
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

 

 

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN PRAHOVA 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „RAREŞ VODĂ” PLOIEŞTI 

 

 

 

 

Publicaţie periodică 

a lucrărilor prezentate de elevi la 

 CONCURSUL NAŢIONAL 

„Matematică – ştiinţă şi limbă universală” 

Ediţia a VIII-a - 2017 

 

 

 

PLOIEŞTI 

Nr.36  – septembrie 2017 



3 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 

Cuprins 

 

1. Puteri de matrice pătratice de ordin trei - Aplicații cu soluții multiple ................................. 10 

Gafincu Raluca - Andreea 

Liceul „Regina Maria” Dorohoi 

Prof. îndrumător,  Rotariu Anișoara 

2. Aplicaţii ale determinanţilor în geometria analitică............................................................ 14 

Rareș Bogdan, Andrei Păun 

Colegiul Naţional “Mihai Eminescu”, București 

Profesor îndrumător  Săvulescu Dumitru 

3. Aritmetica naturii...curiozități ............................................................................................ 17 

Cozma Gabriela 

Colegiul “Alexandru cel Bun”,Gura Humorului 

Prof. îndrumător Sofian Boca Floarea-Nicoleta 

4. Teorema lui Pitagora ......................................................................................................... 20 

Blahuta Aron Tudor 

Liceul Teoretic “Lucian  Blaga” Oradea 

Ana-Ruxanda Lorincz- Profesor Indrumător 

5. O viaţă în slujba ştiinţei ..................................................................................................... 22 

Bud Viorel 

Liceul Tehnologic Transporturi Auto Timişoara 

Profesor coordonator Prodan Simona 

6. Pitagora și muzica ............................................................................................................. 24 

Călin Raluca 

Liceul Tehnologic „Petrache Poenaru”, Bălcești,Vâlcea 

Profesor îndrumător: Mihai Cristina 

7. Cei mai mari matematicieni ai lumii ................................................................................... 26 

Dragomir Florentina 

Școala Gimnazială Scurtești, com. Vadu Pașii, jud. Buzău,  

Prof. îndrumător: Găină Veronica - Gabriela 

8. Concurenţă – Teorema lui Ceva .......................................................................................... 28 

Stoian George, Leahu Andrei 

Şcoala Gimnazială Nr 1 Bicaz,  

Profesor îndrumător: Leahu Roxana 

9. TEOREMA LUI PITAGORA- demonstrații ............................................................................. 33 

Grigore Dănuț Ștefan 



5 

 

 

Școala Gimnazială Nr.1 Valea Mare-Pravăț 

Prof. Țențu Isabela 

10. Constantin Gogu ................................................................................................................ 38 

Micliuc Florian&Popescu Andrei 

Colegiul Național “Mihai Eminescu”  

Prof. îndrumător: Dumitru Săvulescu 

11. Continuitate și derivabilitate pe Q și R-Q. Analiza unui exemplu. ........................................ 41 

Purav Mădălina Isabela 

Lic. ,,Regina Maria” Dorohoi,  

prof. îndrumător: Hură Gabriel 

12. Alan Mathison Turing ........................................................................................................ 43 

Cristea Matei 

Colegiul de artă:Carmen Sylva-Ploiești 

Profesor coordonator:Butac  Ecaterina 

13. Șahul și Matematica - legătura dintre știință și joc ............................................................. 44 

Dalidis Dimitrie 

Seminarul Teologic Ortodox ,,Venianim Costachi” Mănăstirea Neamț 

Profesor: Asaftei Roxana-Florentina 

14. De la Spirala lui Fibonacci  la Geometria sacră ................................................................... 46 

Cigolia Eliza Estera 

Colegiul de Științe”G.Antipa”Brașov 

Prof.îndrumător:Adriana Gaszpor 

15. Dimitrie Pompeiu - Biografie .............................................................................................. 49 

Ailoaie Emanuele 

Liceul „Regina Maria” Dorohoi 

Prof. îndrumător: Rotariu Anișoara 

16. ALBERT EINSTEIN ............................................................................................................... 52 

Tudor Luiza & Cîrlan Maria 

Școala  Gimnazială  ,,Sfântul   Vasile” Ploiești 

Prof. coordonator:  Iancu Valentina  Mona 

17. EROII  MATEMATICII .......................................................................................................... 55 

Marin Bogdan Gabriel şi Stănescu Rareş Andrei 

Şcoala Gimnazială “Sfântul Vasile” Ploieşti 

Profesor îndrumător: Iancu Valentina Mona 

18. SECRETUL CIOBANULUI ...................................................................................................... 57 

Drăghici Mihaela 

Școala Gimazială Corbasca, Județul Bacău 

Profesor Olaru Sorina 



6 

 

 

19. Alan Turing ........................................................................................................................ 59 

Drăghici Flavia 

Colegiul Naţional Alexandru Ioan Cuza 

Profesor Cătălina Anca Isofache 

20. Emanoil Davidescu............................................................................................................. 61 

Rădulescu Răzvan-Cristian 

Colegiul Național “Mihai Eminescu”, București 

Profesor îndrumător Săvulescu Dumitru 

21. Exemple şi contraexemple ȋn geometrie ............................................................................. 62 

Peşa Carla 

Liceul Teoretic “Tudor Arghezi”, Craiova 

Prof. ȋndrumător: Popa Andreea Mihaela 

22. Faimosul matematician Pitagora ....................................................................................... 65 

Codiță Maria-Alexandra și  Bolovan Mălina-Alexandra 

Școala: Gimnazială  „Sfântul Nicolae”  

Profesor îndrumător: Giorgi Victoria 

23. Formule pentru transformarea sumei în produs și invers .................................................... 68 

Dragomir Cosmin 

Colegiul Național ”Mihai Eminescu”Bucureşti 

Profesor îndrumător: Săvulescu Dumitru 

24. Gheorghe Vrănceanu – fondatorul geometriei moderne în România, unul dintre marii 
matematicieni ai lumii ....................................................................................................... 73 

Gîrbă Daria Elena 

Colegiul Naţional Pedagogic “Ştefan cel Mare” Bacău 

Profesor Heisu Ancuţa 

25. ION IONESCU-BIZET (1870- 1946) ....................................................................................... 75 

Simion Vanessa si Alexandru Șerban 

Profesor indrumator Butac Ecaterina 

Colegiul de Artă “Carmen Sylva”, Ploiești 

26. Învățarea asistată de calculator în orele de matematică .................................................... 78 

Vlad Sebastian 

Liceul Teoretic Murfatlar, jud.Constanța 

Prof. Crangă Cleopatra Georgeta 

27. Iubire, geometrie şi literatură ............................................................................................ 81 

Manea Andrei 

Liceul: Teoretic „Traian‟,  Bucureşti 

Profesor îndrumător: Amăricuţei Livia 



7 

 

 

28. Ionescu-Nesbitt type inequalities - Generalizations of problem 3941 from Crux 
Mathematicorum .............................................................................................................. 82 

Chivoiu Gabriel 

Şcoala Gimnazială ’’G. E. Palade’’ Buzău 

Profesor: Stanciu Neculai 

29. LEGILE MATEMATICE ALE UNIVERSULUI – LEGILE LUI KEPLER.............................................. 88 

Erdoş Robert 

Colegiul Tehnic Energetic „Regele Ferdinand I” Timişoara 

Coordonator:  prof. Saizescu Cristina-Alexandra 

30. MATEMATICA  –  ȘI TAINELE UNIVERSULUI ......................................................................... 93 

Olaru Alex  Laurențiu 

Liceul Tehnologic Răchitoasa 

Profesor îndrumător  Ivașc Liliana 

31. MATEMATICA  ÎN  ARTĂ ..................................................................................................... 97 

Manea Cristana Isabela 

C.T.A.L.P . “I.N Socolescu”  Bucuresti 

Profesor Îndrumător Dobrică-Văsi Lavinia 

32. Matematica in viata de zi cu zi ......................................................................................... 100 

Salcieanu Denisa &  Cora Andrei 

Colegiu “Spiru Haret” Ploiești 

Profesor coordonator: Beșleaga Ramona 

33. MATEMATICI FINANCIARE - PROCENTE ............................................................................ 103 

Corman Valentin,  

Liceul Tehnologic Pamfil Șeicaru Ciorogârla, Jud. Ilfov 

Prof. Îndrumător Pricope-Sfetcu Ruxandra 

34. NUMERELE  FRIEDMAN .................................................................................................... 106 

Megan Sarah 

Școala Gimnazială „Alexandru Depărățeanu”Roșiorii De Vede 

Profesor Îndrumător: Rotaru Carmen 

35. Numerele lui Fibonacci ..................................................................................................... 107 

Opriță Ștefan Simion & Strătianu Bianca Ionela 

Liceul “Regina Maria”, Dorohoi 

Profesor îndrumător:Mihoc Elisabeta 

36. Teorema lui Pitagora ieri şi azi ......................................................................................... 111 

Mal Anamaria și Mercea Adelina 

Liceul Teoretic Adam Muller Guttenbrunn(Arad)  

Profesor coordonator: Borlea Maria 

37. PROBLEME CARE  SE REZOLVĂ CU AJUTORUL ECUAŢIILOR ................................................ 114 



8 

 

 

Potoroacă  Alexis 

Şcoala Nr. 11.“Ion Heliade Rădulescu”, Bucureşti 

38. Despre numerele complexe-o problemă cu numere complexe ........................................... 117 

Vlăduţ Valentin, Iacob Mihai 

Liceul Tehnologic Special nr 3, Bucureşti 

Prof. coordonator: Voiculescu Carmen-Elena 

39. PROPRIETĂŢILE PROGRESIEI GEOMETRICE........................................................................ 121 

40. ARHIMEDE ....................................................................................................................... 124 

Puiu Diana-Mihaela 

Colegiul Național Mihai Eminescu – Bucuresti 

Prof. îndrumător: Săvulescu Dumitru 

41. Punct ... şi de la capăt! ..................................................................................................... 126 

Rotaru Andreea 

Școala Gimnazială ”Sfântul Nicolae”  București. Sector 1  

Profesor îndrumător: Cozman Gabriela 

42. Rangul unei matrice ......................................................................................................... 128 

Irimia Andrei 

Colegiul Național “Mihai Eminescu” București 

Profesor îndrumător: Dumitru Savulescu 

43. Numărul de aur ............................................................................................................... 132 

Ilie Andrei, Vlad Ştefan Dragoş 

Liceul Tehnologic Economic Administrativ  Piatra Neamţ 

Prof. Ioan Humă 

44. Augusteumul – Templul Dianei  şi matematica elementară .............................................. 135 

Tănăsoiu Florin 

Scoala Gimnaziala “Mihai Eminescu”  

prof. Maria BEER 

45. Proporția de aur .............................................................................................................. 138 

Hanizs Attila 

Prof.Hoffmann-Bronț Viorica Cornelia 

Liceul Tehnologic”Ioan Bococi” Oradea 

46. Simbolistica matematicĂ ................................................................................................. 140 

Martinovici Antonia 

Liceul Tehnologic „Clisura Dunării” Moldova Nouă 

Prof.  Ziman Lăcrimioara 

47. SIMBOLURI ...................................................................................................................... 143 

Dirlea Raluca Ana Maria 

Colegiul National “Mihai Eminescu” Bucuresti 



9 

 

 

Profesor: Dumitru Savulescu 

48. SIMETRIA ÎN NATURĂ ...................................................................................................... 145 

Constantin Mihaela 

Școala Gimnazială Nr.1 Popești, jud. Giurgiu 

Profesor coordonator: Voicilă Elena 

49. Astronomia și matematica ............................................................................................... 148 

Simion Dragoș,  

Liceul Tehnologic „Petrache Poenaru”, Bălcești,Vâlcea 

Profesor îndrumător: Mihai Cristina 

50. Rezolvarea unor ecuaţii cu ajutorul Teoremei lui Lagrange ............................................... 151 

Apostol Iuliana, Cioagă Laura 

Colegiul ”Spiru Haret”     Ploieşti 

Îndrumător:Profesor  Ion  Badea 

51. Teorema lui Pitagora ....................................................................................................... 154 

Mihai Georgiana,  

Școala Gimnazială Tichilești,  

prof. Moraru Ana Luiza 

52. Triunghiul lui Pascal ......................................................................................................... 157 

Buznă Anda-Mihaela & Pașcalău Adelina Valentina 

Colegiul Tehnic Ion Mincu 

Profesor coordonator: Badea Brigitte 

 

 

  



10 

 

 

Puteri de matrice pătratice de ordin trei - Aplicații cu 

soluții multiple 

 

Gafincu Raluca - Andreea 

Liceul „Regina Maria” Dorohoi 

Prof. îndrumător,  Rotariu Anișoara 

 

Problema 1, 

*?,nA n   unde    A=(
   
   
   

) 

 

Soluție. 

 

Metoda 1  (metoda șirurilor recurente) 
 

Obținem imediat    A
2
=(
   
   
   

)         A3
=(
   
   
   

)       A4
=(
   
   
   

). 

 

Observăm  că am putea presupune că 

 

   (
    
   
   

). Atunci      (
        
     
   

). (1) 

 

Dar           (
        
     
   

)  (2) 

 

Din (1) și (2), obținem          , de unde          . 

Particularizăm această relație: 

            

              

…………..…………………… 

        

        

      ------------------------------- (+) 

            (   )  (   ) 

Din   (
   
   
   

)  rezultă că      și deci    
 (   )

 
. 
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Metoda 2 (metoda binomului lui Newton) 

 

Scriem     A=(
   
   
   

)= (
   
   
   

)+(
   
   
   

)   =I3 + B. 

 

Se știe căI3 B = B I3 = B și  I3
n 

= I3, ( )     
 

Observăm că B
2
=(
   
   
   

), B3
=O3,  B

k 
= O3       

 

Conform binomului lui Newton, avem 

A
n 

= (I3 + B)
n 

=  
  3 

n 
+   
  3

n-1
B +  
  3

n-2
B

2 
+…+  

 B
n 

 

Folosind rezultatele anterioare, obținem 

A
n 

= (I3 + B)
n 

=  
  3 +  

 B+  
 B

2
, 

 

Deci,    A
n 

= (
  

 (   )

 

   
   

), rezultat ce se poate demonstra prin inducție matematică. 

 

*** 

 

Prezentăm în  continuare o metodă cu caracter general 

- metoda ecuației caracteristice- pentru aflarea puterilor matricelor pătratice de ordin trei. 

 Fie  3AM ,   , , 1,3ijA a i j  . 

 Ecuaţia  3det 0A I             (3) 

se numeşte ecuaţie caracteristică a matricei A; rădăcinile ecuaţiei caracteristice se numesc rădăcini 

caracteristice sau valori proprii. 

 Este cunoscută teorema lui Cayley-Hamilton: 

 Orice matrice pătratică satisface propria sa ecuaţie caracteristică. 

 Ecuaţia caracteristică a matricei A se mai poate scrie sub forma: 

  

11 12 13

21 22 23

31 32 33

0

a a a

a a a

a a a









 



    (4) 

sau 

     3 2 det 0TrA S A A       (5) 

unde 

  
11 22 33TrA a a a    este urma matricei, 

    11 13 22 2311 12

31 33 32 3321 22

,
a a a aa a

S A
a a a aa a
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iar det A  este determinantul matricei A. Ţinând seama de teorema lui Cayley-Hamilton se obţine 

relaţia: 

     3 2

3 3detA TrA A S A A A I O        (6) 

 Vom demonstra proprietatea : 

         
1 1 1

: , ,n n nn n n
P n x y z

  
  astfel încât  2

3, 1n

n n nA x A y A z I n      (7) 

 Pentru n=1 proprietatea este adevărată cu 
1 1 10, 1, 0.x y z    

 Pentru n=2 proprietatea este adevărată cu 
2 2 21, 0, 0.x y z    

 Pentru n=3 ţinând seama de ecuaţia caracteristică avem  3 3 3, , det .x TrA y S A z A     

 Presupunând  P k  adevărată pentru 3k  , adică 
2

3 ,k

k k kA x A y A z I    avem: 

     1 2 2

3 3 3 3 3.
k k

k k k k k k k kA A A x A y A z I A x x y A y x z A z x I            Notând 

1 3

1 3

1 3

k k k

k k k

k k

x x x y

y y x z

z z x







 


 
 

, 

 obţinem 
1 2

1 1 1 31

k

k k kA x A y A z I

      (8) 

deci       *1 , ,P k P k k    deci  P n  adevărată   *.n   

 Din (8) rezultă relaţia de recurenţă 

  
1 3 3 1 3 2 , 3n n n nx x x y x z x n       

căreia i se asociază ecuaţia caracteristică 
3 2

3 3 3r x r y r z     (9) 

care este totuna cu ecuaţia caracteristică (5). 

 

*** 

 Folosind teoria de mai sus putem obține în continuare o a treia metodă de rezlovare a 

exercițiului precedent. 

Fie 

1 1 0

0 1 1 .

0 0 1

A

 
 

  
 
 

 Să se calculeze *,nA n . 

Metoda 3 (metoda ecuației caracteristice) 

 Tr 3A ,  
1 1 1 0 1 1

3,
0 1 0 1 0 1

S A     det 1,A   deci ecuaţia caracteristică a matricei A 

devine: 

3 2

33 3 ,A A A I  
3 3 33, 3, 1.x y z     

 Ecuaţia caracteristică (9) devine: 

 3 23 3 1,r r r    rezultă 
1 2 3 1.r r r    Ţinând seama că 

1 2 30, 1, 3,x x x    obţinem 



13 

 

 

   2 *1 ,n

nx an bn c n        şi sistemul 

0

4 2 1

9 3 3

a b c

a b c

a b c

  


  
   

 cu soluţia 
1 1

, , 0
2 2

a b c     deci 

şirul  
1
,n n

x


 are termenul general  
2

, 1.
2

n

n n
x n


    

Din 
  

3 1

1 2

2
n n n

n n
z z x z

 
   şi  3 1 1 2 .n n n ny y x z y n n        

Deci 
2

3,
n

n n nA x A y A z I    devine :     
  2

2

3

1 2
2

2 2

n
n nn n

A A n n A I
 

     

de unde se obţine 

  

 

*

1
1

2

0 1 ,

0 0 1

n

n n
n

A n n
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Aplicaţii ale determinanţilor în geometria analitică 
 

Rareș Bogdan, Andrei Păun 

Colegiul Naţional “Mihai Eminescu”, București 

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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Aritmetica naturii...curiozități 
 

Cozma Gabriela 

Colegiul “Alexandru cel Bun”,Gura Humorului 

Prof. îndrumător Sofian Boca Floarea-Nicoleta 

 

       Motto:„Matematica este un mod de exprimare a legilor naturale,  este cel mai simplu şi cel mai 

potrivit chip de a înfăţişa o lege generală sau curgerea unui fenomen, este cea mai perfectă limbă în 

care se poate povesti un fenomen natural.‖(Gheorghe Ţiţeica) 

          Formele și frumusețile naturii i-au inspirat mereu ,în aceeași măsură,pe artiști și pe 

savanți.Mintea  umană a inventat un set de raționamente care conduc la recunoașterea ,clasificarea 

și utilizarea formelor și numerelor și anume Matematica. 

         Conform lui Pascal, "tot universul este conținut în Unu". Numărul unu este simbolul 

întregului, al completitudinii, al unui univers de o unitate perfectă. El reprezintă Singularitatea, o 

lume în care nu există diferențieri și nu se poate face distincție între obiecte sau între sine și ceilalți. 

În interioritatea numărului 1, totul este accesibil de pretutindeni.1 simbolizează originile, 

începuturile, este un număr care nu poate fi divizat în natură. El nu poate decât să-și reproducă 

propria-i imagine (întrucât în natură, totul este dual). Pentru pitagoreeni, unu era monada, sursa 

celorlalte numere, o sursă benefică, aspirată, esențială și invizibilă. Pitagora a exercitat o mare 

influență asupra unor filozofi din Evul Mediu precum Thomas Aquinas, care definește numărul 

unu, ca sursă, în felul următor: "De vreme ce sufletul este unu, iar puterile sunt multe; deoarece un 

număr de lucruri care provin din unul trebuie să fie ordonate de o anumită succesiune; de aceea 

trebuie să existe o anumită ordine între puterile sufletului. Din acest motiv, numărul unu nu mai 

reprezintă o cauză primă abstractă, așa cum o defineau  pitagoreenii, ci este unicul Dumnezeu." 

            Nici numărul 3 nu ne face de rușine.3 sunt stările apei în natură: solidă, lichidă şi gazoasă.  

          De la antici, cei care considerau că patru sunt componentele universului (pământ,apă,aer şi 

foc) şi până la vremurile moderne, când au fost identificate 4 forţe fundamentale, 4 particule stabile 

(electron, proton, neutron, foton), numărul 4 ne „îmbogățește‖ existenţa. 

Florile de câmp precum sânzienele dar şi cele de grădină precum liliacul au 

câte 4 petale iar biologii au identificat, grupat şi clasat, în lumea animală, 

tetrapodele.  

               Structura materiei din univers este explicată de Platon, în Timaios, 

cu ajutorul celor 5 solide regulate:  tetraedrul  este asociat cu focul, cubul 

este asociat cu pământul, octogonul este asociat cu aerul,  dodecaedrul asociat cu universul sferic 

numit cosmos şi icosaedrul  asociat cu apa. 
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           Au fost numite pentadactile de către biologi vertebratele cu câte 5 degete la membrele 

superioare sau inferioare  şi s-au numit „pentapetale‖ florile care au 5 petale precum viorelele şi 

trandafirii sălbatici. De asemenea, puţină lume cunoaşte „sensibilitatea‖ viespilor la numărul 5. 

Ouăle din care vor ieşi masculii sunt depuse în formaţie de câte 5 iar cele din care vor ieşi femelele 

sunt dispuse în formaţii de câte 10. 

            Ajuns-am și la numărul 6.Căsuţele fagurilor de albine au formă hexagonală, iar  o parte din 

florile primăverii au câte 6 petale: anemonele de pădure, narcisele, ghioceii, crinii albi.  

            Nici de 7 nu am uitat!  Cifră a Universului , al treilea număr Mersenne, 7 este una dintre cele 

mai complexe numere naturale.  Rigel este a şaptea stea ca strălucire ,de pe cerul nocturn, fiind o 

super gigantă albastră, componentă a constelaţiei Orion. De asemenea, cifra 7 se află şi în lumină 

sub forma  curcubeului format din cele 7 culori  ROGVAIV (roşu, oranj, galben, verde,albastru, 

indigo şi violet).   Cerul este împărțit în 7 straturi; atmosferă - exosferă - ionosferă - termosferă - 

mezosferă - stratosferă – troposferă iar pe suprafaţa pământului există  7 continente: 

Europa,America  de Nord, America de Sud, Asia,Africa, Australia şi Antarctida. 

Tot 7  sunt minunile naturale ale lumii: Muntele Everest ,Cascada Victoria , Marele Canion , 

Marele recif de corali ,Aurora Boreală , Vulcanul Paricutin  și Portul Rio de Janeiro. 

7 zile ale săptămânii, denumite după cei 7 zei romani care, la rândul lor, au fost numiţi după 

cele 7 planete ce se puteau observa cu ochiul liber: Luni-luna, marţi-Marte miercuri-Mercur,  joi-

Jupiter, vineri-Venus, sâmbătă-Saturn,  duminică-Soarele. 

Considerat de pitagoreeni un simbol al iubirii şi amiciţiei numărul 8 este numărul de petale 

pe care îl are nemțișorul, floarea de portocal şi unele specii de bujor de stepă. Tot 8 sunt şi numărul 

alveolelor de ananas şi numărul de picioare ale păianjenilor şi a scorpionilor.  

Interesantă este şi micuţa floare japoneză denumită Paris Japonica cu 8 petale, floarea al 

cărei lanţ ADN este de 50 de ori  mai  lung decât al omului. 

            Numărul  favorit al Școlii lui Pitagora, 10 aminteşte de ordinul decapodelor din care fac 

parte creveţii, crabii, homarii - crustacee cu câte  5 perechi de picioare; aminteşte şi de numărul de 

petale ale florii aşa numită a „pasiunii‖. 

        Natura, în complexitatea ei, ne mai uimeşte şi cu alte numere: fazele lunii parcurg un 

ciclu complet de la luna nouă până la luna plină şi invers în 28 de zile. Stelele de mare au 5 

braţe,sau 10,11 şi chiar 17 braţe în funcţie de specie. 

                  Io,Europa și Ganymede sunt trei dintre satelițiimai mari ai lui Jupiter.Ei orbitează în  

jurul planetei respectiv în 1,77;3,55 și 7,16 zile; fiecare dintre aceste numere este dublul celui 

precedent. 

 Numărul petalelor pentru majoritatea florilor formează secvenţa următoare: 3,5,8,13,21,34,55,89. 
Astfel gălbenelele au 13 petale, crizantemele 21, iar cele mai multe soiuri de margarete au 34, 55 sau 89 de 
petale. Această secvenţă de numere prezintă regularităţii matematice şi constituie „aproape” începutul 
şirului lui Fibonacci, în care fiecare număr este suma celor două numere precedente.(3+5=8; 5+8=13; 
13+21=34; 34+55=89).  Avem 1,2,3,5,8,13,21,34,55,87,141,228…. 
- acea succesiune care conține numai numere naturale mai mari sau egale cu unu.Acest detaliu nu ne este 
de ajuns ca să putem defini bine succesiunea, așa că voi spune că fiecare număr din succesiune mai mare 
decât unu, este rezultatul sumei celor mai apropiate două numere 
precedente, cum se vede din formula    Fn := Fn-1 + Fn-2  numai cu n>1 

 Numărul de petale al florilor nu constituie singurul exemplu 

din natură care poate fi asociat cu şirul lui Fibonacci.Privind discul 

florii-soarelui vom observa spirala pe care o urmează alveolele, unde 

se află floricele mici care vor deveni seminţe.  Acestea sunt așezate în 
două familii de spirale care se intersectează , unele răsucite în sensul 
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acelor de ceasornic în număr de 34, iar celelalte în sensul invers al acelor de ceasornic, în număr de 

55. Avem astfel 2 numere Fibonacci consecutive.   

           Dupa cum am văzut,  aritmetica Naturii  este bogată și totusi nu trebuie să uităm nici de 

formele ei.Formele matematice se pot întotdeauna reduce la niște numere-aceasta este modul în care 

computerele tratează grafica. Formele  care i-au atras ,la început, pe matematicieni au fost cele 

foarte simple : triunghiuri, pătrate, pentagrame, hexagoane, cercuri, elipse, spirale, sfere. Acestea 

sunt peste tot în natură, deşi unele dintre ele sunt de departe mai obişnuite decât altele. 

      Spre exemplu curcubeul este o suprapunere de cercuri, câte 

unul pentru fiecare culoare a sa;deși nu tot timpul le percepem 

așa, ele sunt  cercuri complete.   

Cercuri se pot observa în undele ce apar la suprafaţa unui iaz, pe 

aripile fluturilor, în ochiul uman.Curgerea fluidelor , de 

asemenea, oferă o varietate de forme ale naturii. 

 Dar de departe cele mai fascinante forme matematice  de peisaj 

de pe Terra se regăsesc în oceanele de nisip  din deşertul 

Arabiei şi Saharei.Se pot forma,de exemplu,grupuri de dune ca 

niște stele,fiecare având brațe neregulate așezate radial fața de 

un vârf central. 

  

 

 

 

 

 

 

       Pe lângă forme, preferinţa naturii pentru dungi şi pete constituie, de asemenea, un bogat 

material de studiu pentru matematicieni în căutare de inedit.  

  

 

 

 

 

 

                 Astfel, Matematica s-a dezvoltat o dată cu înțelegerea naturii; înţelegere care ne oferă o 

viziune mai profundă  a universului în care trăim şi al propriului nostru loc în univers. 

 

Bibliografie:  Ian Stewart-―Numerele naturii‖, Ed. Humanitas,2006 

                       E. Dăncilă,I. Dăncilă- ―1,2,3,…, Show‖, Ed. Andreas,2014 

                       Internet           
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Teorema lui Pitagora 
 

Blahuta Aron Tudor 

Liceul Teoretic “Lucian  Blaga” Oradea 

Ana-Ruxanda Lorincz- Profesor Indrumător 
 

                   

Teorema lui Pitagora este una dintre cele mai cunoscute teoreme din geometria plană 

(euclidiană). Teorema lui Pitagora afirmă că "în orice triunghi dreptunghic, suma pătratelor 

catetelor este egală cu pătratul ipotenuzei".  

Reciproca este adevărată: Oricare ar fi trei numere pozitive a, b, c astfel încât a2 + b2 = c2, există 

un triunghi cu laturi de lungimi a, b, c, iar unghiul dintre laturile de lungimi a și b va fi drept. 

Ipotenuza la patrat= cateta la patrat + cateta la patrat. 

Aceasta este  o teorema care face legatura intre laturile unui triunghi dreptunghic. 

Teorema lui Pitagora este una dintre cele mai cunoscute teoreme din geometria euclidiană, 

constituind o relație între cele trei laturi ale unui triunghi dreptunghic. Teorema lui Pitagora afirmă 

că în orice triunghi dreptunghic, suma pătratelor catetelor este egală cu pătratul ipotenuzei (latura 

opusă unghiului drept).  
În ceea ce privește experiența proprie referitoare la momentul în care  mi-am înșușit această 

teoremă, pot să spun  că am fost impresionat, emoționat și am considerat  ca fiind foarte interesant 

faptul că un om de știință a descoperit aceasta teoremă, care este de natură să fie extrem de utilă si 

folositoare în învățarea, aplicarea și rezolvarea problemelor  matematice. 

Ca urmare a descoperirii acestei teoreme, problemele matematice care implică rezolvarea 

unor triunghiuri se rezolvă mult mai ușor, fiind de un real ajutor  pentru mine si totodata pentru 

orice  persoana implicata în rezolvarea acestor tipuri de probleme .  

  Faptul că am aflat că cel care a elaborat și determinat această teoremă a fost omul de știință 

Pitagora,  m-a determinat să citesc și să aprofundez cunoștiintele mele referitoare la acest om de 

știință, referitoare la viața sa,  dar mai ales referitoare la activitatea sa științifică, care este de-a 

dreptul impresionantă și care a fost de natură să mă impresioneze și să mă determine să mă 

preocupe și pe mine identificarea celor mai bune si utile soluții pentru rezolvarea problemelor de 

matematică.  De asemenea, după ce am învățat aceasta teoremă, pot să spun că am fost impulsionat 

să învăț cât mai multe despre aplicabilitatea acestei teoreme, precum și despre orice aspecte pe care 

le implica folosirea acesteia in matematică.  

Am aflat numeroase lucruri noi, printre care și faptul că, deși este în discuție faptul că 

teorema putea fi cunoscută dinaintea lui, aceasta a fost totuși denumită după matematicianul din 

Grecia Antică, Pitagora (cca. 570 – cca. 495 î.Hr.) din moment ce el este cel care, în mod 

tradițional, a fost recunoscut pentru prima demonstrație a sa. Există unele dovezi cum că 

matematicienii babilonieni ar fi înțeles formula, dar foarte puține indică o aplicație într-un cadru de 

lucru matematic. Matematicienii din Mesopotamia, India și China au descoperit teorema 

independent și, în unele cazuri, au oferit demonstrații în cazuri speciale. 

Această teoremă a primit numeroase demonstrații – probabil cele mai multe dintre toate 

teoremele din matematică. Acestea sunt foarte diversificate, incluzând dovezi atât geometrice cât și 

algebrice, cele mai vechi datând de acum mii de ani.  

Teorema lui Pitagora este considerată un punct de interes în afara matematicii, constituind 

un simbol al matematicii; abundă referințele populare din literatură, muzică, teatru, sau artă. 

Cu toate acestea,  cercetătorii nu se pot pune de acord nici în privința întrebării dacă a fost 

descoperită o singură dată, ori independent în istorie de către mai multe civilizații. 

Ca urmare a studierii mai multor tipuri de cărți referitoare atât la viața lui Pitagora, cât și la 

modul în care diferite minți luminate ale științei au elogiat această descoperire și au validat marea sa 

influență în ceea ce privește rezolvarea problemelor matematice care se pretează a fi rezolvate prin 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Teorem%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Geometrie_plan%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Euclid
https://ro.wikipedia.org/wiki/Triunghi_dreptunghic
https://ro.wikipedia.org/wiki/Pitagora
https://ro.wikipedia.org/wiki/Catet%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ipotenuz%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Unghi_drept
https://ro.wikipedia.org/wiki/Grecia_Antic%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Pitagora
https://ro.wikipedia.org/wiki/Mesopotamia
https://ro.wikipedia.org/wiki/India
https://ro.wikipedia.org/wiki/China
https://ro.wikipedia.org/wiki/Demonstra%C8%9Bie_matematic%C4%83
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intermediul si cu ajutorul acestei teoreme, am ajuns la concluzia ca utilitatea aceste descoperiri 

(respectiv Teorema lui Pitagora) este intr-adevar uriașă.  Mi se pare foarte important faptul că  

această teoremă a fost redactată de către Pitagora cu atât de mult timp inainte și totuși și la ora 

actuală, în ciuda numeroaselor descoperiri care s-au făcut de-a lungul veacurilor, este  aplicabilă și 

utilă pentru rezolvarea problemelor de matematică pe care le implică.  

Am aflat, pornind de la studierea unor cărți referitoare la viața lui Pitagora, după ce am 

invățat la școală despre Teorema lui Pitagora, că acesta a fost un adevărat înțelept,  fiind un  filosof, 
matematician, om politic, scriitor, muzicolog, teoretician al muzicii, originar din insula Samos. 

Acesta a fost  întemeietorul pitagorismului, care punea la baza întregii realități teoria numerelor și a 

armoniei. A fost și conducătorul partidului aristocratic din Crotone (sudul Italiei).  Din păcate, așa 
cum reiese din diverse informații, scrierile sale nu s-au păstrat. Tradiția îi atribuie descoperirea 

teoremei geometrice și a tablei de înmulțire, care îi poartă numele. Ideile și descoperirile lui nu pot 

fi deosebite cu certitudine de cele ale discipolilor apropiați. 

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

atlet puternic, așa cum stătea bine atunci poeților, filosofilor (de exemplu, Platon însuși) și 

comandanților militari. 

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. Fără să-l cunoscă pe Thales din Milet, a stabilit o serie de teoreme: suma unghiurilor 

dintr-un triunghi este egală cu două unghiuri drepte și pătratul ipotenuzei într-un triunghi 

dreptunghic este egal cu suma pătratelor celorlalte două laturi. Poate ar mai fi spus și alte adevăruri, 

dar el disprețuia astfel de ‖aplicații‖, considerându-le prea mici pentru geniul său. Apollodor 

povestește că atunci când a descoperit teorema cu ipotenuza, Pitagora a sacrificat 100 de animale ca 

să le muțumească zeilor. Știrea trebuie să fie falsă deoarece Pitagora s-a mândrit cu faptul că nu 

făcea rău animalelor, impunându-le același lucru și discipolilor. Singurul exercițiu care îi aducea 

bucurie nu era fomularea în sine a teoremelor, ci speculațiile înalte și abstracte ale teoriei. 

Chiar și artimetica el nu o vedea ca pe un instrument de contabilitate, ci ca pe un studiu al 

proporțiilor. Așa a descoperit legătura dintre număr și muzică. Trecând într-o zi prin fața atelierului 

unui fierar, a fost surprins de ritmicitatea loviturilor de ciocan pe nicovală. Întors acasă a început să 

facă experimente punând să vibreze corzi de aceeași grosime și la fel de tensionate, dar de lungimi 

diferite. A ajuns la concuzia că sunetele depind de numărul de vibrații. Le-a calculat și a stabilit că 

muzica nu este altceva decât o relație numerică între aceste vibrații, măsurată după intervalul dintre 

ele. Chiar și tăcerea spunea el nu este decât o muzică pe care urechea omenească nu o percepe, 

fiincă e continuă, deci nu are intervale.  

Toate acestea consider că  îl fac pe Pitagora o persoană aparte. 

Așadar, în ceea ce mă privește, consider că datorită Teoremei lui Pitagora am învățat 

numeroase lucruri, am fost interesat să aprofundez informațiile referitoare la  viața și activitatea 

științifică a lui Pitagora, acest lucru fiind benefic pentru dezvoltarea mea din toate punctele de 

vedere. 

Bibliografie: - http://www.istorie-pe-scurt.ro/fascinanta-viata-si-spectaculoasa-moarte-a-
lui-pitagora/ 

- https://ro.wikipedia.org/wiki/Pitagora 

- https://ro.wikipedia.org/wiki/Teorema_lui_Pitagora 
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O viaţă în slujba ştiinţei 

 

Bud Viorel  

Liceul Tehnologic Transporturi Auto Timişoara 

Profesor coordonator Prodan Simona 

 

Sir Isaac Newton, fizician şi matematician englez este 

considerat unul dintre cei mai mari oameni de ştiinţă intrat în 

istorie prin contribuţiile sale în diferite ştiinţe. Descoperirile şi 

teoriile lui au pus bazele ştiinţei din timpul lui până în zilele 

noastre. Newton a fost unul dintre inventatorii unei ramuri a 

matematicii numită aritmetica (celalalt a fost matematicianul 

german Gottfried Wilhelm Leibniz). El, de asemenea, a 

rezolvat misterele luminii şi opticii, a formulat cele trei 

principii ale mecanicii şi plecând de la acestea a formulat legea 

atracţiei universale. 

Isaac Newton s-a născut în ziua de 4 ianuarie 1643 la 

Woolsthorpe, lângă Grantham în Lincolnshire.Tatăl său a murit 

cu trei luni înaintea naşterii lui. Când avea trei ani, mama sa s-a 

recăsătorit şi l-a lăsat în grija bunicii, timp în care a fost educat 

la şcoala King’s. În sfârşit mama sa, a doua oară văduvă (soţul 

a murit când Newton avea 11 ani), este convinsă să-l trimită la şcoala secundară din Grantham. Mai 

târziu în vara anului 1661, a fost trimis la şcoala superioară Trinity din universitatea Cambridge. 

Aici profesorul de matematică Isaac Barrow l-a încurajat.  

Newton şi-a primit licenţa în 1665. Şcoala a fost închisă doi ani, timp în care Newton a 

studiat natura luminii şi construcţia telescoaopelor. După o varietate de experimente pe lumina 

soarelui refractată printr-o prismă, el a ajuns la concluzia că razele de lumină care diferă în culoare 

difeă de asemenea în refractabilitate – aceasta descoperire i-a sugerat că imaginile pot fi deformate 

dacă razele de lumină trec prin mai multe lentile depărtate, şi a construit telescopul cu oglinzi 

reflectorizante. În acelaşi timp el a studiat şi mişcarea planetelor. 

La întoarcerea la Cambridge (1667), Newton a devenit membru al colegiului Trinity şi în 

1668 şi-a luat masteratul. În anii următori Isaac Newton este renumit pentru descoperirea legii 

atracţiei universale (pornind de la principiile mişcării orbitale ale lui Johanes Keppler), inspirat de 

un măr care i-a căzut în cap. Acest măr l-a pus pe Newton să se gândească la forţa care atrage mărul 

spre Pământ. Aceasta forţă este aceaşi cu cea care menţine Luna în orbita sa în jurul Pământului. 

Dar în 1684, după un schimb de scrisori cu Robert Hooke şi o vizită a lui Edmund Halley (astronom 

şi matematician) a descoperit că şi Soarele acţionează cu aceaşi forţă asupra planetelor şi a dedus şi 

formula matematică. Între Newton şi Hooke a existat o dispută pentru creditul descoperirii legii. 

Halley l-a convins pe Newton să scrie o carte, şi acesta a scris-o în 1687, numele ei fiind 

Philosophiae naturalis principia mathematica. Aceasta lucrare l-a făcut pe Newton să fie cel mai 

mare fizician al acelor vremuri. Isaac Newton a descoperit şi scris toată dinamica corpurilor. Cele 

„trei principii ale dinamicii‖ au reprezentat bazele viitoarelor descoperiri ale lui. 

Nemulţumit de telescopul lui Galilei, Isaac Newton a inventat telescopul reflector. Spre 

deosebire de telescoapele refractare construite de Galilei, care foloseau doar lentile pentru a mări 

imaginea, telescopul reflector al lui Newton folosea şi oglinzi pentru a mări claritatea imaginilor. 
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Tot el a descoperit legea atracţiei universale. A demonstrat că atracţia Pământului se extinde 

şi mai departe, micşorându-se cu pătratul distanţei de la centrul Pământului.Aceasta înseamnă că 

forţa de atracţie a Pământului se exercită şi asupra satelitului său, Luna.  

De două ori în decursul a 24 de ore nivelul apei creşte, vorbim astfel de flux şi tot de doua 

ori scade şi vorbim de reflux. Între flux şi reflux este un interval de 6 ore. Oscilaţia ritmică a 

nivelului apei Oceanului Planetar , materializată prin flux şi reflux poartă denumirea de maree. 

Newton a arătat că fluxurile şi refluxurile sunt cauzate de atracţia Lunii şi a Soarelui. 

Între anii 1689 – 1701 Isaac Newton a ocupat funcţii de conducere în parlament şi la 

universitate. În acest timp s-a arătat un bun administrator. În 1704 Newton a publicat Optics în 

engleză, carte pe care a refuzat să o publice până la moartea lui Hooke, vechiul său inamic.  

 

Bibliografie: 

 

1. Ştefan Airinei, Pământul ca planetă, Editura Albatros, Bucureşti, 1982 

2. Adrian C.Albu, Istoria matematicii, Editura Mirton, Timişoara,1997 
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Pitagora și muzica 

 

Călin Raluca 

Liceul Tehnologic „Petrache Poenaru”, Bălcești,Vâlcea 

Profesor îndrumător: Mihai Cristina 

 

Muzica, arta care exprimă cu ajutorul sunetelor sentimente și stări psihice, sunete combinate 

melodios și armonic spre a fi plăcute auzului, a apărut de timpuriu în istoria culturii; de muzică a 

dispus omul înainte de a articula cuvinte, poate din paleolitic, sigur din neolitic. Ea se bazează pe 

suntete produse de vibrațiile regulate ale corpurilor elastice, adică pe sunete muzicale (muzica 

electronică modernă folosește însă, uneori, pe langă sunete muzicale, si zgomote, adica vibrații 

neregulate; iar așa-numita muzică abstractă utilizează cu precădere zgomote).  

 

Acum 2500 de ani, Pitagora s-a servit de un instrument numit monocord (o singură coardă 

vibrantă), care este analog cu sonometrul utilizat astăzi pentru studiul vibrațiilor coardelor. 

Utilizând acest monocord, Pitagora și-a dat seama, cel dintâi, că sunetul muzical (sau cel vorbit) 

este rezultatul vibrațiilor regulate ale corpurilor elastice. De asemenea, Pitagora a constat că atunci 

când vibrează împreună doua coarde, dintre care una este de două ori mai lungă decât cealaltă, se 

aud două sunete, coarda mai scurtă dând sunetul cel mai înalt. 

 

Sunetul cel mai înalt produs de coarda scurtă este în octavă față de sunetul cel mai jos produs de 

coarda dublă. Prin urmare, dacă cele două coadre au raportul lungimilor lor ½,  raportul frecvențelor 

sunetelor emise este 2/1, adică rapoartele lungimilor și ale frecvențelor sunt inverse unul altuia. Tot 

Pitagora a constatat că dacă lungimile coardelor sunt în raportul 3/4 , sunetele ce se aud formează 

intervalul muzical numit cvintă; iar raportul 4/3 dă intervalul numit cvartă. În felul acesta evaluarea 

simpla și precisă în rapoarte de numere întregi ale celor trei intervale considerate consonante 

perfecte, octava, cvinta si cvarta, perfecte, a constituit baza sistemului muzical. Precizându-se 

aceste trei intervale de bază de catre Pitagora și discipolii săi, s-a putut fixa ulterior gama (scara) 
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diatonică greaca (scara lui Pitagora), ale cărei sunete (note) au fost numite ulterior do, re, mi, fa, 

sol, la ,si, do. 

Prin urmare, Pitagora și discipolii săi și-au dat seama că în succesiunea sunetelor (notelor) 

muzicale intervin rapoarte constante din numere întregi ca 1,2,3,4. 

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

produce pe do, lungimile pentru celelalte note sunt mai mici decât 1, dar totdeauna exprimate prin 

numere raționale ca rapoarte de numere întregi. 

Această scară muzicală a lui Pitagora este convenabilă pentru scrierea melodică a unei lucrări 

muzicale, dar nu-i satisfăcătoare pentru scrierea armonică; de aceea, ea nu a fost folosită decât până 

la sfârșitul evului mediu, mai ales de către compozitorii cântecelor bisericesti. Apărând necesitatea 

polifoniei și dezvoltându-se scrierea armonică s-a găsit că dacă în scara lui Pitagora, intervalele de 

la do la mi, fa la la si sol la si se vor restrânge, se va obține o intonație mult mai placută, mult mai 

satisfăcătoare. În acest fel, toate tețele majore fa -la -do, sol- si - re, do - mi -sol devin terțe majore 

perfecte în raportul 4 : 5 : 6. 

 

Noua scară, dându-se seria sunetelor armonice, a fost numită, de aceea, scara (gama) 

majoră cu intonție justă sau scara muzicală naturală.  

 

 

Bibliografie: 

1. www.scritub.com 
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Cei mai mari matematicieni ai lumii  
 

 Dragomir Florentina 

Școala Gimnazială Scurtești, com. Vadu Pașii, jud. Buzău, 

Prof. îndrumător: Găină Veronica - Gabriela 

 

Încă din cele mai vechi timpuri, matematica s-a facut remarcată prin extraordinarii săi 

maeştri care ne-au lăsat moştenire fascinantele lor teoreme, concluzii, descoperiri... Printre ei 

amintim: 

 René Descartes - În timpul campaniilor sale, și-a concretizat ideile de 

bază pe care s - au bazat marile sale descoperiri. A fondat liniile mari 

ale științei noi sub forma matematicii universale, a reformat algebra, a 

fondat o nouă geometrie, numită "geometrie analitică". În 1630 începe 

descrierea meteoriților după obervațiile făcute la Roma cu un an 

înainte. A descoperit ovalele care îi poartă numele. Descartes este 

primul matematician care a introdus utilizarea calculului algebric 

pentru studiul proprietăților geometrice ale figurilor, ceea ce a condus 

la apariția geometriei analitice. A găsit aplicația numerelor complexe 

în geometria analitică. A introdus utilizarea numerelor negative. În 

ceea ce privește teoria numerelor, a studiat numerele perfecte și a descoperit anumite 

proprietăți ale acestora. De asemenea, a elaborat metoda de determinare a rădăcinilor întregi 

ale unei ecuații, prin descompunerea în factori a termenului liber. O altă descoperire 

importantă a lui Descartes o constituie regula semnelor la ecuațiile algebrice. În 1638 a 

dedus cuadratura cicloidei și a studiat reprezentarea funcției x^3 +y^3 = axy, numită foliul 

lui Descartes. 

 

 Euclid - Sistemul geometric descris în Elemente, considerat primul 

manual de matematică, a fost cunoscut pentru mult timp ca simplă 

geometrie, considerată singura geometrie posibilă. Totuși astăzi 

sistemul este deseori denumit geometrie euclidiană, pentru a o 

diferenția de așa numita geometrie neeuclidiană , descoperită în 

secolul al XIX-lea.  

 

 Jhon Machin - Profesor de astronomie la Gresham College din 

Londra, cunoscut mai ales pentru descoperirea, în 1706, a unei serii 

rapid convergente având ca limită numărul pi și cu care a calculat acest 

număr cu 100 de zecimale.  

 

 James Maxwell - matematician 

scoţian, care a elaborat teoria 

electromagnetică clasică, ce a combinat secole de cercetări în 

magnetism, electricitate şi optica. Maxwell este primul care a 

demonstrat că electricitatea călătoreşte prin spaţiu cu viteza luminii 

şi este primul care a realizat o fotografie color. Einstein ţinea pe 
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birou o poză cu el, înrămată, alături de una cu Michael Faraday şi alta cu Issac Newton. 

Legarea luminii de electromagnetism este considerată a fi una dintre cele mai mari realizări 

ale fizicii moderne.  

 

 Alan Turing - matematician britanic, care este considerat unul dintre 

cei mai importanţi oameni în stabilirea tehnicilor necesare spargerii 

cifrului german Enigma, prin care Aliaţii au reuşit să descifreze 

comunicaţiile germane. Turing este unul dintre fondatorii 

criptanalizei moderne şi a jucat un rol crucial în câştigarea Bataliei 

Atlanticului de către Aliaţi în Al Doilea Război Mondial.  

 

 Pierre-Simon Laplace - Marchizul de Laplace a avut o 

contribuţie esenţială în dezvoltarea astronomiei matematice şi a 

statisticii. El a fost unul dintre primii oameni care au vorbit despre 

existenţa găurilor negre şi a jucat de asemenea un rol important în 

sistematizarea teoriei probabilităţilor, creând bazele pentru statistica 

bayesiană. În plus, este unul dintre primii oameni care au studiat viteza 

sunetului. 

 

 Isaac Newton - a elaborat teorii care au revoluţionat optica, 

matematica şi mecanica. Este autorul teoriei gravitaţiei şi al 

calculului diferenţial şi integral. Legile lui Newton sunt astăzi 

cunoscute chiar şi de oameni care nu fac parte din comunitatea 

ştiinţifică, contribuţia lui la fizica modernă fiind remarcabilă.  
 

 

 Blaise Pascal-matematician şi fizician din secolul al XVII-

lea, a rămas în istorie prin mai multe realizări, printre acestea 

numărându-se inventarea presei hidraulice, a roţii de ruletă, a 

seringii şi a primului calculator mecanic. 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIE:  

1. www.google.ro 
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Concurenţă – Teorema lui Ceva 
 

Stoian George, Leahu Andrei 

Şcoala Gimnazială Nr 1 Bicaz,  

Profesor îndrumător: Leahu Roxana  

 

Teoremă: Se consideră un triunghi oarecare ABC şi punctele A’, B’, C’ pe laturile BC, AC 

respective AB ale triunghiului. Dacă dreptele AA’, BB’, CC’ sunt concurente, atunci 

1
BC'

AC'

AB'

CB'

CA'

BA'
  

Demonstraţie:  

 

Considerăm triunghiul ABA’.  Aplicăm teorema lui Menelau pentru punctele coliniare C, P, 

C’ 1
PA

PA'

CA'

CB

BC'

AC'
  

AC'

BC'

CB

CA'

PA

PA'
  (1) 

Considerăm triunghiul ACA’, cu punctele coliniare B, P, B’.  Aplicăm teorema lui Menelau 

şi obţinem 1
BC

BA'

PA'

PA

AB'

CB'
 

CB'

AB'

BA'

BC

PA'

PA
  (2) 

Înmulţim relaţiile (1) şi (2) şi obţinem 1
CB'

AB'

BA'

BC

AC'

BC'

CB

CA'
  1

CB'BA'AC'

AB'BC'CA'







1
BC'

AC'

AB'

CB'

CA'

BA'
  

 

Reciproca teoremei lui Ceva: Fie ABC un triunghi oarecare şi punctele A’(BC), B’

(AC), C’ (AB). Dacă 1
BC'

AC'

AB'

CB'

CA'

BA'
 , atunci AA’, BB’, CC’ sunt concurente. 

Demonstraţie:  
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Presupunem că AA’, BB’ şi CC’ nu sunt concurente.  

Dacă BB’CC’ = {P}, considerăm AA’’ astfel încât AA’’BB’CC’ = {P}, unde     A’’

(BC). 

Aplicăm teorema directă pentru triunghiul ABC şi dreptele concurente AA’’, BB’, CC’ şi 

obţinem 1
BC'

AC'

AB'

CB'

C'A'

B'A'
 . 

Dar din ipoteză avem că 1
BC'

AC'

AB'

CB'

CA'

BA'
 . Din cele două relaţii, obţinem că 

CA'

BA'

C'A'

B'A'
 , de unde rezultă că  A’ = A’’.  

 

Aplicaţii - Concurenţa liniilor importante în triunghi. 

 

Liniile importante într-un triunghi sunt: 

 Mediana = segmentul ce uneşte un vârf al triunghiului cu mijlocul laturii 

opuse; 

 Mediatoarea = dreapta care trece prin mijlocul unui segment şi este 

perpendicular pe acesta;  

 Bisectoarea = semidreapta cu originea în vârful unghiului şi care 

formează cu laturile acestuia două unghiuri congruente; 

 Înălţimea = perpendiculara construită dintr-un vârf al triunghiului pe 

latura opusă; 

 

Teorema 1: Medianele unui triunghi sunt concurente într-un punct notat cu G şi 

numit centrul de greutate al triunghiului. 

 

Demonstraţie:  



30 

 

 

 

Fie mijloacele laturilor triunghiului M, N şi P. 

Dacă M mijlocul lui [BC] atunci MB = MC  1
MC

MB
  

Dacă N mijlocul lui [AC] atunci NA = NC  1
NA

NC
  

Dacă P mijlocul lui [AB] atunci PA = PB  1
PB

PA
  

De aici avem că 1
PB

PA

NA

NC

MC

MB
 . Aplicăm reciproca teoremei lui Ceva şi 

obţinem că dreptele AM, BN şi CP sunt concurente. 

Teorema 2: Bisectoarele unui triunghi sunt concurente într-un punct notat I şi 

numit centrul cercului înscris triunghiului. 

 

Demonstraţie:  

 

Fie [AD bisectoarea unghiului A, [BE bisectoarea unghiului B şi [CF bisectoarea 

unghiului C. 

Aplicăm teorema bisectoarei pentru fiecare din cele trei bisectoare şi obţinem: 
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[AD bisectoarea unghiului A 
DC

DB

AC

AB
 (1) 

[BE bisectoarea unghiului B 
EA

EC

BA

BC
 (2) 

[CF bisectoarea unghiului C 
FB

FA

CB

CA
 (3) 

Înmulţim relaţiile (1), (2) şi (3) obţinând 1
FB

FA

EA

EC

DC

DB
 . Aplicăm reciproca 

teoremei lui Ceva şi obţinem că dreptele AD, BE şi CF sunt concurente. 

 

Teorema 3: Înălţimile într-un triunghi sunt concurente într-un punct notat H şi 

numit ortocentrul triunghiului. 

 

Demonstraţie:  

 

Considerăm AA’ BC, BB’AC şi CC’ AB 

Luăm triunghiurile dreptunghice AHC’ şi CHA’ în C’ respectiv A’, în care avem 

şi   AHC’CHA’(opuse la vârf). De aici conform criteriului U.U. avem că 

ΔCHA'AHC' 
CA'

AC'

CH

AH
  (1) 

Luăm triunghiurile dreptunghice BHA’ şi AHB’ în A’ respectiv B’, în care avem 

şi   BHA’AHB’(opuse la vârf). De aici conform criteriului U.U. avem că 

ΔAHB'BHA' 
AB'

BA'

AH

BH
  (2) 

Luăm triunghiurile dreptunghice CHB’ şi BHC’ în B’ respectiv C’, în care avem 

şi   CHB’BHC’(opuse la vârf). De aici conform criteriului U.U. avem că 

ΔBHC'CHB' 
BC'

CB'

BH

CH
  (3) 
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Înmulţind relaţiile (1), (2) şi (3) obţinem că 
BC'

CB'

AB'

BA'

CA'

AC'

BH

CH

AH

BH

CH

AH
 

1
AB'

CB'

CA'

BA'

BC'

AC'
 . Aplicând reciproca teoremei lui Ceva obţinem că dreptele AA’, 

BB’ şi CC’ sunt concurente. 

 

Bibliografie: D. Schneider, “Matematică – Exerciţii şi probleme pentru clasa a VII-a”, 

Editura Valeriu, Craiova, 2014 
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TEOREMA LUI PITAGORA- demonstrații 
 

Grigore Dănuț Ștefan 

Școala Gimnazială Nr.1 Valea Mare-Pravăț 

Prof. Țențu Isabela 

 

,,În orice triunghi dreptunghic, pătratul lungimii ipotenuzei  este  egal  cu suma pătratelor 

lungimilor catetelor‖. 

  

I. Demonstrația folosind teorema catetei 

 

Γ ABC, m(<A)=90º, AD ┴ BC conf. T.C  =>AB²  = BC • BD 

AC² = BC • CD , adunând membru cu membru obținem 

AB² + AC² = BC • ( BD + DC) = BC • BC = BC² 

Deci, BC² = AB² + AC² . 

  

II. Demonstraţie pe baza de arii ale pătratelor  

  

Aria pătratului ABFJ = c² = 3²u.a. = 9 u.a. 

Aria pătratului ACLK = b² = 4²u.a.= 16 u.a. 
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Aria  pătratului BCDE = a² = 5² u.a. = 25 u.a. 

Observam ca: 5²= 4² + 3², deci Aria BCDE = Aria ACLK + Aria ABFJ 

În concluzie: a² = b² + c²   

  

III. Demonstraţia lui Leonardo da Vinci 

  

În triunghiul dreptunghic ABC, m<(BAC)=90º ,AB=c, BC=a, AC=b, pe ipotenuza BC construim 

patratul BCDE si ducem DB’┴AC, EC’┴DB’, AA’┴EC’.  

Pătratul BCDE se descompune în 4 triunghiuri dreptunghice egale cu triunghiul dreptunghic ABC 

de catete b si c si pătratul AA‖C‖B‖ de latura AB’=AC-B’C’= b-c, deci 

Aria AB’C’A’ = AB‖² - (b-c)² 

Aria ABC=aria CDB’=aria DC’E=aria EA’B=bc/2 

Avem aria BCDE = aria AB’C’A’ + 4 aria ABC sau 

 a² = (b-c)² +4 bc/2 = b² -2bc + c² +2bc 

Adica, a² = b ²+ c²   . 

 

IV. Demonstraţie folosind descompunerea unui trapez dreptunghic 

  

În trapezul dreptunghic ABDE avem m(<A)=m(<E)=90º, AB=CE=c, DE=AC=b, AC+CE=b+c 

(m(<BCD) =90º) 

Aria ABDE = ½ (AB+DE)•AE=½ (b+c)(b+c)= ½ (b+c)²  

Aria ABDE = aria ABC +aria CDE+ariaBCD= bc/2 + bc/2 + ½ • a²/2 = ½ (2bc + a²) 
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Deci (b+c)²= 2bc + a² sau  b²+2bc+c² = 2bc + a²  

Deci, a² = b² + c² . 

  

V. Demonstrație pe baza triunghiurilor asemenea 

  

ΓABC ~ ΓDBA (conf. caz UU) =>x / c = c / a => c² = ax (1) 

ΓABC ~ΓDAC (conf. caz UU) =>(a-x) / b = b / a => b²= a(a-x)=a²- ax (2) 

Adunand membru cu mebru (1) + (2) obtinem: 

b²+c² = a²+ax – ax  

Deci, a² = b² + c² c.c.t.d 

 

VI. Demonstrație folosind rotația a doua triunghiuri 

  

BCDI pătrat in care CE ┴ AB si DE ┴ CE apoi ducem DE ┴ CG; DF║CG si KF║ AB 

Din construcții Γ1 ≡Γ1’  [(IU),<ABC≡<KBI, BI≡BC] si Γ2 ≡Γ2’  [(IU), <CDE≡<FDI, DI≡DC] 

Γ1 se va suprapune peste Γ1’ dupa o rotație de 90º în jurul punctului B,iar Γ2 se va suprapune peste 

Γ2’ dupa o rotație de 90º în jurul punctului D. 

În acest mod, pătratul BCDI construit pe ipotenuza BC, a fost acoperit de pătratele ABKG construit 

pe cateta AB si DFEG construit pe latura DE egala cu cateta AC. 

Deci, BC² = AC² + AB²  

VII. Demonstrație folosind  trei rotații și trei translații 
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Construim pătratul BJLC pe ipotenuza Γ ABC dreptunghic în A, pătratul ADIC pe cateta AC peste 

acest triunghi, pătratul GCEF de latură CG=AB, unim BF, ducem KM ┴ DI, rezultând urmatoarele 

congruențe de triunghiuri Γ1≡Γ1’; Γ2≡Γ2’;  

ΓABC≡ΓLKM≡ΓCLI 

Pentru acoperirea pătratului BCLK:  

Γ1 se translează NH apoi o rotație de 90º în jurul lui H in Γ1’; 

 Γ2’ dupa o rotatie de 90º in jurul lui B coincide cu Γ2;  

ΓABC va acoperi ΓKLM dupa o translație BK;  

ΓCBE din pătratul ACID ajunge în ΓCIL dupa o translație CL și o rotație de 90º în jurul lui L; 

Trapezul BEIH este comun pătratelor BCLK si ACID 

Deci, pătratul BCLK de latura BC a fost acoperit de pătratele ACID de latura AC si CGFE de latura 

AB=CG 

Deci BC² = AC² + AB²  

 

 

 

 

VIII. Demonstrație cu triunghiuri asemenea 
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Pe ipotenuza și catetele triunghiului dreptunghic ABC, m(<BAC) = 90º, construim triunghiurile 

ΓFAB ≡ ΓECA ≡ ΓDCB ≡ ΓABC (conf.caz UU) apoi   AA’┴ BC, A‖B‖ ┴ AC, A‖C‖ ┴ AB => 

A /BC=  A’B’/AC =  A’C’/AB  înmulțind cu ½ obținem 

A /(2BC)=  A’B’/(2AC) =  A’C’/(2AB)=k 

Sa = (BC• AA’)/2 = (BC²•AA’)/(2BC) = BC²•k      Sb = ( AC • A’B’)/2 = (AC²• A’B’)2AC = AC²• 

k 

             Sc = (AB • A’C’)/2 = (AB² • A’C’)/(2AB) = AB² • k   cum  Sa = Sb + Sc 

k •BC² = k • AC² + k • AB² împărțind prin k obținem:  

BC² = AC² + AB²   
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Constantin Gogu 
 

Micliuc Florian&Popescu Andrei 

Colegiul Național “Mihai Eminescu”  

Prof. îndrumător: Dumitru Săvulescu 

 

 

 

 

 Constantin Gogu a fost un matematician român, 

astronom, membru corespondent (1889) al Academiei 

Române. A avut lucrări privind mișcarea Lunii; studii asupra variației gravitației cu latitudinea; s-a 

numărat printre membrii fondatori ai Societătii Române de Științe, al cărei prim președinte a fost, în 

1897; membru corespondent al Academiei Române.   

     A aparținut unei familii de cărturari, după mamă fiind înrudit cu Mitropolitul Nifon. 

Constantin Gogu a adus gândirii matematice românești o contribuție  memorabilă, cu notabile 

prezențe în aria internațională în care apariția numelui său a fost o prestigioasă afirmare a 

inteligenței românești în epocă.  

 

1. Doctor în matematică la Sorbona 

 După ce a absolvit liceul la București, argeșeanul a plecat la Sorbona, unde și-a pregătit și 

doctoratul, fiind în același timp student neîncadrat în programul zilnic la Școală de astronomi de pe 

langă Observatorul din Paris. Doctor în matematică de la Sorbona, Constantin Gogu a fost numit 

prin concurs profesor de geometrie analitică la Facultatea de Științe a Universitătii din București. 

Pentru meritele sale deosebite ca matematician și pedagog, campulungeanul a fost ales președinte al 

celei dintâi ―Societăti a amicilor științelor matematice‖.   

    Fiind solicitat, Constantin Gogu a mai ocupat posturi de profesor, pe langă cel de titular de 

la Universitate, la Școală de ofițeri de artilerie, geniu și marină, la Școala de poduri și șosele, la 

Școala de arhitectură și chiar la Seminarul Nifon din București.   

    A avut lucrări privind mișcarea Lunii, studii asupra variației gravitației cu latitudinea, s-a 

numărat printre membrii fondatori ai Societătii Române de Științe, al cărei prim președinte a fost, în 

1897, și a fost membru corespondent al Academiei Române.   

Informatii Generale 

Constantin Gogu (1854-1897) 

Date personale 

Născut 30 mai 1854 

Câmpulung, Țara Românească 

Decedat 30 ianuarie 1897, (42 de ani) 

Craiova, Regatul României 

Naționalitate  România 

Ocupație matematician, astronom 

Activitate 

Cunoscut 

pentru 

Membru fondator al Societății 

Române de Științe 

https://ro.wikipedia.org/wiki/30_mai
https://ro.wikipedia.org/wiki/1854
https://ro.wikipedia.org/wiki/C%C3%A2mpulung
https://ro.wikipedia.org/wiki/%C8%9Aara_Rom%C3%A2neasc%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/30_ianuarie
https://ro.wikipedia.org/wiki/1897
https://ro.wikipedia.org/wiki/Craiova
https://ro.wikipedia.org/wiki/Regatul_Rom%C3%A2niei
https://ro.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A2nia
https://ro.wikipedia.org/wiki/Matematician
https://ro.wikipedia.org/wiki/Astronom
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    O boală de piept l-a istovit, părăsindu-și preocupările, ca și studiile matematice și 

astronomice. Țintuit de boală, a murit la 30 ianuarie 1897, când incă nu împlinise vârsta de 43 de 

ani. A fost înmormântat la Câmpulung.   

    Clasele primare în orașul natal, Liceul Matei Basarab (1872) din București (bacalaureat 

1873); Facultatea de Științe Matematice (3 ani), studii la Sorbona (1877), licențiat în matematică 

(1878), elev al Observatorului din Paris. Doctor în științe la Paris (1882).   

    Revenit de la Paris a fost profesor la Școală Specială de Artilerie și Geniu (1881), la 

Facultatea de Științe din București (1881), unde a predat geometrie analitică. Din 1889, membru 

corespondent al Academiei Române. Fondatorul Societății Amicii științelor matematice (1894) 

,președinte al Societătii de Științe din București (1897). A avut mari contribuții la teoria miscării 

Lunii pe baza perturbațiilor produse de planeta Marte și de Soare.   

A colaborat la Recreații științifice, Annales de l’Observatoires de Paris, Memoirs of the Royal 

Astronomical Society. Operă: Scrisoare asupra regulelor întrebuințate pentru găsirea zilelor Paștelor 

(1889); Sur un inégalité lunaire à longue période due à l’action perturbatrice de Mars et dépendente 

de l’argument W+L-24L’+L’’ (Paris, 1883); Sur une inégalité lunaire à longue période (London, 

1885); Sur une objéction présentée par M.Stockwell contre la théorie du mouvement de la Lune de 

Delaunay (188...)  

 

2. Biografie 

 A urmat cursurile primare în orașul natal și obține bacalaureatul în 1873 și apoi se înscrie la 

Facultatea de Științe din București. În 1877 pleacă la Paris, ca bursier, unde, în anul următor, obține 

licența în matematică.  

    În perioada 1879-1881 urmează cursuri de astronomie în capitala franceză, iar în 1882 

obține doctoratul în matematică.  

    În perioada 1887-1890 este profesor de geometrie analitică la Universitatea din București și 

la Școală de Poduri și Șosele. Apoi este profesor la Școala de Ofițeri de Artilerie și Geniu, la Școala 

de Arhitectură și la Seminarul Nifon. 

 

3. Activitate științifică 

 În teza de doctorat din 1882 a prevăzut studiul inegalitătilor de lungă perioadă în mișcarea 

Lunii, datorită acțiunilor perturbatoare ale lui Marte.  

     A arătat cauzele erorii lui John N. Stockwell în calculul coeficientului de inegalitate lunară 

și corectitudinea calculelor lui Boris Delaunay, teză citată în mai multe lucrări de mecanică 

cerească. Bazat pe calcule laborioase, determină cu precizie coeficientul de perturbare a miscărilor 

Lunii, concluzii care ulterior au fost omologate de comunitatea stiințifică. 

 

4. Teza de doctorat 

Subiectul tezei de doctorat este ―Sur une inegalite lunaire a longue periode due a l’attraction 

perturbatrice de Mars, et dependant de l’argument ω^- + 1 – 24l’ + 20l’’.Teza a fost publicată în 

―Annales de l’Observatoire de Paris‖,p. A_1- A_101 în 1882.  

    Rezultatele tezei care privesc, precum se vede din titlu, studiul inegalităților de lungă 

perioadă în mișcarea Lunii datorită atracției pertubatoare a lui Marte au fost consemnate în multe 

mecanici cerești și enciclopedii matematice. De exemplu, teza lui Constantin Gogu este citată în 

Cours de Mecanique celeste de Felix Tisse-rând, vol. 111, 1894,pag 379.     
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    Iată de unde a plecat Constantin Gogu în tratarea subiectului tezei sale: În revista ―Monthly 

notice of the royal Astronomy Society‖, London, tomurile 37 și 38 din anul 1878, Neison arătase că 

se observă în longitudinea medie a Lunii inegalități pe o perioadă lungă. În calculele sale , însă, 

Neison a considerat constante elementele orbitei lui Marte pe ecliptică. Constantin Gogu, în teza sa, 

nu consideră elementele orbitei Lunii constant și ține seamă și de acțiunea lui Marte ( înclinarea 

orbitei acestuia), precum și de acțiunea perturbatoare a Soarelui. Pentru calculul acțiunii 

perturbatoare a Soarelui a pornit de la ―Theorie du movement de la lune‖ a lui Delaunay , din anul 

1860.       

   Pentru calculele din teza sa, i-au trebuit lui Constantin Gogu nu mai puțin de 497 de operații. 

La sfârșit, după ce se termină cu aceste calcule lungi  și obositoare ( a lucrat la teză doi ani; pe 

atunci nu existau mașini de calculat),  Constantin arată că coeficientul de 7’’,5 din inegalitatea lunar 

ape care Neison îl atribuia lui Marte, este neînsemnat. El determină exact această inegalitate, ținând 

seamă de toate influențele perturbatoare arătate mai sus. 

 

5. Reintoarcerea in tara 

Reîntors în țară, Constantin Gogu a fost numit chiar în anul 1882, în urma unui concurs la care a 

candidat alături de David Emmanuel (în comisie l-a avut pe Haret care era favorabil lui Emmanuel), 

profesor de geometrie analitică la Facultatea de științe a Universității din București. La această 

catedră Constantin Gogu a  fost un bun profesor. Printre elevii săi se număra și Gheorghe Țițeică 

care, după moartea lui Gogu, i-a fost succesor la catedră.  

    După cum a povestit ulterior Țițeică, Constantin Gogu a fost un profesor universitar care a 

predate atractiv matematica. Se cobora la nivelul înțelegerii studenților și inspira ordine și disciplină 

intelectuală.    

 

6. Scrieri 

 1882: Sur une inégalité lunaire période due à l'attraction perturnatrice de Mars et dépendent de 

l'argument..., teza sa de doctorat, publicată în "Annales de l'Observatoire de Paris"; 

 Curs de geometrie analitică; 

 1844: On the numerical value of the coefficient due to the action of Mars, lucrare apărută în 

"Monthly of the Royal Astronomy Society", Londra. 

Lucrările lui Constantin Gogu sunt citate în: Cours de Mécanique céleste al lui Félix 

Tisserand (1894) și în Encyclopedie der mathematischen Wissenschaften. 

 

Bibliografie: 

 Istoria Matematicii in Romania Vol. 1, George ST. Andonie,Editura Stiintifica, Bucuresti 1965 

 Wikiepedia.ro 

 Ziarobiectiv.ro 

 Aman.ro 
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Continuitate și derivabilitate pe Q și R-Q. Analiza unui 

exemplu. 
 

Purav Mădălina Isabela 

Lic. ,,Regina Maria” Dorohoi,  

prof. îndrumător: Hură Gabriel 

 

  Fie funcția f :    , ( )  {
             

               
 . Să se studieze punctele de continuitate și 

derivabilitate ale funcției f. 

Soluție. 

            Ne ocupăm, mai întâi, de continuitate. Folosim teorema de caracterizare cu șiruri. Dacă  

f :   ,     D punct de acumulare pentru D, atunci f este continuă în    dacă și numai dacă 

 (  )           avem  (  )   (  ). 

 Deoarece intervine  (  ) vom considera două cazuri:       și     \ . 

Fie deci     . În acest caz  (  ) =    și un șir arbitrar (  ) convergent la   . 

Ne ocupăm de  (  ). Este clar că se impun mai multe situații de analizat. 

Dacă (  )     atunci  (  )     și deci  (  )      (  ). 

Dacă (  )      atunci  (  )    
  și deci  (  )    

 . În cazul în care  
     

 (  )   nu este continuă în   . Așadar dintre toate  numerele raționale    există șansa ca   să fie 

continuă doar în      sau     . Mai avem de analizat situația în care șirul (  ) este format atât 

din elemente raționale cât și iraționale. 

Cazul interesant este atunci când (  ) este format dintr-o infinitate de termeni raționali cât 

și dintr-o infinitate de termini iraționali pentru că, altfel, în studiul șirului ( (  )) eliminăm un 

număr finit de termini și ajungem în una din cele două situații expuse mai sus. 

Considerăm indicii    ai elementelor raționale din șirul (  )  pe care îi ordonăm strict 

crescător și indicii    ai elementelor iraționale pe care îi ordonăm de asemenea strict crescător. 

Se obțin astfel două subșiruri . (   )/ și . (   )/ ale șirului ( (  )) care epuizează șirul 

( (  )) (adică verifică ipoteza (i) din Propoziția 4.1). 

Deoarece . (   )/         și  (   )     
    

 , în cazul în care      
  atunci 

 (  )   (  ). Am demonstrat deci că   este continuă în punctele 0 și 1 și nu este continuă în 

celelalte puncte raționale. 

Fie acum        și fie      . 

În acest caz  (  )    
 . Ca mai sus considerăm mai întâi (  )   . În acest caz  (  )  

     . Cum      
   (  ) rezultă că   nu este continuă în   . 

Așadar singurele puncte de continuitate ale lui   sunt 0 și 1. 

Deoarece o funcție derivabilă într-un punct este și continuă în acel punct, rămâne să studiem 

derivabilitatea funcției   doar în punctele 0 și 1. 

Avem de analizat dacă există și sunt finite. 

      
 ( )  ( )

 
 și       

 ( )  ( )

   
. 

Pentru aceasta folosim teorema de caracterizare cu șiruri a limitelor de funcții: 
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Dacă       și       este punct de acumulare pentru   atunci        ( )    dacă și 

numai dacă  (  )          și       avem  (  )   . 

Ne ocupăm de prima limită. Fie deci un șir (  )              și studiăm existența 

limitei pentru șirul 
 (  )

  
. Procedând ca mai sus vom considera mai întâi (  )   . Avem 

 (  )

  
   

și deci 
 (  )

  
  . 

Dacă (  )      avem
 (  )

  
     . 

Prin urmare nu există       
 ( )  ( )

 
. Deci   nu este derivabilă în 0. 

Procedând analog și pentru      deducem că   nu este derivabilă în nici un punct din  . 

Observație! 

Trebuie remarcat că problema continuității unei funcții       se pune pentru puncte 

      

Caracterizarea cu șiruri se face pentru puncte din   care sunt puncte de acumulare pentru  . 

În celelalte puncte din   (puncte izolate)   este automat continuă. 

Problema limitei unei funcții într-un punct se pune pentru puncte de acumulare ale mulțimii 

de definiție (care pot să nu aparțină mulțimii). 

În caracterizarea cu șiruri a limitelor de funcții apare condiția       care trebuie înțeleasă 

ca             cu excepția eventuală a unui număr finit de termeni. Această restricție nu apare 

la continuitate. 

Este clar că într-un punct de acumulare      continuitatea este echivalentă cu faptul că 

există limita funcției în punctul *  + și este egală cu  (  ). Deci faptul că funcția nu este continuă 

în    apare în două situații : 

(i) Nu există         ( ); 

(ii) Există         ( )   (  ). 

Se poate considera cu ușurință că în cazul funcției considerate în problemă în punctele de 

discontinuitate de fapt nu există limită. 

La rândul său faptul că nu există limita unei funcții într-un punct se poate bifurca în 

situațiile: nu există cel puțin una din limitele laterale sau există ambele limite laterale dar nu sunt 

egale între ele. 

Atrag atenția că studiul limitelor laterale se impune numai în anumite situații. 

Reamintim că, în literatura matematică, s-au impus două categorii de puncte de 

discontinuitate: de prima speță când există limitele laterale și de speța a doua în celelalte cazuri. 

Pentru funcția din problemă punctele de discontinuitate sunt de speța a doua, mai precis nu 

există nici una din limitele laterale. 
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Alan Mathison Turing   

 

Cristea Matei 

Colegiul de artă:Carmen Sylva-Ploiești 

Profesor coordonator:Butac  Ecaterina 

 
   ―Un matematician este un dispozitiv  pentru transformarea cafelelor în teoreme‖  

Alan Mathison Turing, (n. 23 iunie 1912, Londra, Regatul Unit – d. 7 iunie 1954, Wilmslow , 
Cheshire, Regatul Unit) a fost un informatician, matematician, logician, criptanalist, filosof și 

maratonist britanic.  

A fost o personalitate deosebit de influentă în dezvoltarea informaticii, aducând o formalizare a 

conceptelor de „algoritm‖ și „computație‖ cu mașina Turing, care poate fi considerată un model de 

calculator generic. Turing este considerat a fi părintele informaticii și inteligenței artificiale 

teoretice. 

În timpul celui de al Doilea Război Mondial, Turing a lucrat pentru Government Code and Cypher 

School  la Bletchley Park, centrul de criptanaliză al Regatului Unit.  

O vreme, a condus secțiunea responsabilă de criptanaliza mesajelor codificate ale Marinei Germane.  

Rolul-cheie jucat de Turing în spargerea mesajelor codificate interceptate le-a permis aliaților să-i 

învingă pe naziști în mai multe lupte cruciale, inclusiv în Bătălia Atlanticului; se estimează că 

activitatea echipei de la Bletchley Park a scurtat războiul în Europa cu doi până la patru ani.  

În 1952, Turing a fost judecat pentru homosexualitate, pe când acest comportament sexual era încă 

criminalizat în Regatul Unit. A acceptat un tratament cu injecții de estrogen drept alternativă la 

închisoare.  

Turing a murit în 1954, cu 16 zile înainte de a împlini 42 de ani, în urma otrăvirii cu cianură. O 

anchetă a determinat drept cauză a morții sinuciderea; mama sa și alții cred că a fost un accident. 

În 2009, în urma unei campanii desfășurate pe internet, primul ministru britanic Gordon Brown a 

prezentat scuze publice în numele guvernului britanic pentru „modul îngrozitor în care a fost tratat‖.  

 Regina Elisabeta a II-a l-a grațiat postum în 2013. 

THE IMITATION GAME(Jocul Codurilor)- este un film istoric american (categoria:dramă-thriller 

) regizat de Morten Tyldum și scris de  Graham Moore bazat pe larg pe biografia lui Alan Turing:  

Enigma de Andrew Hodges; 

The imitation game a avut un succes critic și comercial extraordinar:filmul a câștigat Premiile Oscar 

în 2015 ,dobândind ulterior multe alte premii internaționale.  

În iarna lui 1952,autoritățile britanice au intrat în casa matematicianului,criptanalistului și eroului de 

război: Alan Turing pentru a verifica semnalarea unui furt. L-au arestat însă pe Turing în baza 

acuzațiilor de ―acte obscene‖,rechizitoriu ce ar fi dus la o devastatoare condamnare pentru 

infracțiunea de homosexualitate. Autoritățiile nu știau că-l arestau pe însuși pionierul informaticii 

moderne. Cunoscutul lider al unui grup eterogen de savanți,lingviști,campioni de șah și agenți ai 

serviciilor secrete ce a avut meritul de a descifra codurile mașinii germane Enigma,în timpul celui 

de-al doilea Război Mondial.  

Bibliografie: 

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

 https://en.wikipedia.org/wiki/The_Imitation_Game 

 http://www.filmeonline2013.biz/jocul-codurilor-2014/ 

 https://www.youtube.com/watch?v=eWq5wAX8K8A 
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Șahul și Matematica - legătura dintre știință și joc 
 

Dalidis Dimitrie 

Seminarul Teologic Ortodox ,,Venianim Costachi” Mănăstirea Neamț 

Profesor: Asaftei Roxana-Florentina 

 

Înainte de a prezenta legătura dintre șah și matematică, vom vedea ce înseamnă fiecare în 

parte. 

Șahul este considerat cel mai popular joc al minţii din lume, însă originea exactă a sa nu a 

putut fi stabilită, cu exactitate, până acum. Mai multe țări s-au declarat inventatoarele jocului, însă 

principalele țări sunt India, China, Persia.  

El scoate la iveală artistul din noi. Vom picta tablouri cu poziții ideale și mutări perfecte ale 

pieselor noastre. Șahul este un foarte important factor în dezvoltarea gândirii logice. 

Matematica este cea mai veche știință, istoria sa întinzându-se pe mai multe milenii și în 

mai multe spații geografice, simultan, din Orientul îndepărtat până în America Centrală, și din Asia 

Mică și Africa până în Europa. 

La un moment dat lumea s-a schimbat brusc, a apărut calculatorul de buzunar; de exemplu 

logaritmii au rămas doar o funcție matematica, iar rolul lor în efectuarea calculelor a fost pierdut. 

Este o adevărată provocare să ne imaginăm, la momentul actual, viitorul matematicii. 

Voi începe să explic această legătură strânsă printr-o scurtă istorioară despre matematicianul 

Sissa ben Dahir și regele indian Shirham: 

“Maiestate, nu vreau cine ştie ce bogaţii lumeşti, daţi-mi doar un bob de grâu pentru prima 

pătrăţică a tablei de şah, două boabe pentru a doua, 4 boabe pentru a treia, 8 pentru a patra 

pătrăţică… şi tot aşa, până ce toate cele 64 de pătrate ale tablei vor fi acoperite de grâu. Regele, 

mirat şi încântat că i se cere atât de puţin, a bătut din palme şi a poruncit să i se aducă un sac de 

grâu, pentru a îndeplini cererea vicleanului matematician. Dar, spre mirarea regelui, sacul s-a 

terminat repede, iar tabla nu era nici pe sfert acoperită. La fel s-a întâmplat şi cu sacii care au fost 

aduşi pe urmă, au fost goliţi tot mai repede. Şi într-adevăr, abia atunci şi-a dat seama regele că 

Sissa ben Dahir i-a cerut un număr neînchipuit de mare de boabe de grâu, rezultatul progresiei 

geometrice” - fragment din Legenda şahului. 

Șahul este un joc cu un număr infinit de calcule, de la numărarea pieselor atacatoare până la 

lungile combinații. Există multe lucruri interesante privite din mai multe unghiuri ,care ilustrează 

legătura dintre șah și matematică.  

Am cercetat puțin despre calcularea tuturor posibilităților de mutare a pieselor dintr-o doar o 

singură partidă de șah. Am făcut aceasta, bineînțeles cu ajutorul calculelor matematicii.  

La prima mutare sunt posibile 20 de mutări, la a doua mutare sunt posibile 29 de mutări. 

După primele 4 mutări sunt peste 10.000 de posibilităţi iar după primele 10 mutări sunt posibile 

aproximativ 17 x 1022 opţiuni. Numărul poziţiilor posibile pe tabla de şah este un număr imens: 

10140. Acest număr poate fi aproximat prin următorul calcul: într-o poziţie oarecare sunt posibile, 

în medie, 32 mutări şi deci 32x32 poziţii de răspuns, adică aproximativ 103 poziţii. Într-o partidă de 

50 mutări (50 pentru alb şi 50 pentru negru) vor rezulta 103 50=10150 poziţii. Considerând că unele 

poziţii se repetă, rezultă 10140 poziţii. Un număr imens ce caracterizează posibilităţile fantastice ale 

acestui joc şi importanţa dezvoltării unei gândirii creatoare în studiul şahului!  
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Regulile ,,matematice‖ ale jocului de şah, ţinând de geometria spaţiului de joc, de 

posibilităţile legale de a se deplasa ale pieselor pe acest spaţiu de joc, format din 64 de pătrate 

(câmpuri), se îmbină armonios cu proporţiile stabilite valoric între piese. De exemplu, raportul 

valoric turn/nebun: 5/3=1,66, la fel ca raportul dintre damă şi perechea de cai (sau de nebuni), acest 

număr 1,66 fiind foarte apropiat de numărul de aur, 1,618, care se regăseşte în dimensionarea 

multor proporţii ale elementelor din natură (axele de coordonate ale majorităţii frunzelor de 

exemplu), în arhitectură (la piramida lui Keops în Egiptul antic, piramida cu baza un pătrat şi cu 

feţele laterale în formă de triunghiuri isoscele, aria triunghiului unei feţe laterale este egală cu aria 

pătratului care are drept latură înălţimea piramidei) sau în domeniul religios (crucea creştină are 

raportul lungimilor axelor egal cu numărul de aur: 1,618 !!). 

În ceea ce priveşte ,,viteza‖ de deplasare a pieselor pe tabla de joc, se poate spune că 

singurele piese care au modulul vitezei de deplasare constant sunt calul şi regele, celelalte piese 

putând să se deplaseze şi uniform accelerat.  

Dacă am sta bine și ne-am gândi, șahul a împrumutat din matematică și sistemul de 

coordonate. Rândurile sunt notate cu cifre, iar coloanele cu litere, astfel o partidă de șah poate fi 

scrisă cu ajutorul acestui sistem (ex. Cal la C și 6= Cc6).  

În concluzie ,între cele două nu este doar o legătură, matematica este în șah. După aprecierea 

mea, aș numi șahul o ,,matematică practică” pentru că ceea ce învățăm la matematică, punem în 

aplicare în acest joc. 

 

 Bibliografie: http://adevarul.ro/locale/iasi/legendele-spatele-jocului-sah-inventat-fapt-

mai-celebru-mai-raspandit-joc-mintii-1_56cc6e9c5ab6550cb81f808f/index.html 

 https://destepti.ro/matematica-cea-mai-veche-stiinta 

  

http://adevarul.ro/locale/iasi/legendele-spatele-jocului-sah-inventat-fapt-mai-celebru-mai-raspandit-joc-mintii-1_56cc6e9c5ab6550cb81f808f/index.html
http://adevarul.ro/locale/iasi/legendele-spatele-jocului-sah-inventat-fapt-mai-celebru-mai-raspandit-joc-mintii-1_56cc6e9c5ab6550cb81f808f/index.html
https://destepti.ro/matematica-cea-mai-veche-stiinta
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De la Spirala lui Fibonacci  la Geometria sacră 
 

Cigolia Eliza Estera 

Colegiul de Științe”G.Antipa”Brașov 

Prof.îndrumător:Adriana Gaszpor 
 

Se zice că ‖Matematica este limba în care Dumnezeu a scris Universul‖.Trăim într-un Univers în 

care totul are o formă. Pe forme se bazează și geometria sacră. Ea este cheia pentru a înțelege modul 

în care Universul este modelat, este limbajul universal al unor adevăruri matematice pure. 

Imaginile și formele ei sunt incorporate în AND-ul nostru,în atomi, celule și cristale.De la atomi la 

spirala galaxiilor,fiecare tip de mișcare sau creștere este guvernată de aceleași legi,rapoarte și forme 

care se repetă la nesfârșit. Este miraculos,impresionant cum numerele din Șirul lui Fibonacci , 

numărul de aur,apar ca modele ,atât de frecvent în natură.Spirala lui Fibonacci o regăsim in vârtejul 

apelor și uraganelor,în forma cochiliilor melcilor. Calea Lactee are câteva brațe spiralate, fiecare 

dintre ele având o spirală logaritmică.  

          Alinierea petalelor florilor, a frunzelor și semințelor unor plante urmează forma acestei 

spirale.Secțiunea divină este omiprezentă în proporțiile corpului uman, cea mai mare creație a 

naturii.Omul Vitruvian al lui Leonardo Da Vinci este ilustrativ înaceastă privință.Se observă că 

raportul dintre lungimile părții de jos a corpului omenesc și partea de la ombilic în sus este egal cu 

numărul de aur. Și acesta este doar un exemplu .În aceeași proporție se află segmentele brațului și 

ale palmei.Mâna umană are 5 degete, fiecare având 3 falange separate prin 2 încheieturi.Media 

lungimilor falangelor este 2, 3 respectiv 5cm. 

           Numărul de aur este considerat ca o adevărată ‖mască‖ a frumuseții,aplicată pentru chipuri 

din toate timpurile: de la Nefertiti la actrițele de succes  din zilele noastre. Secțiuneade aur se 

regăsește de asemenea în activitatea inimii,în raportul dintre presiunea sistolică și cea diastolică a 

sângelui,care este  apropiat de 1,61. Nu în ultimul rând, molecula de AND măsoară 34 angstromi în 

lungime și 21 înlățime, pentrufiecareciclucomplet al eliceiduble a spiralei sale.Numerele 21 și 34 

fac parte din șirul lui Fibonacci. 

           Putem spune că Șirul lui Fibonacci este un argument că nimic nu este creat la întâmplare și 

toate se leagă. Arhitectura Universului se bazează pe geometria sacră ce folosește simboluri, 

numere,modele matematice pentru a defini tot ce există în Cosmos, inclusiv pe Pământ.Această 

știință ne învață cum microcosmosul reprezintă o oglindă a macrocosmosului.Spirala unei scoici de 

mare,element aparținând microcosmosului, poate fi regăsită în forma unei îndepărtate galaxii-

macrocosmos.‖Semnele se află peste  tot. Numai să știi să le vezi‖, spunea Constantin Brâncuși. 

          Dar cum începe geometria sacră ? Privind așezarea semințelor de Floarea soarelui observăm o 

multitudine de cercuri care se intersectează.Totul pleacă de la un punct în jurul căruia se desenează 

un cerc.Dintr-un punct oarecare al cercului trasăm un al doilea cerc cu aceeași rază.Dintr-un punct 

de intersecție al celor două cercuri se trasează al treilea cerc, apoi al patrulea și așa mai departe la 

nesfârșit.Totuși înțelepții antici s-au oprit la al 19 lea. Modelului obținut i-au dat denumirea de 

Floarea Vieții. Ea este cea mai cunoscută formă a geometriei sacre și reprezintă simbolul universal 

al vieții. Acest simbol este prezent în toate marile filozofii și religii, fiind gravat pe monumente ,pe 

vitraliile bisericilor din toată lumea, însuși Leonardo Da Vinci preocupându-se de aceste desene. 

         Nici țara noastră nu face excepție. Reîntâlnim modelul în multe locuri din țară: Mânăstirea 

Cozia din JudețulVâlcea, într-o biserică din Sălaj sau pe porțile maramureșene, acestea fiind doar 

câteva exemple. 

        Floarea vieții conține un simbol secret care apare desenând 13 cercuri. Desenând acest lucru, 

obținem un alt model, care este denumit – Fructul Vieții. Structura aceastuia ne dă informații cu 

privire la tot ceea ce există, de la corpul uman, la galaxii. Pornind de la această structură, putem să 

creăm orice structură moleculară și orice structură celulară  care  există în Univers. 
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Trasând linii drepte din central fiecărui cerc către toate cercurile alăturate, obținem figura de mai 

jos, care poartă  numele de "CubulMetatron": 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Acest cub contine toate cele 5 forme principale , numite matematic cele 5 solide 
platonice(după numele lui Platon), existente atât în geometria simplă, cât și cea sacră. Toate aceste 
solide au următoarele caracteristici: au fețele, muchiile si unghiurile de aceeași măsură, iar când 

sunt introduce într-o sferă ,toate punctele le ating perfect.Pitagora le considera punctul 0 al 

alchimiei și le-a atribuit fiecăruia un element:Tetraedru – focul, Cub (hexaedru )–pământul, 

Octaedru – aerul, Icosaedru – apa, Dodecaedru – cosmosul. 

         Icosaedru                 Cubul                        Octaedru                    Tetraedru          Dodecaedru 

 

 

          Cubul, tetraedrul si octaedrul se regăsesc în structuri cristaline ,în tot regnul mineral. 

Dodecaedrul si icosaedrul apar la unele forme de plankton marin, viruși, compusi minerali precum 

grafitul. Toate structurile celulare și moleculare de bază au una dintre formele geometrice.Toate 

elementele din tabelul periodic al lui Mendeleev au o relație geometrică cu una dintre solidele 

platonice. Oriunde, în fizică, chimie sau biologie regăsim aceste forme sacre și abia acum sunt 

redescoperite de cercetătorii moderni.  

Dacă observăm atent Floarea Vieții vedem o foarte mare asemănare cu mandalele ,simbol originar 

din Hinduism și Budism.Construirea acestor simboluri , care desemnează variate forme de mesaj, se 

bazează de asemenea pe Șirul lui Fibonacci. 
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          Leonardo Pisano Bogollo, cunoscut şi sub numele de Leonardo din Pisa a fost un 

matematician italian considerat de unii drept cel mai talentat matematician din Evului Mediu care 

vede prezenţa Şirului matematic  nu  doar  în natură ca un vârtej al apelor sau în forma cochiliilor 

melcilor, în alinierea petalelor de trandafir, a frunzelor şi seminţelor unor plante, pare-se că întreaga 

creaţie divină păstrează aceeaşi formulă matematică fibonacciană, numită  şi  ―formula 

fericirii‖.Putem spune deci, că Șirul lui Fibonacci poate reprezenta ‖acordul metafizic‖ al 

Universului nostru.   Oare câte taine are lumea în care trăim și încă  nu  le-am descoperit ? 

Bibliografie 

Drunvalo Melchizedek, ―FloareaVieții― 
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Dimitrie Pompeiu - Biografie 
 

Ailoaie Emanuele 

Liceul „Regina Maria” Dorohoi                                                 

Prof. îndrumător: Rotariu Anișoara                    

 

„Regulile gândirii științifice sunt pentru D. Pompeiu regulile sale de viață.” 

 
Pe la sfârșitul secolul trecut, Dorohoiul era un sat mare și curat, cu căsuțe albe acoperite cu 

șindrilă și înconjurate de livezi. Pe ici pe colo, răsărea din verdeața pomilor câte o casă mai mare, 

acoperită cu tablă vopsită în roșu. 

Cam la cinci kilometri spre răsărit de Dorohoi se află satul Broscăuți, așezat între coline 

domoale, străbătut de pâraie subțiri și leneșe. De câțiva ani, locuia aici Dimitrie Pompeiu, ce se 

trăgea dintr-o familie de dincolo de Prut, cu soția sa, Maria, fiică a preotului cărturar Leonte, mai 

târziu Leonescu. 

Era într-o luni, 22 septembrie 1873, când văzu lumina zilei fiul lor care primi numele 

Dimitrie - viitorul celebru matematician, după numele tatălui său. Mai târziu, cam la vreo doi-trei 

ani de la nașterea lui Dimitrie, s-au mutat la Dimăcheni, un sat mai mare, aproape de Prut. 

În satul liniștit al Dimăchenilor, copilăria lui Dimitrie ar fi fost ca oricare alta, dacă familia 

lui ar fi rămas întreagă. Tatăl său însă, era un om în sufletul căruia se ciocneau sentimente 

contradictorii și înțelegea lumea într-un fel cu totul aparte. Și, într-o bună zi, convins că va găsi un 

făgaș mai bun, părăsi satul și familia stabilindu-se la Dorohoi, unde dădu un alt înțeles vieții sale. 

Când a împlinit șapte ani a intrat în școala primară. O vreme Iancu -fratele său mai mare cu 

doi ani -  i-a fost un fel de protector. Cât a urmat cursul elementar, Dimitrie și-a împărțit timpul 

între o învățătură fără pretenții și joacă. La toate materiile avea note mari, dar a manifestat încă de 

timpuriu o preferință pentru matematică . 

La întâi iunie 1885, Dimitrie absolvi școala primară. Pentru că era atât de bun la învățătură, 

unchii săi îl îndrumară să învețe mai departe la Gimnaziul din Dorohoi unde, cu doi ani mai înainte, 

intrase și fratele său mai mare, Iancu. 

La început, Dimitrie Pompeiu nu s-a distins prea mult printre elevii ce frecventau clasa întâi 

a Gimnaziului din Dorohoi în anul 1885. 

Încă de la sfârșitul claselor primare, el începuse să cerceteze biblioteca rămasă de la tatăl 

său, în care erau adunate tot felul de cărți. În sufletul său se născuse o nouă pasiune, puternică, 

aceea a cititului, căreia i-a rămas credincios până în ultimele clipe ale vieții. Gimnaziul din Dorohoi 

era o școală clasică unde predominau studiile umanistice. Deși aceste științe nu răspundeau întru 

totul interesului pe care Dimitrie îl manifesta pentru cunoașterea naturii, el dovedi și pentru aceste 

studii o aplicație deosebită, fără a slăbi însă înclinarea pentru științele exacte. Printre puținii 

rezolvitori de probleme îl întâlnim pe D. Pompeiu, elev în clasa a treia. Problema de aritmetică cu 

nr. 279 a fost prima problemă dezlegată de el, și începând cu aceasta, numele său este întâlnit foarte 

des în paginile revistei ca rezolvitor al unor probleme care depășeau pregătirea unui elev de 

gimnaziu. 

Ultimele luni de școală au trecut repede. În duminica de 2 iunie a anului 1889 a absolvit 

școala cu „cunună‖. 

Dimitrie Pompeiu, ascultând îndemnul unchiului său și molipsindu-se de entuziasmul lui 

Iancu, se hotărî să urmeze Școala normală de institutori de la București care pe toată durata studiilor 

îi asigura independență materială, și după absolvire numirea în învățământ. Datorită muncii 

sistematice, Pompeiu reuși cu mult înainte de examenul de admitere să-și termine pregătirea și 

aștepta cu nerăbdare să treacă și această încercare. Examenul oral a confirmat buna sa pregătire. În 

1889 au fost admiși în anul întâi douăzeci de elevi. Cei doi profesori de matematică, Otescu și 
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Cosăcescu, l-au prețuit în mod deosebit, iar severul Cosăcescu nutrea pentru tânărul său elev o 

stimă ce nu se sfia să o arate chiar și în fața colegilor săi. În 1893 termină școala luând premiu și 

diplomă de institutor. 

Nu împlinise nici douăzeci de ani când, pe data de 1 septembrie 1893, tânărul institutor D. 

Pompeiu se prezintă la postul său de la Școala primară nr. 5 din Galați, ca mai apoi să se transfere 

după o lună la Școala primară nr. 1 din Ploiești. Și-a dezvoltat o relație foarte profundă cu elevii săi, 

de toate vârstele. La această școală a funcționat până în toamna anului 1898, cu o leafă lunară de 

225 lei.  

În urma publicării unui studiu asupra indicilor de refracție toți - chiar și cei mai sceptici din 

prietenii săi - au înțeles valoarea sa. După ce a încercat să intre la Facultatea de științe a scris 

Universități din Paris, arătând studiile care le avea, precum și ce dorea să urmeze. Sub pretextul 

unui concediu medical de doi ani se îndreptă către Franța. În aceste condiții se pregăti pentru primul 

examen și la începutul verii anului 1899, după un an de studiu, trecu bacalaureatul la universitate ca 

elev al clasei de matematică specială. 

Tânărul Pompeiu nu numai că a pătruns până în adâncuri tainele teoriei funcțiilor, dar chiar 

subiectul său de doctorat a fost lămurirea unei probleme fundamentale a acestei teorii. 

După o absență de aproape șapte ani, Pompeiu se reîntoarse în țară și ajunse la Ploiești pe la 

mijlocul lunii aprilie 1905.  

A trecut jumătate de an  până când Ministerul îl numi pe tânărul doctor în matematică 

profesor la Universitatea din Iași. 

Pentru a-și îndemna studenții la un studiu riguros, Pompeiu a trebuit să folosească toată 

puterea de convingere și de seducție spirituală. Blajin din fire, cumpătat în vorbe și în gesturi, nu 

rostea cuvinte tari și mai cu seama nu ironiza neîndemânările studenților săi. De aceea ei se 

apropiau cu încredere de profesorul lor. 

În cursul anului 1905 - 1906 publicase șapte lucrări în revistele de specialitate franceze, 

italiene și române. Cum în toamna anului următor deveni vacantă la Universitatea din Iași catedra 

de mecanică rațională și aplicată, Dimitrie se înscrise pentru a o ocupa și alcătui în acest scop un 

„Memoriu asupra calităților și lucrărilor științifice‖. Fu admis în anul 1907. 

Dacă s-ar putea spune că anul 1908 a fost un an de odihnă, deoarece nu a lăsat nici o urmă 

despre activitatea sa, în schimb anii care au urmat au fost plini de rezultate. Astfel, în 1909 a 

publicat trei note privitoare la funcțiile analitice, iar în 1910 a publicat șapte note dintre care în trei 

se ocupa de noile cercetări ale lui Denjoy. Tot in 1910 a publicat în ‖Analele științifice ale 

Universității din Iași‖. 

După moartea lui Spiru Haret, Universitatea din București a declarat catedra vacantă și a 

chemat pentru ocuparea ei pe profesorul Dimitrie Pompeiu. În toamna anului 1912, Dimitrie ținu 

prima sa prelegere de mecanică rațională la Universitatea din București.                     

Anul 1912 a fost un an de viață plină. Publicase până atunci 25 de note în diverse buletine, 

anale și reviste străine, iar în acel an mai publicase cinci note, din care trei în „Buletinul secției 

științifice a Academiei Române‖ și câte una în Germania și Italia. 

Între anii 1913 și 1916 a publicat 23 de studii,  note și memorii. În unele din ele, Pompeiu 

dădea la lumină multe metode noi, ca și în studiul asupra principiului lui D’Alembert. 

Activitatea desfășurată între anii 1912 - 1916 este începutul epocii sale de maturitate 

științifică. 

Avea atunci vârsta de 39 de ani și timpul nu făcu altceva decât să îi definitiveze trăsăturile 

pe fața-i frumoasă. Cu o frunte frumos boltită, cu linia maxilarelor bine conturată, cu o privire 

dreaptă și plină de viață, era un bărbat plin de vigoare. Reprezenta figura omului pentru care viața 

era lămurită. 

După unirea Transilvaniei cu vechiul teritoriu al patriei, printre alte probleme importante era 

și organizarea Universității din Cluj. Lui Dimitrie Pompeiu îi căzu sarcina de a pune temelia 

învățământului matematic în orașul transilvănean de veche cultură. În 1929, prin străduința lui D. 

Pompeiu și a celorlalți profesori ai secției matematice a Universității apăruse periodicul „ 

Mathematica ‖, cu structură internațională sub conducerea a doi directori: D. Pompeiu și Gh. 
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Țițeica, doi mari specialiști în două ramuri deosebite. În luna mai ai aceluiași an, Pompeiu organiză 

la Cluj primul Congres național al matematicienilor români, în care prezentând o conferință trata o 

problemă fundamentală din teoria funcțiilor (Singularitățile funcțiilor analitice uniforme). Tot în 

această vreme, Pompeiu fu invitat să țină un număr de cursuri la Universitatea din Paris. 

De asemenea, Pompeiu este cel care extinde celebra formulă a lui Cauchy și inițializează 

teoria funcțiilor poligene, introducând noțiunea de derivată aerolară. 

Din tot ce a dat știința noastră matematică până la epoca când a trăit talentatul și liniștitul 

moldovean din ținutul Dorohoiului, nimic n-a stârnit mai mult interes.  Deși apreciat în toată lumea  

si deși faima sa depăși hotarele României, abia în 1934 a fost ales membru al Academiei Române. 

Ședința în care a fost propus s-a ținut la 25 martie. Discursul de recepție, în care s-a făcut elogiul lui 

Petre Poni, a fost ținut în ședința din 25 mai 1936, cu doi ani mai târziu. 

În toamna anului 1941, ca urmare a presiunilor făcute de guvernul lui Antonescu, Dimitrie 

Pompeiu a fost nevoit să se retragă în pensie. Împlinise 68 de ani și avea destulă vigoare pentru a-și 

continua cariera cu pasiune. 

Când regimul democrat-popular a reorganizat Academia, Dimitrie Pompeiu a fost ales 

membru titular activ. Avea 75 de ani. Deoarece acest regim prețuia „știința și munca legată de 

progres‖, Dimitrie a fost distins cu „Steaua Republicii populare române‖ și cu „Ordinul muncii‖. 

Tot în această  perioadă, au început să apară primele semne ale bolii care avea să-i curme 

firul vieții. În 1953, în luna septembrie împlinise opt decenii de viață. Gândurile tuturor oamenilor 

s-au întors spre viața acestui geniu, care se stingea încetul cu încetul ca o luminiță, ce odată a 

luminat Universul cu știința sa. Toți au înțeles că învățătura și înțelepciunea au fost mai presus de 

curajul său. 

Din când în când nota în caietul său soluțiile unor probleme pe care le gândise în patul de 

suferință, și deseori spunea că are în minte cercetări îndrăznețe, care însă nu au mai văzut lumina 

tiparului. 

În toamna anului 1954, la 7 octombrie, marele savant român a încetat din viață. 

Dispariția marelui profesor a însemnat nu numai o durere pentru familie și prieteni, ci și o 

însemnată pierdere pentru știința matematicii în țara noastră. 

Numele său va rămâne pentru fiecare om o bogăție, și va rămâne în veci legat de 

descoperirile pe care le-a dăruit cu atâta pasiune lumii. 

„Prin moartea lui Dimitrie Pompeiu – scriau ziarele care anunțau trista veste – poporul 

nostru pierde pe un strălucit reprezentant al culturii sale, iar știința românească pe unul din marii săi 

creatori și animatori.‖  

 

 

 

 

 Bibliografie: 

 „ D. Pompeiu‖- Mihail Șt. Botez 
 https://ro.wikipedia.org/wiki/Dimitrie_D._Pompeiu 
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ALBERT EINSTEIN 

 

Tudor Luiza & Cîrlan Maria                                                      

Școala  Gimnazială  ,,Sfântul   Vasile” Ploiești 

Prof. coordonator:  Iancu Valentina  Mona 

 

MIRACOLUL NUMIT ALBERT EINSTEIN 

  S-a născut în Ulm, un oraș mic, din Germania, tatăl său, Hermann, era fiul cel mai mare al 

familiei Einstein. Se spune că mama lui Albert, când l-a văzut prima dată pe nou-născut, era să 

leșine. El cântărea mai mult decât un copil normal și avea capul umflat și pătrățos. Când Albert a 

ajuns la vârsta de 3 ani, fără să articuleze un cuvânt, părinții săi au crezut că este retardat și și-au 

pierdut orice speranță. Însă mare le-a fost uimirea, când, într-una din zile, micuțul a deschis gura și 

a început să vorbească cu fluența și vocabularul unui adult. Ce se întâmplase? Copilul analizase 

până atunci utilizarea cuvântului, iar apoi a exteriorizat ceea ce învățase.  

 

FAMILIA 

După nașterea lui Albert, familia s-a mutat la Munchen, iar Hermann, împreună cu fratele 

său Jacob au pus bazele unui atelier de producere a echipamentelor electrice. Mama lui Einstein, 

Paulina, iubea mult muzica, era o pianistă remarcabilă, iar casa familiei răsuna întotdeauna de 

muzică. Datorită insistenței acesteia, micuțul Albert a început lecțiile de vioară, devenind ulterior un 

bun violonist.   

 

COPILĂRIA  LUI  EINSTEIN 

Era un copil retras, fapt pentru care era adesea batjocorit de către colegii de școală. Deși nu 

era un elev strălucit îi plăcea să citească tot felul de popularizare a științei. Îi plăcea să analizeze 

detaliat orice gând, idee sau informație pe care o avea, păstrând însă tăcerea până când considera că 

mintea sa a epuizat acest subiect, lucru ce îi determina pe cei din jurul său să creadă că este retardat 

și să îl disprețuiască. Putea observa lucruri pe care alți copii de vârsta sa nici nu putea să le 

conceapă. Această capacitate a sa va fi renumită în viitor, însă, în copilărie, micuțul Albert era 

considerat "îndărătnic" și diferit.  

 

FUGA DIN GERMANIA 
 La vârsta de 11 ani, Albert Einstein a început să frecventeze un gimnaziu din Munchen, care 

oferea o educație de elită. Profesorii făceau abuzuri de putere și pretindeau elevilor respect și 

supunere absolută. Albert ura disciplina și activitățile colective, iar profesorii care îi așezau pe 

elevi în rânduri, i-au provocat repulsie și desigur  nu s-a putut adapta cerințelor mediului 

școlar.  
 La vârsta de 15 ani afacerile tatălui său nu mergeau prea bine acesta hotărând să-și caute 
norocul în altă parte. Famila s-a plecat în Italia, lăsându-l pe Albert singur, în Munchen pentru 

a-și continua studiile, într-o școală pe care el o detesta. În Germania, serviciul militar era 

obligatoriu după vârsta de 16 ani, iar Albert era hotărât să facă orice pentru a evita aceasta 

obligație. L-a rugat pe un medic pe care îl cunoștea, să elibereze o adeverință prin care susținea 

că rămânerea sa în acea școală era riscantă pentru sănătatea sa mintală. În acest fel, el pleacă 

din Germania la familia lui în Italia.  
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ELVEȚIA, ȚARA  LIBERTĂȚII 
 Deși au fost dezamăgiți că fiul lor fusese respins de la școală și își părăsise țara, părinții săi 
l-au sprijinit. Astfel, cum a împlinit 16 ani, Albert a dat examen de admitere la Politehnică din 

Zurich, în Elveția. Deși nu a fost acceptat, el a fost remarcat de unii profesori și i-au promis că 

va fi admis la facultate în următorul an. Astfel, Albert s-a înscris la liceul din Aarau, pentru a-

și putea lua diploma necesară.   
 În 1896, Albert s-a înscris la facultate pentru a obține diploma de profesor de fizică. După 

terminarea facultății, s-a angajat ca profesor de fizică la Institutul Politehnic din Zurich. În 

același timp a dezvoltat o pasiune pentru navigație. Acesta obișnuia deseori să meargă cu barca 

pe lac unde se relaxa, medita și își lua notițe. Chiar dacă nu a învățat niciodată să înoate, a 

navigat ori de câte ori a avut ocazia în viața sa. 

 

DESCOPERIRILE LUI EINSTEIN 
 Meritul lui Einstein constă în aceea ce lui i se datorează formularea definitivă în domeniul 
coneptului de timp si spațiu. Einstein voia un principiu general, asemănător celui din termo-

dinamică: legile naturii sunt în așa fel alcătuite încât este imposibil să construiești un 

pereptuum mobil.  

 

RELATIVITATEA  

Pentru a extinde exemplul vitezei relative, introdus odată cu experimentul lui Michelson-

Morely, 2 situații pot fi puse față în față. Una constă într-o persoană A mergând cu o viteza v , într-

un tren care se deplasează cu viteza u. Viteza persoanei A în raport cu un observator staționar B, 

este V=u+v. 

 

MILEVA 

Un cuplu nefericit.  Mileva era o fată inteligentă. Din cauza unei boli din copilărie şchiopăta 

cu un picior, lucru care nu a împiedicat-o să obţină o bursă şi să creeze un nou model de femeie, 

dinamică şi independentă. Cu acest gând a ales Politehnica din Zurich, care era dominată de bărbaţi. 

Când Albert discuta cu aceasta despre subiectul său preferat, adică fizica, simţea că vorbeşte cu un 

om care îi seamănă şi care îl înţelege, fapt care l-a făcut să se simtă atras de această femeie. În 

paralel cu recunoaşterea sa ştiinţifică, s-au produs şi schimbări în viaţa sa personală. În februarie 

1919, a fost pronunţat divorţul de Mileva Maric. Ca tineri îndrăgostiţi, îşi promiseseră unul altuia că 

vor alcătui un cuplu nu numai în viaţă, ci şi în cercetare. Dar după căsătorie și după naşterea 

copiilor, rolul Milevei s-a limitat la acela de simplă gospodină, mamă şi soţie. Îngrijindu-se de 

copii, Mileva rămânea închisă în casă şi urmărea cu amărăciune evoluţia lui Einstein. Căsătoria a 

început să se clatine din 1911, când Einstein a fost acceptat ca profesor la Universitatea Germană de 

la Praga. Mileva, nefiind obişnuită cu viaţa în străinătate, l-a lăsat pe Albert la Berlin şi s-a întors la 

Zurich împreună cu cei doi copii. În perioada şederii sale la Berlin, Einstein a cunoscut-o pe 

verişoara sa văduvă, Elsa, care locuia în acelaşi oraş. Era o femeie foarte diferită de Mileva, care 

considera faima lui Einstein un lucru natural.  

 

MOARTEA UNUI GENIU 
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După ce a murit, în 1955, trupul lui Einstein a fost incinerat, iar cenuşa a fost împrăştiată, 

aşa cum şi-a dorit savantul. Înainte de a fi incinerat, patologul Thomas Harvey de la spitalul 

Princeton a făcut autopsia cadavrului şi a scos creierul lui Einstein!   

Acesta a decis să păstreze creierul pentru studiu. Deşi nu avea permisiunea pentru a face 

acest lucru, Harvey l-a convins pe fiul lui Albert Einstein că studierea creierului va ajuta ştiinţa să 

progreseze. La scurt timp, Harvey a fost concediat pentru că a refuzat să returneze creierul lui 

Einstein.   

 

CONCLUZIE 

În concluzie, nu trebuie să ne naștem genii și nu trebuie să  iubim școala, dar ne trebuie 

ambiție și răbdare pentru a ajunge ceea ce ne propunem. Așa cum Albert Einstein a făcut!  

 

BIBLIOGRAFIE 

 https://ro.wikipedia.org/wiki/Albert_Einstein  
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EROII  MATEMATICII 

 

Marin Bogdan Gabriel şi Stănescu Rareş Andrei                                               

Şcoala Gimnazială “Sfântul Vasile” Ploieşti 

Profesor îndrumător: Iancu Valentina Mona                                   

        Începuturile matematicii nu se cunosc foarte bine, însă apariția acesteia are o  strânsă 

legatură cu evoluția omului. Există scrieri conform cărora oamenii şi-ar fi dezvoltat anumite abilități 

matematice încă de dinainte de apariția scrierii. Osul din Ishango, descoperit de arheologul belgian 

Jean de Heinzelin de Braucourt în regiunea Ishango din Republica Democrată Congo, care datează 

de 22 000 de ani, este cel mai vechi obiect care dovedește existența unei metode de calcul. 

Dezvoltarea matematicii ca bagaj de cunoștințe transmise de-a lungul generațiilor în primele ere ale 

civilizațiilor este legată strict de aplicațiile sale concrete: comerțul, gestiunea recoltelor, măsurarea 

suprafețelor, predicția evenimentelor astronomice și, câteodată, de ritualurile religioase. 

       

De-a lungul istoriei matematicii s-au elaborat multe teoreme matematice. Acestea sunt doar 

câteva dintre teoremele potrivite vârstei noastre: 

     - Teorema punctelor de pe mediatoarea segmentului - orice punct de pe mediatoarea unui 

segment este egal depărtat de capetele segmentului. 

     - Teorema punctelor de pe bisectoarea unghiului – orice punct de pe bisectoarea unui unghi este 

egal depărtat de capetele unghiului. 

     - Teorema unghiurilor în jurul unui punct – dacă două sau mai multe unghiuri sunt în jurul unui 

punct, atunci suma lor este egală cu 360 de grade. 

    - Teorema sumei unghiurilor unui triunghi – orice triunghi are suma unghiurilor egală cu 180 de 

grade. 

    - Teorema unghiurilor de la baza triunghiului isoscel – într-un triunghi isoscel, unghiurile opuse 

laturilor congruente sunt congruente. 

    - Teorema unghiurilor triunghiului echilateral – într-un triunghi echilateral, toate unghiurile 

acestuia au măsura egală cu 60 de grade. 

       

Unele dintre cele mai importante nume din istoria matematicii sunt: 

- Ernest Abason (n. 1897 - 1942) a fost matematician și inginer constructor român. El a adus 

contribuții în domeniul funcțiilor periodice, în mecanică și în electricitate. 

- Thomas Abbt (1738 - 1766) a fost un matematician, filozof și teolog german. 

 - Nicolae Abramescu  a fost un matematician român. Abramescu preda geometrie descriptivă. 

Contribuțiile sale au vizat domeniul algebrei (ecuații algebrice), al geometriei, al analizei 

matematice (serii de polinoame de variabilă complexă) și al mecanicii. A fost și autor de manuale. 

 - Jack Edmonds  este un matematician canadian, considerat a fi unul din cei mai importanți 

specialiști în optimizare combinatorie. 

- George Green  a fost un matematician și fizician englez. Este cunoscut pentru contribuțiile pe care 

le-a adus în domeniul teoriei electromagnetismului. 

- Galileo Galilei  a fost un fizician, matematician, astronom și filosof italian care a jucat un rol 

important în Revoluția Științifică. 
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- Rudolf Otto Sigismund Lipschitz  a fost un matematician german, cunoscut mai ales pentru 

condiția de continuitate din analiza matematică ce îi poartă numele. 

- Alexandru Myller (n. 3 decembrie 1879, București - d. 4 iulie 1965, Iași) a fost un matematician 

român, membru de onoare al Academiei Române. 

- Georg Friedrich Bernhard Riemann (17 septembrie 1826 – 20 iulie 1866) a fost un matematician 

german cu importante contribuții în analiza matematică și geometria diferențială. 

- Nicolae-Victor Teodorescu  a fost un matematician român, membru titular al Academiei Române, 

care „și-a dedicat cei peste peste 65 de ani de activitate Societății de Științe Matematice din 

România‖. 

          

Am dori să vă prezentăm unele dintre  cele mai interesante curiozităţi din lumea 

matematicii: 

 1. Cuvântul „matematică‖ vine din grecescul „mathema‖ care înseamnă a învăța, studiu sau știință. 

2.  Există șanse mai mari de jumătate ca într-un grup cu 23 persoane, să existe cel puțin două 

persoane născute în aceeași zi. 

3. Poți tăia o plăcintă în 8 felii din doar 3 mișcări. 

4. Majoritatea oamenilor au ca cifră preferată 7. 

5. Zero e singurul număr care nu poate fi scris în numerale romane. Pentru a-l scrie, romanii 

foloseau cuvântul latinesc „nulla‖. 

6. O pizza care are raza ―z‖ si înaltimea ―a‖, va avea volumul Pi × z × z × a. 

7. Cicadele folosesc numerele prime ca o strategie de supravieţuire.  

8. Într-o listă oarecare, reprezentând orice de la preţul unor produse la populaţia unui oraş, 

aproximativ 30% din numere vor începe cu 1. Mai puţine vor începe cu 2 si chiar mai puţine cu 3 şi 

tot aşa. Cu cât mai mare este lista şi cu cât numerele cresc, cu atât acest patern devine evident.  

9. La fel ca în lumea oamenilor, în lumea matematică există numere iraţionale, numere perfecte si 

numere complexe. Mai departe, la fel ca în filosofie, si în matematică există numere transcedentale 

şi, la fel ca arta, matematica îşi are şi ea numerele ei imaginare şi suprarealiste.  

10.‖Triunghiul lui Pascal‖ îşi are rădăcinile în China anului 1200, când Jia Xien a realizat primele 

studii de acest gen.   

Matematica îşi dovedeşte importanţa deosebită participând cu mijloace proprii la 

dezvoltarea personalităţii nu numai sub aspect intelectual, ci şi sub aspect estetic şi moral, motiv 

pentru care se completează  foarte bine cu alte discipline cum ar fi : literatura, muzica, arta, etc. 

Matematica este nu numai interesantă şi frumoasă, ea nu oferă numai bucurie, ci este şi utilă. 

Oricine ştie că fără matematică, tehnica noastră modernă n-ar fi posibilă, că ea a pătruns ca aerul în 

toate domeniile vieţii  moderne, iar viitorul depinde de matematică, după cum bine a spus 

matematicianul Grigore Moisil: „Matematica va fi limba latină a viitorului, obligatorie pentru toţi 

oamenii de ştiinţă. Tocmai pentru că matematica permite accelerarea maximă a circulaţiei ideilor 

ştiinţifice.’’ 

    

 Carl Friederich Gauss: „ MATEMATICA ESTE REGINA ŞTIINŢELOR’’ 
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SECRETUL CIOBANULUI 

 

Drăghici Mihaela 

Școala Gimazială Corbasca, Județul Bacău 

Profesor Olaru Sorina 

 

 Mai demult ciobanii nu știau carte și nici să numere.Dacă l-ai fi întrebat pe unul dintre ei 

câte oi are în seama lui, ar fi ridicat  nedumerit din umeri sau ar fi răspuns: 

- Numărele dumneata, că eu n-am nevoie de asta ca să le păzesc ! 

 El nu putea spune câte oi i-au fost încredințate, dat de încurcat nu le încurca și nici nu le 

pierdea. 

 Avea un sistem al lui de a ține minte fiecare miel, berbec și oaie care aparținea unui anumit 

gospodar. Dacă se rătăcea vreuna, înainte de a o căuta îl vedeai că-și ridica cușma , se scărpina în 

cap și se întreba:‖ unde-o mioara cea șută a lui Bădița Toader ? ‖. De altfel cam tot așa trebuie să fi 

privit primii ciobani și stele de pe cer, când le-au grupat în constelații și le-au dat nume, ca să le țină 

minte. Poate că le-a vândut și mai ușor să identifice punctele luminoase de pe câmtul cerului, fiind 

majoritatea lor păstrau aceleași poziții unele fașă de altele. Uitându-se la ele, conturau cu mintea 

familiare lor: berbecul, taurul, peștii, ursamare, ursa mică, scorpionul... .După aceste minuni , 

transmise din generații în generații, cunoștem și azi stelele. 

 Dar începând cu veacul al XVI-lea , numerația pozițională scrisă a înlocuit abacul cu cifrele 

romane, în toate țările din Europa. Deși prin noul sistem numărul semnelor a crescut de la 7 la 10, 

nurele se scriau mai ușor , mai repede și ocupau un spațiu cu mult mai mic decât cel cerut pentru 

același număr , de cifrele romane. Mai mult noul sistem pozițional permite efectuarea rapidă  a 

calculelor pe hârtie, fără intervenția abacului nu numai a adunărilor ci și a inmulțirilor și 

împărțirilor, operații considerate până atunci imposibil de efectuat pentru omul e rând . Noul sistem 

stârnise entuziasm prin sistematizarea introdusă la scrierea numerelor mari căci, prin împărțirea lor 

în clase de unități , de diferite ordine, ele puteau fi citite cu ușurință. 

 Cuvântul milion , creat de Marco Polo în secolul al XIII-lea superlativ al lui Mile (1000), ca 

să exprime prin el imensitatea oamenilor  și a bogățiilor din China, părea un număr destul de modest 

față de numerele ce se puteau scrie de acum înainte cu numiri ce veneau de la sine, adăugând 

terminația ilion la numele latinesc al ordinului clasei respective: bilion, trillion , catralion... . 

 Oamenilor din acele timpuri li se părea că nici o problemă nu mai stă în calea numerelor , 

numărul cifrelor unui număr fiind limitat doar de condițiile de ordin practic. 

Până  în veacul al XIXlea  numerele cu adevărat foarte mari interveneau mai mult în 

imaginații decât în realitatea imediată și de aceea nimic nu tulbura starea de euforie și încredere în 

atotputernicia noului sistem pozițonal . Dar de îndată ce numerele uriașe și-au făcut apariția, în 

unele capitole  moderne  ale matematicii, fizicii sau astronomiei , entuziasmul cu privire la sistemul 

pozițional a început să se mai răcească. 

 Când au început să se repete numerele din clasa milioanelor sau a miliardelor s-a observat că 

nu-i tocmai ușor de a scrie mereu:1.000.000 și cu atât mai mult 1000000000; 20000000000. Acestui 

neajuns , matematicienii i-au găsit un leac , introducând notația exponențială. 

 Deși vă emai bine cunoscută , am să o amintesc. În loc de 100=10    se poate scrie     
numărul 2 fiind exponentul lui 10.  
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El  arată că după 1 urmează 2 zerouri. La fel 1000 se poate înlocui cu    , iar 2000=2 
    =2    . În același  scrie mod  un milion se poate    , iar 2000000000=2    . Trebuie să 
recunoaștem că notația exponențială  a introdus o foarte mare simplificare, dar ea nu poate fi 

folosită  decât atunci când cifrele de la sfârțitul numărului sunt zerouri  și nu cifre însemnătoare. 

 Iată însă o problemă  care nu se mai poate rezolva așa de ușor , deși, la prima vedere nu pare 

de loc fioroasă!Să  presupumem  că scriem un număr compus din 50 de cifre pe un rând întreg 

dintr-o  carte. Fie de exemplu: 23 456 787 543 675 842 906 504 601 716 935 100 723 457 723 457 

801 976 410 

 

BIBLIOGRAFIE: 

Cum au apărut numerele Florica T. Câmpan Editura Ion Creangă 1972 

  



59 

 

 

Alan Turing  

 

Drăghici Flavia 

Colegiul Naţional Alexandru Ioan Cuza 

Profesor Cătălina Anca Isofache 

 

 Alan Turing este considerat un Einstein al matematicii și omul care a gândit ce ar trebui să 

facă un computer, iar datorită ideii sale, cel de-Al Doilea Război Mondial ar fi fost scurtat 

cu doi ani și 14 milioane de vieți.  

 Alan Turing a fost un matematician și criptograf britanic născut pe 23 iunie 1912. El este 

considerat „părintele― computerelor și al inteligenței artificiale, preconizând că mașinile vor 

putea gândi, chiar dacă nu o vor face identic oamenilor. În fapt, există și un test care îi 

poartă numele pentru a verifica dacă un computer poate fi considerat om. Computerul 

trebuie să convingă trei judecători, iar anul trecut un algoritm a reușit să treacă drept un 

băiat de 13 ani în ochii unui judecător, dar experții nu s-au grăbit să afirme că acesta e 

începutul noii ere a inteligenței artificiale.  

 Viața lui a fost ținută secretă timp de aproape șase decenii, deoarece a fost cel mai important 

om pe care l-a avut Marea Britanie, și chiar lumea, în lupta cu Germania nazistă. Alături de 

o echipă de matematicieni și criptografi, Turing a încercat și a reușit să spargă codul Enigma 

folosit de germani, creând un computer special pentru acest scop.  

            Cum funcţionează ENIGMA   

     Enigma a fost coșmarul Aliaților în Al Doilea Război Mondial, iar Turing s-a gândit că 

doar o mașină poate bate o mașină și un cod crezut imposibil de spart. Enigma funcționa 

după un principiu simplu, în aparență. Este dotată cu o tastatură prin care se introduce textul, 

literă cu literă, dar iese un alt mesaj și doar cine are cheia potrivită îl poate citi. Cheia se 

schimba în fiecare zi, de aceea Aliații au avut mult de muncă până să spargă codul. Mașina 

Enigma controlează fiecare simbol prin rotoare, iar germanii au ales să schimbe codul zilnic 

ca inamicii să nu aibă timp să găsească cheia potrivită.  

 



60 

 

 

 Mașina creată de Turing pentru a descifra codurile Enigma s-a numit „Bombe― și „Victory―. 

Mai mult, ce a reușit Turing să facă a fost să eficientizeze o creație a unei echipe poloneze 

care a reușit să spargă codul Enigma în anii ’30.  

Alan Turing a pus fundamentele informaticii moderne, a definit criteriile inteligenței artificiale și a 

descifrat codurile folosite de armata germană. Mulți istorici confirmă că acest lucru ar fi salvat 
viețile a milioane de oameni, prin scurtarea duratei războiului, și a fost foarte aproape de a rezolva o 

enigmă biologică care îi pasionează și în zilele noastre pe oamenii de știință. 

În 1936, Alan Turing, care anunțase că vrea să „construiască un creier‖, a publicat un articol în care 
a descris „mașina universală Turing‖. El a fost astfel primul om de știință care dorea să creeze 
programe pentru o mașină, sub formă unor date, care îi permiteau acesteia să îndeplinească mai 
multe sarcini în același timp, așa cum o fac computerele din zilele noastre.  

Atunci când mașina lui a fost construită efectiv de alți savanți în 1950, prima versiune a modelului 

Automatic Computing Engine (ACE) creat de Turing era cel mai rapid calculator din lume 

Pentru marele public, cea mai mare reușită a lui Turing rămâne într-adevăr „spargerea‖ codurilor 
folosite de mașina Enigma, utilizată de submarinele germane din Atlanticul de Nord pentru a 
comunica între ele. Anumiți istorici consideră că această realizare de geniu a grăbit căderea lui 
Adolf Hitler, care altfel ar mai fi rezistat la putere încă un an sau doi 

După Al Doilea Război Mondial, Turing a explorat domeniul inteligenței artificiale, definindu-i 

criteriile logice, aflate încă în vigoare și în zilele noastre, concepând celebrul „test Turing‖, care se 
bazează pe capacitatea unei mașini de a susține o conversație. Altfel zis, un computer este cu 

adevărat inteligent doar atunci când oamenii nu vor mai putea să facă diferență între răspunsurile 
oferite de mașină și cele oferite de o ființă umană 

Pasionat de biologie, Turing și-a folosit talentele sale de matematician și în domeniul morfogenezei, 

încercând să descifreze motivul pentru care animalele și plantele dezvoltă anumite modele în ceea 
ce privește forma sau culoarea. Un exemplu ar fi dungile zebrelor sau petele vacilor de lapte, teorii 

care îi preocupă încă și în zilele noastre pe oamenii de știință 
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Emanoil Davidescu  
 

Rădulescu Răzvan-Cristian 

Colegiul Național “Mihai Eminescu”, București 

Profesor îndrumător Săvulescu Dumitru 

 

Emanoil Davidescu (11 martie 1871 - 28 august 1905) era fiul unui 

conductor tehnic clasa I, Ion Davidescu, care a lucrat pe timpul lui 

Cuza Vodă la șoseaua Popiești-Predeal. A avut alți trei frați, toți 

ingineri distinși: Nicolae Davidescu care a lucrat la construcția 

podului de la Cernavodă; Constantin Davidescu fost director al 

Serviciului hidrauluic și Alexandru Davidescu, fost secretar general 

al Ministerului Lucrărilor Publice, șeful serviciilor tehnice ale 

Capitalei și unul din distinșii profesori de la Școala de poduri și 

șosele și apoi de la Școala politehnică din București. 

Ca și frații săi, Emanoil Davidescu a fost un valoros tehnician. 

Imediad după ce a ieșit inginer, a realizat alimentarea cu apă a 

orașului Sinaia și a construit toate podurile boltite de pe șoseaua 

Sinaia-Moreni-Târgoviște. Pe urmă a făcut recepții de poduri 

metalice din Italia. A murit tânăr, la 34 de ani. Un articol despre 

viața și activitatea lui a apărut în ―Gazeta matematică‖. 

Gazeta Matematică este o revistă de matematică din România, prima 

de acest gen apărută în limba română. A fost fondată de zece ingineri români: Ion Ionescu-Bizeț, 

Vasile Cristescu, Victor Balaban, Mihail Roco și Ion Zottu, cărora li s-au alăturat Emanoil 

Davidescu, Mauriciu Kinbaum, Nicolae Niculescu, Tancred Constantinescu și Andrei Ioachimescu.  

Revista a fost finanțată de fondatori, fiecare contribuind cu câte douăzeci de lei aur. Primul număr 

al gazetei a apărut la data de 15 septembrie 1895, la o zi după inaugurarea festivă a Podului "Regele 

Carol I" de la Cernavodă, având deviza: „entuziasm, armonie, sacrificii continue, muncă 

dezinteresată‖. 

În august 1909 redactorii au decis înființarea Societății Gazeta Matematică, societate care a fost 

recunoscută prin lege de Adunarea Deputaților la data de 5 aprilie 1910. Numele societății a fost 

schimbat ulterior în Societatea de Matematică și Fizică, iar apoi în Societatea de Științe Matematice 

din România (cunoscută și prin acronimul SSMR). SSMR a organizat și prima Olimpiadă 

Internațională de Matematică, în 1959 la Brașov. 

În anul 1988 tirajul Gazetei Matematice a ajuns la 120.000 de exemplare, ca după 1990 să scadă 

dramatic. 

 

Bibliografie 

● ―Istoria Matematicii în România‖, Vol. I de George St. Andonie, București 1967 

● www.gazetamatematica.net - Pagina web oficială a Gazetei Matematice 

● Pagina web a ―Societății de științe Matematice din România‖ conține informații despre 
seriile Gazetei Matematice 

● ―Gazeta Matematică‖ – 115 ani de apariție, 27 aprilie 2010, Conf. Univ. Dr. Marin Vlada, 

Descoperă 

● ―Softwin‖ a lansat întreaga colecție de 110 ani a Gazetei Matematice, în format electronic, 8 
octombrie 2005, Amos News 

● www.imo-official.org - Pagina web oficială a Olimpiadei Internaționale de Matematică (în 

engleză, franceză, germană, rusă și spaniolă) 
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Exemple şi contraexemple ȋn geometrie 
 

Peşa Carla 

Liceul Teoretic “Tudor Arghezi”, Craiova 

Prof. ȋndrumător: Popa Andreea Mihaela 

 

Tezaurul ştiinţific al unei ştiinţe se formează şi se păstrează de la o generaţie la alta prin  

intermediul teoriilor, experimentelor, limbajelor şi mediilor de stocare a cunoaşterii. De 

asemenea,  evoluţia cunoşterii este determinată de natura şi performanţa reprezentării şi stocării. 

Astăzi, se  poate afirma că pilonii CUNOAŞTERII sunt reprezentaţi de : limbaje, teorii, metode şi 

tehnici,  medii de reprezentare şi stocare, de procesul învăţării. 

Cuvântul „matematică‖ vine din grecescul μάθημα (máthema) care înseamnă "ştiinţă, 

cunoaştere sau învăţare"; μαθηματικός (mathematikós) înseamnă "cel care îndrăgeşte învăţarea".  

Astăzi, Matematica este una din cele patru ştiinţe exacte: matematică, fizică, chimia şi 

informatică.  Aceste ştiinţe exacte sunt importante în dezvoltarea cunoaşterii, deoarece la baza 

investigaţiilor şi  studiilor, au metode ştiinţifice, observaţia, experimentul, raţionamentul, 

gândirea ştiinţifică şi cea  algoritmică. Grigore C. Moisil (1906-1973) spunea că ―Tot ce e 

gândire corectă, e matematică sau  modelare matematică‖. În schimb Filosofia (din greacă - 

υιλοσουια: dragoste de înţelepciune)  descrie noţiuni şi idei pentru cunoaşterea formelor şi 

proceselor gândirii. Studiile filosofice nu se  bazează pe experiment, observaţii şi metode 

ştiinţifice, ci pe formularea problemelor şi definirea unor soluţii şi principii. Primii filosofi au fost 

matematicieni, fizicieni şi practicieni ai ştiinţelor naturale. 

Ştiinţele au apărut şi s-au dezvoltat din dorinţa şi prin capacitatea oamenilor privind 

acumulare de CUNOŞTINŢE, ABILITATE şi COMPETENŢE în rezolvarea problemelor ce apar 

în competiţie cu natura, în adaptarea la un mediu de viaţă, în înţelegerea fenomenelor şi 

proceselor, în dezvoltarea propriei personalităţi. Aceste deziderate ale oamenilor au fost posibile 

prin MODELARE şi REPREZENTARE, prin observaţii, cercetări şi sinteze, prin experiment şi 

ordonare a cunoaşterii. 

Să mai remarcăm pentru început că,după părerea şi a  noastră,problemele de matematică 

incitante sunt mai ales acelea care conţin o afirmaţie A clar formulată şi despre care se cere să 

stabilim dacă e adevărată sau falsă;suntem aşadar în dubiu – avem de demonstrat sau de infirmat 

A. Pentru a demonstra A trebuie să căutăm propoziţii din care,sau strategii prin care,am putea 

deduce afirmaţia A;pentru a infirma A,trebuie să căutăm un contraexemplu.Să mai adăugăm aici 

că există afirmaţii plauzibile,dar încă nedemonstrate şi nici infirmate:aşa-numitele conjecturi. 

În ziua de azi, în discutiile sau discursurile legate de studiul matematicii în şcoală, apar în 

principal două „tipuri‖ de opinii: pe de o parte discursul de tipul „competenta matematică este 

una din cele opt competente-cheie definite la nivel european, aşa că nevoia de studiu al 

continuturilor matematice este evidentă şi indiscutabilă‖,iar pe de altă parte discursul de tipul 

„deja nu se mai poate vorbi doar de matematică şi ştiinte, sunt opt competente-cheie la nivel 

european şi ele nu pot fi obtinute dacă se pune accent pe aceeaşi disciplină, pe acelaşi tip de 

predare bazată pe continut, pe ceea ce elevul trebuie să ştie sau, mai rău, să memoreze‖. În mod 

clar, ambele „tabere‖ au partea lor de dreptate şi poate că în rationamentul fiecăreia se pot 

identifica mai greu „greşeli‖. Dar multi dintre noi ştim, e drept de la fizică, faptul că studiul 

evolutiei unui proces depinde de sistemul de referintă, adică de un sistem de coordonate, de axe 

ortogonale sau nu. Ceea ce înseamnă…matematică. Reintrând într-un registru mai serios, ne 

putem gândi la acea parabolă care prezintă descrierile pe care doi oameni legati la ochi le fac unui 

elefant (nu văzuseră până atunci un asemenea animal), unul atingând piciorul şi unul atingând 

urechea. Aşa cum era de aşteptat, fiecare dintre ei a făcut o descriere extrem de diferită şi 
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amănuntită, ambii fiind extrem de convinşi de dreptatea lor pentru că se bazau pe acuratetea cu 

care făcuseră observatiile. Extrapolând, putem afirma că studiul matematicii în şcoală are foarte 

multe fatete. Şi trebuie să nu fim legati la ochi şi să le vedem pe cât mai multe. Partizan fiind, 

cred că studiul matematicii în şcoală este esential. Dar, atunci când mă refer la studiul 

matematicii, mă refer atât la frumusetea unor probleme, a unor idei accesibile în primul rând 

celor pasionati şi celor care aprofundează prin muncă acest studiu, dar mai ales, şi aici mă refer la 

majoritatea elevilor, este vorba de studiul care nu pleacă de la o problemă formulată în termeni 

matematici. Este vorba de studiul unei situatii reale (chiar dacă matematizată), la evaluarea 

corectă şi completă a unei situatii, la extragerea unei idei de urmărit sau a unui rezultat care 

trebuie obtinut, la argumentarea prin exemple şi contraexemple a alegerii ideii şi la rigoarea 

rationamentului făcut. 

Atunci cand avem ȋn faţă un subiect¸ şi dorim să facem un studiu asupra lui, vom atinge 

scopul punnȃndu-se mereu ȋntrebări şi găsind răspunsuri pȃnă cȃnd rezultatele obţinute se 

constutuie ȋntr-un sistem/teorie ce epuizează subiectul. Pe parcus, vom fi mereu ȋn situaţia de a 

vedea dacă o afirmaţie pe care o formulăm este adevarată sau falsă. Pentru a demonstra că o 

afirmaţie este adevarată, deseori folosim diverse metode şi procedee cunoscute, iar uneori trebuie 

să ne descurcăm cu ,,forţe proprii‖. Pe de altă parte, pentru a dovedi ca o afirmaţie este falsă, 

adesea se indic un contraexemplu, fară ca acesta să fie singurul mod de a proceda. Scopul propus 

este de a vedea cum se construieşte un contraexemplu. Faptul nu este lipsit de interes, căci 

obţinerea unui contraexemplu poate fi extrem de dificilă.  

Definiția poligonului regulat, exemple și contraexemple Clasa a 7-a 

Definiție: Un poligon regulat este un poligon cu toate laturile şi toate unghiurile respectiv 

congruente. 

Triunghiul regulat este triunghiul echilateral. 

Exemplu 

 
 Patrulaterul regulat este pătratul. 

Exemplu 

 

http://vioricavinersan.files.wordpress.com/2013/03/g06030triung1linimp_trechil1010101.gif
http://vioricavinersan.files.wordpress.com/2013/01/g07075ariipatr_patratcu4latl.gif
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 Poligonul regulat cu 6 laturi se numește hexagon regulat. 

 

 

Atenție: 

 Rombul are laturile congruente dar nu neapărat și unghiurile , deci nu este poligon regulat. 
 Dreptunghiul are unghiurile congruente dar nu neapărat și laturile , deci nu este poligon regulat. 

 

Bibliografie: 

CT Dan, ST Chiosa, Didactica matematicii, Ed UnivCraiova, 2008 

  

http://vioricavinersan.files.wordpress.com/2013/03/g07010polig04hexgol.gif
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Faimosul matematician Pitagora 
 

Codiță Maria-Alexandra și  Bolovan Mălina-Alexandra  

Școala: Gimnazială  „Sfântul Nicolae” 

Profesor îndrumător: Giorgi Victoria 

  

Pitagora a fost un filosof și matematician grec, originar din insula Samos, întemeietorul 

pitagorismului, care punea la baza întregii realități teoria numerelor și a armoniei. 

            În afară de plăcerea de a lucra si de a pune bazele matematicii, acesta mai era și 

conducătorul Partidului Aristocratic din Crotene (în sudul Italiei). Din păcate, scrierile sale nu s-au 

păstrat. 

 Tradiția îi atribuie descoperirea teoremei geometrice și a tablei de înmulțire, care îi poartă 

numele. 

 Ideile și descoperirile lui, nu pot fi deosebite cu certitudine de cele ale discipolilor apropiați. 

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

atlet puternic, așa cum stătea bine atunci poeților, filosofilor și comandanților militari. 

 Pitagora a preluat diferite teoreme pe care le-a îmbunătățit și le-a redenumit după el însuși. 

 Pitagora pare să nu fi scris nimic. Doctrina filosofică a pitagorismului ne este totuși destul 

de bine cunoscută din lucrările lui, precum și din lucrări ale pitagoricienilor de mai târziu. 

 Totuși nu se poate stabili cu precizie ce aparține lui Pitagora si ce adaugă pitagoricienii lui 

ulteriori. 

 

 

Prezentarea filosofiei lui Pitagora 

 

 Ideea filosofică principală a pitagorismului este că numerele reprezintă esența lucrurilor, iar 

universul este un sistem ordonat și armonios de numere și raporturi numerice. 

 Doctrina despre număr: 

             -Monada 

 Punctul de plecare al teoriei pitagoreice despre principiul numeric al lumii este unitatea sau 

monada. 
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 Monada este principiul, esență a lucrurilor, deoarece orice lucru este unu (este o unitate). În 

acest sens Unitatea nu este număr, ci generatoare a numerelor.  

 -Doimea nedefinită: 

 Al doilea principiu cosmologic este doimea sau diada nedeterminată. Ea este nedeterminată 

fiindcă are o natură pură. 

 

 

Teorema lui Pitagora 

 

 Definiție: 

-Intr-un triunghi dreptunghic suma pătratelor catetelor este egal cu ipotenuza la pătrat 

(pătratul ipotenuzei). 

Fie triunghiul ABC dreptunghic, m (<A) = 90
o 

 

                  BC
2
=AC

2
+AB

2 
 ; 

Consecințe:  

        AB=BC
2
-AC

2
 ; 

        AC=BC
2
-AB

2 
; 

 Teorema lui Pitagora generalizată: În orice triunghi, pătratul unei laturi este egală cu suma 

pătratelor celorlalte două minus dublul produsului dintre cele două laturi și cosinusul unghiului 

cuprins între ele. 
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 BC
2
=AC

2
+AB

2
-2AC  AB  cosA 

                                                                                                          

Bibliografie:                                                                                                                                                                                                                                                                                

  Cosma, D., Socrate, Bruno, Galilei în fața justiției, Editura Sport-Turism, București, 1982 

 Bernal, J. D., Știința în istoria societății, Editura Politică, București, 1964 

 Engleză 
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bibliography of sources for data of the four kinds of proofs‖. Education Resources Information 
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o Swetz, Frank; Kao, T. I. (1977). Was Pythagoras Chinese?: An Examination of Right Triangle 

Theory in Ancient China. Pennsylvania State University Press. ISBN 0-271-01238-2 
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Springer. ISBN 3-540-12159-5 

o Alfred S. Posamentier: The Pythagorean Theorem: The Story of Its Power and Beauty. Prometheus 

Books 2010, ISBN 978-1-61614-181-3. 
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Formule pentru transformarea sumei în produs și 

invers 
 

Dragomir Cosmin 

Colegiul Național ”Mihai Eminescu”Bucureşti 

Profesor îndrumător: Săvulescu Dumitru 

 

 În acest referat dorim să ilustrăm formulele trigonometrice care transformă sume în 

produse și apoi formulele care transformă produsele în sume sau diferențe. Urmează  rezolvarea a 

mai multor exerciții, iar în ultima parte propunem o listă cu probleme propuse pentru cei care sun t 

interesați de aceast tip de exerciții. În final se află bibliografia.  

 

Formule pentru transformarea sumei în produs 

 

sin sin 2sin cos
2 2

a b a b
a b

 
  ;    sin sin 2sin cos

2 2

a b a b
a b

 
  ; 

cos cos 2cos cos
2 2

a b a b
a b

 
  ;  cos cos 2sin sin

2 2

a b a b
a b

 
   ; 

tg a + tg b = 
tg( )

cos cos

a b

a b


;   tg a − tg b = 

tg( )

cos cos

a b

a b


; 

ctg a + ctg b = 
sin( )

sin sin

a b

a b


;   ctg a − ctg b = 

sin( )

sin sin

a b

a b

 
. 

 

Exerciţii rezolvate 

 

1. Scrieţi sub formă de produs: a) sin 75° + sin 15°;   b) sin 105° + sin 15°. 

Soluţie. a) 
75 15 75 15

sin 75 sin15 2sin cos 2sin 45 cos30
2 2

     
         

=
2 3 6

2
2 2 2

   ;   b) 
105 15 105 15

sin105 sin15 2sin cos 2sin 45 cos60
2 2

     
       

2 1 2
2

2 2 2
   . 

2. Transformaţi în produs: a) 
7

cos cos
24 24

 
 ;   b) 

15 9
cos cos

32 32

 
 . 

Soluţie. a) 
7

cos cos
24 24

 
 =

1 7 1 7
2cos cos 2cos cos

2 24 24 2 24 24 6 8

        
     

   
;    

b) 
15 9

cos cos
32 32

 
 =

1 15 9 1 15 9 3
2sin sin 2sin sin

2 32 32 2 32 32 8 8

        
       

   
. 

3. Transformaţi în produs: a) 
11 19

tg tg
6 6

 
 ;   b) ctg 18° − ctg 24°. 
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Soluţie. 

11 19
sin

11 19 sin 5 sin156 6
tg tg

11 19 11 19 76 6
cos cos cos cos cos cos

6 6 6 6 6 6

  
 

    
   

     
; 

b) ctg 18° − ctg 24° = 
sin 6

sin18 sin 24



 
. 

 

 

 Formule pentru transformarea produselor de funcţii trigonometrice 

 în sume sau diferenţe 

 

 
1

sin cos sin( ) sin( )
2

a b a b a b    ;   
1

cos cos cos( ) cos( )
2

a b a b a b    ; 

 
1

sin sin cos( ) cos( )
2

a b a b a b    . 

 

Exerciţii  rezolvate  

 

1. Calculaţi: a) 
2 3

8cos cos cos
7 7 7

  
;   b) 

2 3
sin cos sin

14 14 14

  
. 

Soluţie. a) Notăm n = 
2 3

8cos cos cos
7 7 7

  
 şi înmulţim ambii membri cu sin

7


 0. Avem 

2 3
sin 2sin cos 4cos cos

7 7 7 7 7
n

    
    

2 2 3
sin sin 4cos cos

7 7 7 7
n

   
     

2 2 3
sin 2sin cos 2cos

7 7 7 7
n

   
  

4 3
sin sin 2cos

7 7 7
n

  
  . Dar 

4 3
sin sin

7 7

  
    

 
 =

3
sin

7


 şi atunci 

3 3
sin 2sin cos

7 7 7
n

  
  

6
sin sin

7 7
n

 
 . Avem 

6
sin sin

7 7

  
    

 
 = sin

7


. Deci sin sin

7 7
n

 
  şi 

cum 0,
7 2

  
 
 

 rezultă sin 0
7


   şi atunci n = 1. 

b) Se procedează analog: notăm m = 
2 3

sin cos sin
14 14 14

  
 pe care o înmulţim cu cos

14


, 

cos 0
14

 
 

 
. Avem 

1 2 3
cos 2sin cos cos sin

14 2 14 14 14 14
m

    
    

1 2 2 3
cos 2sin cos sin

14 4 14 14 14
m

   
    

1 4 3
cos sin sin

14 4 14 14
m

  
   

1 4 3 4 3
cos cos cos

14 8 14 14 14 14
m

        
       

    
  1

cos cos
14 8 14

m
 
   

1

8
m  . 

2. Verificaţi identităţile următoare (pe domeniul lor de definiţie): 

 a) tg x tg y = 
tg tg 

ctg ctg 

x y

x y




;      ctg x ctg y = 

ctg ctg 

tg tg 

x y

x y




. 
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Soluţie. tg x tg y = 
tg tg 

ctg ctg 

x y

x y




 se înmulţeşte cu  ctg x + ctg y  care este nenulă şi avem: tg 

x tg y(ctg x + ctg y) = tg x + tg y  tg x ctg x tg y + tg x tg y ctg y = tg x +  

+ tg y  tg y + tg x = tg x + tg y   (A).      b) Procedăm analog ca la a) şi avem: 

ctg x ctg y(tg x + tg y) = ctg x + ctg y  ctg x tg x ctg y + ctg x ctg y tg y = 

= ctg x + ctg y  ctg y + ctg x = ctg x + ctg y   (A). 

3. Calculaţi sumele transformând în produse: 

    a) sin 45° + sin 15°;   b) 
7

sin sin
24 24

 
 ;   c) cos 60° + cos 30°;   d) cos cos

3 6

 
 ; 

    e) tg 105° − tg 75°;   f) 
3

tg ctg
5 5

 
 ;   g) 

7
sin cos

30 15

 
 ;   h) cos 20° − cos 40°. 

Soluţie. a) sin 45° + sin 15° =
60 30 1

2sin cos 2sin 30 cos15 2 cos15 cos15
2 2 2

 
         . 

cos15°=cos(45°−30°)=cos 45°cos 30°−sin 45°sin30°=
6 2

4


. Deci sin 45°+sin15°=

6 2

4


;      b) 

7
sin sin

24 24

 
 =

1 cos
2 3 42sin sin

8 6 2 2




 
  

3 2 3
1 2 2

2 22
     ;    

c) cos 60° + cos 30° = 2 cos 45° cos 15° =
2 6 2 3 1

2
2 4 2

 
   ;   

d) cos cos
3 6

 
 = 2sin sin 2 sin

6 12 12

  
   . Dar 2 6

sin sin sin cos sin cos
12 4 3 4 3 3 4 4

        
     

 
;       

e) tg 105° − tg 75° = 
sin(105 75 ) sin 30 1

cos105 cos75 cos105 cos75 2cos105 cos75

   
 

     
;   

 f) 
3

tg ctg
5 5

 
 =

3 3 3 3
sin sin tg

3 3 3 5 10 10 10tg tg tg tg
3 3 3 3 35 2 5 5 10

cos cos cos cos cos
5 10 5 10 5

    
 

       
       

     
;    

g) 
7

sin cos
30 15

 
 =

1 7 7 1 3 1 1 3
sin sin sin sin sin

2 30 15 30 15 2 6 10 2 2 10

              
              

        
;  

 h) cos 20° − cos 40° =  
1 1

(cos 20 40 ) cos(40 20 ) (cos60 cos 20 )
2 2

           
1 1

cos 20
2 2

 
  

 
. 

4. Calculaţi: a) 

125 125
sin cos

12 12
125 125

sin cos
12 12

 


 


;   b) 

13 13
tg ctg

12 12
25 25

cos sin
12 12

 


 


. 

Soluţie. a) 

125 125
sin cos

12 12
125 125

sin cos
12 12

 


 


=

5 5 5 5
sin 10 cos 10 sin cos

12 12 12 12
5 55 5

sin cossin 10 cos 10
12 1212 12
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=

5 5
2sin cossin sin

4 612 12 3
5 5

sin sin 2sin cos
12 12 6 4

  


 
   


;      b) 

13 13
tg ctg

12 12
25 25

cos sin
12 12

 


 


=
tg ctg

12 12

cos sin
12 12

 



 


  

=

5
sin

12 12
5 5

tg tg cos cos
1 2 212 12 12 12

5 5 2sin sin 2sin cos cos cos 2 cos sin
12 12 4 3 12 12 12 12

  
 

 
   


    
       


2 2
4 2

sin
6




. 

5. Scrieţi sub formă de produse:  

    a) 1 sin 2sin3 sin5E x x x   ;      b) 2 sin sin 3 sin 5 sin 7E x x x x    ; 

    c) 3 sin sin sin sin( )E x y z x y z      ;       d) 4 sin( ) sin( ) sin( )E x y y z z x      . 

Soluţie. a) 1 (sin sin5 ) 2sin3 2sin3 cos2 2sin3 2sin3 (1 cos2 )E x x x x x x x x          

 = 2 22sin3 2cos 4sin 4 cosx x x x   ;         b) 2 (sin sin 7 ) (sin 3 sin 5 )E x x x x      

 = 2sin 4 cos3 2sin 4 cos 2sin 4 (cos3 cos ) 2sin 4 2sin 2 sinx x x x x x x x x x           

 = 4 sin sin 2 sin 4x x x x ;            c)  3 (sin sin ) sin sin( )E x y z x y z        

=
2 2

2sin cos 2sin cos 2sin cos cos
2 2 2 2 2 2 2

x y x y x y x y z x y x y x y z          
      

 
 

 = 4sin sin sin
2 2 2

x y x z y z  
  ;       d)  4 sin( ) sin( ) sin( )E x y y z z x        

=
2 7 2

2sin cos 2sin cos 2sin cos cos
2 2 2 2 2 2 2

x z x y z x x z x z x y z x z         
       

 

 = 4sin sin sin
2 2 2

x y y z z x  
   . 

6. Arătaţi că: 
2 2

2

2 2

(cos2 cos ) (sin 2 sin )
4 ctg

(cos2 cos ) (sin 2 sin ) 2

a a a a a

a a a a

  


  
. 

Soluţie. Avem: 

2 2

2 2

2 22 2

3 3
2cos cos 2sin cos

(cos 2 cos ) (sin 2 sin ) 2 2 2 2

(cos 2 cos ) (sin 2 sin ) 3 3
2sin sin 2sin cos

2 2 2 2

a a a a

a a a a

a a a a a a a a

   
     

      
 

      
      
   

 

 =

2 2 2

2

2 2 2

3 3
4cos cos sin

2 2 2
4 ctg

3 3 2
sin cos sin

2 2 2

a a a

a

a a a

 
 

 


 
 

 

. 
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EXERCIŢII  PROPUSE  

1. Calculaţi: a) sin sin
3 6

 
 ;   b) sin 45° − sin 15°;   c) cos cos

3 6

 
 ; 

d) cos 45° + cos 15;   e) 
2

tg tg
9 9

 
 ;   f) tg 45° − tg 15°. 

2. Transformaţi în produs următoarele expresii: 

a) sin x + tg x;   b) sin x cos x + sin y cos y;   c) sin x cos x − sin y cos y. 
3. Aduceţi la forma cea mai simplă expresiile: 

a) 2 2(cos2 cos2 ) (sin2 sin2 )E x y x y    ; 

b) 2 2sin (2 ) sin (2 )E x y x y    ;   c) 
2 2

2 2

sin 5 sin 2

cos 3 cos 4

x x
E

x x





. 

4. Arătaţi că expresia 
sin

sin cos (tg tg ) 2

1 cos( )
cos sin

2

E

 

    
 

   
 

. 

5. Verificaţi următoarele identităţi: 

a) 
sin 2 sin 2

ctg( )
cos 2 cos 2

a b
b a

a b


 


;    b) 

sin 2 sin 2 cos( )

cos2( ) cos( )

a b a b

a b a b

 


 
; 

c) 
2 2

2 2

cos 5 cos 4 sin

sin 7 sin 2 sin5

x x x

x x x


 


;     d) 

sin 6
sin 5 sin 4 sin 2 sin

1 2cos

a
a a a a

a
   


. 

6. Demonstraţi că pentru valorile admisibile ale lui a avem: 

a) 
sin 2sin 2 sin 3

tg 2
cos 2cos 2 cos3

a a a
a

a a a

 


 
;   b) 

cos cos3 cos5 cos7
tg 

sin sin 3 sin 5 sin 7

a a a a
a

a a a a

  


  
. 

7. Arătaţi că: a)
ctg 20 ctg 30

2cos20
ctg 30 ctg40

  
 

  
,  b) 

cos7 sin 7 3cos8 3 sin8

cos7 sin 7 3 cos8 3sin8

     


     
. 

8. Arătaţi că:  7 13 1
sin cos sin 6 2

36 36 36 16

  
    . 

9. Demonstraţi identitatea: sin sin sin sin( ) 4sin sin sin
2 2 2

a b b c c a
a b c a b c

  
        . 

10. Scrieţi expresia următoare sub o formă mai simplă: 

( ) cos 2cos2 cos3 cos4 2cos5 cos6E x x x x x x x      . 

Deduceţi egalitatea: cos20 2cos40 sin10 4 3cos10 sin20      . 
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Gheorghe Vrănceanu – fondatorul geometriei moderne 

în România, unul dintre marii matematicieni ai lumii 
 

Gîrbă Daria Elena 

Colegiul Naţional Pedagogic “Ştefan cel Mare” Bacău 

Profesor Heisu Ancuţa 

 

Motto: “Geometria este ştiinţa spaţiului în care trăim” – Gheorghe 
Vrănceanu 

Gheorghe Vrănceanu, fiul Anicăi şi al lui Costache Vrănceanu, 

s-a născut la 30 iunie 1900, în satul Valea Hogei, comuna Lipova, 

judeţul Vaslui (astăzi, localitatea ţine de judeţul Bacău). Aici şi-a 

petrecut copilăria şi a învăţat, aproape singur, să citească de pe 

abecedarul lui Ion Creangă. 

Valea Hogei.Comuna Lipova. Judetul Bacău. Locul unde s-a 

născut ―Demiurgul spaţiilor neolonome‖ (după cum frumos spune 

prof. Georgeta Simion Potânga), marele matematician al lumii - 

Gheorghe Vrănceanu. Puţini ştiu asta. Mulţi habar nu au că pe uliţa în 

jos, ―mai la vale de primărie‖, după cum spun localnicii, la ―colţ cu 

şcoala ce-i poartă numele‖ e casaîn care s-a născut cel care a dat o altă 

orientare Geometriei diferenţiate.O casă mică, modestă, cu o curte interioară ingustă, inconjurată de 

o gradină de flori. 

Momentele importante care i-au direcţionat întreaga carieră au fost în număr de trei. Primul 

este constituit de timpul petrecut în şcoala primară, avându-l că învăţător pe Gh. Arnautescu. 

Cel de-al doilea moment începe în anul 1912, după promovarea examenului de încheiere a 

ciclului primar, care se ţinea în comun cu toate şcolile din jur şi unde tânărul Gheorghe Vrănceanu a 

rezolvat o problemă printr-o metodă extrem de simplă, stârnind uimirea întregii comisii. În 1916, 

devine elevul Liceului Vaslui în cursul superior, pe care îl termină în 1919, promovând două clase 

într-un an. La bacalaureat a impresionat atât de tare comisia, încât unul dintre membri a spus: ―Dacă 

Vrănceanu ar fi răspuns primul, ceilalţi ar fi trebuit să cadă aproape toţi‖. 

Al treilea moment important, început în 1919, îl constituie Facultatea de Matematică a 

Universităţii ―Alexandru Ioan Cuza‖ din Iaşi, unde i-a avut alături pe profesorii Alexandru Myller şi 

Simeon Sanielevici.  

Examenele anului întâi i-au determinat pe profesorii studentului Gheorghe Vrănceanu să-i 

aducă numai laude. În cel de-al doilea an, este socotit, deja, cel mai bun student din universitate, iar 

profesorul Simeon Sanielevici îl numeşte preparator la catedra de analiză.  

În anul următor, acelaşi profesor îl numeşte asistentul său. 

Pe profesorul Simeon Sanielevici, Gheorghe Vrănceanu l-a venerat în permanenţă, considerându-l 

mentorul sau spiritual. La maturitate, va face următoarea mărturisire: ―La Universitatea din Iaşi, 

profesorii Alexandru Myller şi Simeon Sanielevici au influenţat hotărâtor cel de-al treilea moment 

de răscruce al legăturilor mele cu ştiinţa matematicii; ei m-au determinat să aleg calea cercetării 

ştiinţifice, îmbinată strâns cu munca didactică‖ (Georgeta Simion-Potanga – ―Gheorghe Vrănceanu. 

Demiurgul spaţiilor neolonome‖, Editura Orion, Bucureşti, 1998). 

Opera sa matematică însumează peste trei sute de memorii, lucrări și articole publicate în 

reviste de mare circulație și cuprinde toate ramurile geometriei moderne, de la teoria clasică a 

suprafețelor, la noțiunea de spațiu fibrat, la care a descoperit domenii noi, a creat modele eficiente și 

a rezolvat probleme importante. 

S-a ocupat de: spații neolonome, calculul diferențial absolut al congruențelor, mecanică 

analitică, geometrizarea ecuațiilor cu derivate parțiale de ordinul al doilea, teoria unitară 
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neolonomă, spații cu conexiune conformă, spații parțial proiective, grupuri Lie, geometrie globală, 

grupuri de mișcări ale spațiilor cu dimensiune afină, spații cu conexiune local euclidiană, tensori 

armonici, spații Riemann cu conexiune constantă, curbura unei varietăți diferențiabile, scufundarea 

spațiilor curbe în spațiul euclidian, subvarietăți pe sferă, metoda de echivalență, spații cu conexiune 

neliniară și geometrizarea sistemelor mecanice. 

Rezultatele sale au influențat opera unor matematicieni ca: T. Y. Thomas, V. V. Wagner, K. 

Yano, A. G. Walker, K. Nomizu, S. Kobayashi. 

A fost ales membru corespondent al Academei Române în 1948 şi titular în 1955. În 1964 

este ales preşedinte al Secţiei de Ştiinţe Matematice a Academiei Române, funcţie deţinută până la 

sfârşitul vieţii. Meritele sale didactice şi ştiinţifice au fost recunoscute în multe feluri. A fost 

membru al Academiei Peloritană dei Pericolanti din Messina, membru al Academiei de Ştiinţe din 

Belgia, membru al Academiei Regale din Liege. Universităţile din Bologna şi Iaşi i-au acordat titlul 

de Doctor Honoris Causa. A conferenţiat în mari centre matematice din lume şi a colaborat cu mari 

geometrii ai timpului său (E. Cartan, S.S. Chern, M. Morse ş.a.). 

Opera matematică a lui Gheorghe Vrănceanu cuprinde, în special, lucrări de geometrie 

diferenţială cu aplicaţii în mecanică analiticăși fizică teoretică. Pe baza unei concepții proprii și a 

unor metode originale legate de folosirea teoriei congruențelor, a obținut rezultate de mare 

importanță în spatiile neolonome, Riemann, cu conexiune, grupurile Lie și în geometria diferențială 

globală. Contribuțiile sale științifice au fost sintetizate în lucrarea fundamentala intitulată Lecții de 

geometrie diferențială, în patru volume, tradusă în limbile franceză si germană. Creația care i-a adus 

celebritatea în domeniul geometriei diferențiale, o constitue spatiile neolonome, descoperite în 

perioada ieșeană a activității sale. Întreaga operă a profesorului Gh. Vrănceanu este străbătută de 

ideile de neolonomie, de extinderea programei de la Erlangen, de metoda congruențelor și de 

geometrizarea sistemelor mecanice.  Inspirat de școala de geometrie de la Iași, el a creat și la 

București o scoală de geometrie diferențială, care a dat țării numeroase generații de profesori și 

cercetători. 

A conferențiat în marile universități din Roma, Bologna, Geneva, Paris, Nice, Berlin, Praga, 

Varsovia, Budapesta, Moscova, Kiev, Beijing, Stockholm, Harvard, Princeton. 

 S-a stins din viata la 27 aprilie 1979, lasând în urma o operă monumentală, cuprinzând 

monografii, tratate, manuale, articole și memorii publicate în reviste de prestigiu. 

Aprecierile privind viaţa, activitatea şi opera matematicianului Gheorghe Vrănceanu sunt 

numeroase. 

―Vastitatea problemelor abordate, diversitatea lor, soluţiile ingenioase, metodele fecunde, 

spiritul novator şi strădania neobosită de promovare a ideilor moderne îl caracterizează pe 

Gheorghe Vrănceanu ca pe unul dintre marii geometri ai lumii‖ – Radu Miron, Gazeta Matematică 

nr. 10/1979;  

―A fost, cum se spune în popor, un om bun la suflet, cu o pornire naturală de a-i ajuta pe 

semenii săi. Ştiinţa nu l-a înfumurat, ci l-a înnobilat. Cel mai mare geometru al României în 

întreaga perioadă scursă de la moartea lui Ţiţeica şi unul dintre marii şefi de şcoală ai ştiinţei 

româneşti va stimula multe generaţii de aici înainte‖ – academician Solomon Marcus, ―Din Valea 

Hogei la Princeton‖. 

"Sunt mândru ca mă număr printre profesorii Colegiului National «Gh. Vrănceanu», care 

poartă numele unui mare matematician cu o contribuție remarcabilă la știința universală. El a creat o 

scoală puternică de Geometrie modernă, de aceea este socotit drept întemeietorul geometriei 

moderne românești."prof. Gabriel Andrei, director Colegiul National "Gh.Vrănceanu" Bacău 

"Gheorghe Vrănceanu nu este doar matematicianul de anvergură mondială, ci și omul de 

cultură autentic, interesat de spiritualitatea locală, ca parte a spiritualității naționale. Fără nici o 

exagerare, așa cum se vorbește despre «spatiile neolonome» ale lui Gheorghe Vrănceanu, tot astfel 

se pot recunoaste spatiile spirituale din zona Lipovei, dinspre Valea Hogei cătreașezările din 

jur."conf.univ.dr. Ioan Dănilă, Universitatea "Vasile Alecsandri" Bacău 
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ION IONESCU-BIZET (1870- 1946) 

 

 

Simion Vanessa si Alexandru Șerban 

Profesor indrumator Butac Ecaterina 

Colegiul de Artă “Carmen Sylva”, Ploiești 

 

 

Fondatorul Gazetei matematice, constructor de poduri metalice, 

unul dintre ctitorii invatamantului ingineresc din tara noastra 

 

ION IONESCU- BIZET a fost un savant matematician si inginer, 

profesor la Universitatea Politehnică din Bucuresti, intemeietorul 

Gazetei Matematice si fondatorul Societații de Științe Matematice 

din România, membru corespondent al Academiei Romane si 

constructorul podului metalic curb de cale ferată și șosea de la 

Giurgiu, la acea vreme, in 1905, singurul de acel gen din lume. 

 

 Dupa terminarea scolii primare, a urmat ca bursier 

cursurile Liceului Comercial si lucra contabilitatea unor mici 

firme, pentru a-si ajuta parintii si fratii mai mici.  

 Excelent matematician, atras de inginerie, in anul 1889 a dat concurs de admitere la Scoala 

Nationala de Poduri si Sosele din Bucuresti, reusind sa fie admis pe primul loc.  In anul 1894 a 

obtinut diploma de inginer. Imediat a fost numit inginer asistent la Directia Generala a Cailor Ferate 

si in aceeasi zi admis ca membru in Corpul Tehnic. 

 Ca student, dadea meditatii la matematica. Astfel, el a observat slaba pregatire a elevilor de 

liceu si a colegilor sai de la facultate, la matematica. Acest fapt l-a determinat sa infiinteze Gazeta 

matematica, impreuna cu alti colegi ingineri tineri. Fondatorii acestei reviste au fost Ion Ionescu-

Bizet, Victor Balaban, Vasile Cristescu, Mihail Roco, Ion G. Zotta, Emanoil Davidescu, Mauriciu 

Kinbaum, Nicolae Nicolescu, Tancred Constantinescu si Andrei Ioachimescu. Ion Ionescu a 

functionat timp de 44 de ani ca redactor activ la aceasta publicatie. 

 Cariera didactica si-a inceput-o in anul 1897, ca profesor de matematica la Scoala de 

Telegrafie din Bucuresti. In anul urmator a fost numit suplinitor la Catedra de mecanica aplicata la 

stabilitatea constructiilor si rezistenta materialelor de la Scoala Nationala de Poduri si Sosele, in 

1903 a fost numit profesor de lucrari grafice si in 1914, profesor titular la Catedra de poduri, ca 

urmas al lui Anghel Saligny, la care a predat pana la pensionare. 

 Este autorul unui studiu de deviere spre Prut a apelor Siretului în vederea construcției unei 

centrale hidrorelectrice și a transformării Prutului într-un canal navigabil între Galați și Iași. A 

executat harta hidrografică a bazinului Dunării. A elaborat proiectul pentru Șantierul naval de la 

Turnu-Severin. Ion Ionescu a desfășurat o activitate bogată în Societatea Politehnica, înființată în 

1881, cu ocazia inaugurării căii ferate Buzău- Mărășesti. A fost secretarul Societății Politehnica 

timp de 13 ani, apoi timp de nouă ani, între 1923 și 1932, a fost vicepreședinte, iar între 1932 și 

1934 a fost președintele acestei societăți profesionale. A condus lucrările de construcție a 

numeroase poduri, printre care podul peste Borcea (prima porțiune a podului peste Dunăre), podul 
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de la Bobolia pe Valea Prahovei, podul metalic curb de cale ferată și șosea peste bazinul de la 

Giurgiu. 

 Ca inginer specialist în poduri metalice, Ion Ionescu a fost diriginte de santier si a participat 

alături de Anghel Saligny la construcția podului „Carol I‖ de la Cernavoda, pod pe care se circulă 

din 14 septembrie 1895.  

A doua zi dupa inaugurare, pe 15 septembrie 1895, aparea primul numar al Gazetei Matematice. 

Singura publicatie de acest gen din lume care apare fără întrerupere de peste 120 de ani, inclusiv în 

timpul celor două războaie mondiale, Gazeta Matematică a fost creată la inițiativa lui Ion Ionescu- 

Bizet. 

 Din 1895, de la apariția primului număr și până la moartea sa în 1946, Ion Ionescu și-a 

sacrificat totul- familia și averea- pentru ca Gazeta Matematică să răspundă cerințelor 

învățământului, fapt pentru care în istoria științei el este numit „Stâlpul Gazetei Matematice‖. De-a 

lungul anilor, mii de elevi din România s-au pregătit pentru concursuri, olimpiade, întreceri 

naţionale şi internaţionale, având un prieten de nădejde în Gazeta Matematică. 

 Ion Ionescu a fost atașat de zona Prahovei si a contribuit la reconstrucția tuturor podurilor de 

cale ferată distruse în Primul Razboi Mondial pe distanța Ploiești- Predeal. Tatăl său, Nicolae 

Ionescu, podgorean din Valea Călugărească, era administratorul moşiei Stoienoaia, proprietatea 

fraţilor Darvari, iar mama sa, Atina, născută Diamandescu, era o femeie casnica recunoscuta pentru 

harnicia sa. 

 In 1909, Ion Ionescu a invitat la mosia sa din Valea Calugareasca un grup de colaboratori si 

pe cei mai mari savanti ai vremii, hotarandu-se atunci si acolo infiintarea unei societati cu 

personalitate juridica, al carei nume sa fie Societatea ―Gazeta Matematica‖. Confirmarea oficiala, in 

baza unui decret regal, s-a primit in aprilie 1910, societatea devenind ulterior Societatea de Stiinte 

Matematice, societate care dăinuie și astăzi. 

 A incetat din viata la 17 septembrie 1946, dupa o lunga si grea suferinta. Sentimentele sale 

si cunostintele stiintifice s-au indreptat spre educatia tineretului roman pentru progresul tarii.  

 Alaturi de Gh. Lazar, Gh. Asachi, Ion Heliade Radulescu, Spiru Haret, Petrache Poenaru si 

Gh. Duca, a fost unul dintre ctitorii invatamantului tehnic romanesc. 

 Începând cu anul 2012, școala gimnaziala din comuna Valea Calugareasca poartă numele 

„ION IONESCU‖ si cinstește în fiecare an, in luna octombrie, memoria celebrului om de știință 

prin organizarea Concursului judetean de matematică „Ion Ionescu‖ pentru elevii claselor III- VIII. 

 

Fotografie de la inaugurarea statuii din fata Scolii Gimnaziale ―Ion Ionescu‖, Comuna Valea 

Calugareasca, noiembrie 2010- ―Anul Matematicii in Scoala Romaneasca―- 115 ani de la aparitia 

primului numar al Gazetei Matematice. 



77 

 

 

 

 

 http://ziarulprahova.ro/2010/11/scoala-cu-clasele-i-viii-din-valea-calugareasca-intra-in-

istoria-matematicii/ 

 https://ro.wikipedia.org/wiki/Ion_Ionescu-Bize%C8%9B  

 http://www.gds.ro/Local/2010-10-16/Ion+Ionescu-

Bizet%2C+constructorul+podului+curb+de+la+Giurgiu/   

 http://www.agir.ro/univers-ingineresc/numar-2-2006/ion-n-ionescu-bizet_1324.html  

 

  

http://ziarulprahova.ro/2010/11/scoala-cu-clasele-i-viii-din-valea-calugareasca-intra-in-istoria-matematicii/
http://ziarulprahova.ro/2010/11/scoala-cu-clasele-i-viii-din-valea-calugareasca-intra-in-istoria-matematicii/
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ion_Ionescu-Bize%C8%9B
http://www.gds.ro/Local/2010-10-16/Ion+Ionescu-Bizet,+constructorul+podului+curb+de+la+Giurgiu/
http://www.gds.ro/Local/2010-10-16/Ion+Ionescu-Bizet,+constructorul+podului+curb+de+la+Giurgiu/
http://www.agir.ro/univers-ingineresc/numar-2-2006/ion-n-ionescu-bizet_1324.html
http://www.agir.ro/univers-ingineresc/numar-2-2006/ion-n-ionescu-bizet_1324.html
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Învățarea asistată de calculator în orele de matematică 
 

Vlad Sebastian  

Liceul Teoretic Murfatlar, jud.Constanța 

Prof. Crangă Cleopatra Georgeta 

 

Folosirea învăţării asistate de calculator sau a softurilor educaţionale ajută elevul să înveţe 

într-un mod creativ, creşte motivaţia şi eficientizarea învăţării. Calculatorul  a devenit un instrument 

pentru toţi aceia care doresc să dezlege misterele matematicii, un instrument util elevului şi 

profesorului. 

Dezvoltarea tehnologiei a dus și la diversificarea softurilor educaționale ce facilitează 

înlocuirea unui tip de demers didactic clasic cu unul modern în care profesorul nu este decât un 

coordonator al activității și nu principala sursă de informare. 

Folosirea învăţării asistate de calculator sau a diferitelor softuri educaţionale ajută elevul să 

înveţe într-un mod creativ , creşte motivaţia şi eficientizarea învăţării. Elevul participă activ în toate 

etapele procesului de predare, învăţare, evaluare, este încurajat să exploreze conţinuturi noi, să îşi 

dezvolte imaginaţia. 

Calculatorul este foarte util atât elevului cât şi profesorului însă folosirea acestuia trebuie 

realizată astfel încât să îmbunătăţească calitativ procesul instructiv-educativ, nu sa îl îngreuneze. 

Calculatorul trebuie folosit astfel încât să urmărească achiziţionarea unor cunoştinţe şi formarea 

unor deprinderi care să permită elevului să se adapteze cerinţelor unei societăţi aflată într-o 

permanentă evoluţie. 

Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor (TIC) joacă un rol  deosebit de important în 

pregătirea tinerei generaţii, pentru a  se putea adapta cerinţelor sociale şi unui nou tip de instruire  şi 
învăţare necesar pe tot parcursul vieţii. Utilizarea  calculatorului nu reprezintă numai o formă de 
transmitere  atractivă a cunoştinţelor ci, mai ales, un mijloc de producere şi evaluare a acestora, în 
cadrul unui proces constructiv, bazat  pe descoperire şi creativitate.  

Computerul poate interveni direct în procesul de învățare sau într-un mod indirect. 

Intervenția directă a calculatorului se realizează într-un mod concret preluând principala sarcină a 

profesorului: predarea într-un soft educațional. Intervenția indirectă constă în utilizarea 

calculatorului pentru controlul și planificarea instruirii, adică, acesta preia o parte din sarcinile 

profesorului. 

Iată şi câteva exemple de softuri utilizate în procesul de predare-învăţare la matematică:  

1.Utilizarea softului Geogebra pentru realizare de grafice de funcții și interpretarea acestora 
pornind de la reprezentarea grafică. Utilizarea softului Geogebra pentru realizare de 
figuri geometrice, secțiuni în plan. 

 

Exemple: 1.  Realizarea cercului circumsris într-un triunghi 
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 2. Reprezentarea funcției sinx=a si a funcției arcsinx 

 

 

 

3. Reprezentarea funcției cosx=a si a funcției arccosx 
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2. Utilizarea sistemului educațional informatizat AEL oferit în școlile din România în 2006, 
furnizat de Siveco Romania 

 

Exemplu: Aria suprafeței plane 

 

 

 

 

 

3. Utilizarea softurilor Intuitex – Geometrie între joc și nota 10  

 

Acestea sunt unele dintre cele mai utilizate softuri educaționale,  
bineînțeles că exemplele pot continua. Un alt exemplu: cu ajutorul calculatorului pot fi concepute 

teste grilă care presupun vizualizarea întrebării, a variantelor de răspuns, (eventual textul este însoţit 
de imagini sugestive). Avantajul constă în interacţiunea dintre calculator şi răspunsul selectat de 
elev (vizual şi auditiv). 

Prin utilizarea unui soft elevul dobândeşte un grad mai mare de  independenţă faţă de 
profesor, având posibilitatea unui feedback rapid şi personalizat. De asemenea, utilizând 
calculatorul, elevul poate învăţa în ritm propriu.  

Folosirea învăţării asistate de calculator sau a diferitelor softuri educaţionale ajută elevul să 

înveţe într-un mod creativ , creşte motivaţia şi eficientizarea învăţării. Elevul participă activ în toate 

etapele procesului de predare, învăţare, evaluare, este încurajat să exploreze conţinuturi noi, să îşi 

dezvolte imaginaţia. 

 

Bibliografie:  

1.Istrate O., Modalităţi de utilizare a TIC pentru evaluarea elevilor  

2.Predarea interactivă centrată pe elev (modul pentru dezvoltarea profesională a personalului 
didactic), Editura Educaţia 2000+, Bucureşti, 2005 

3. http://www.elearning.ro. 
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Iubire, geometrie şi literatură 
Manea Andrei 

Liceul: Teoretic „Traian‟,  Bucureşti 

Profesor îndrumător: Amăricuţei Livia 

Cum am ajuns aici? Eu, cel care mă consideram piatra de căpătâi, mai sus de soare, un fel de 

creator cu mâinile-n ţărână?...  

Am ajuns o linie frântă, rob al propriului meu gând. M-am pierdut în ale ei linii şerpuite 

perfect, scăldate-ntr-o băutură pe care nu o cunosc... 

 De ce continui să citeşti? Nu înţeleg... 

 Cred că m-am pierdut... sau m-am găsit?!... 

 Eu sunt un şir nesfârşit de zerouri, dar ea este un unic unu. 

 „Eu‟ plus „ea‟ nu are sens, avem origini diferite, dar, dacă logica-mi permite să adun 

numere pozitive şi negative, atunci speranţa în mine încă nu a murit. Mai ştiu că rece plus cald 

rezultă abur, adică, viaţa mea zburând spre univers... 

 Credeai că doar aştrii pot să atragă corpuri? Nu ai întâlnit încă persoana ce, în viaţa-mi, într-

o clipă, mi-a adus un unghi drept! 

 Eu ştiu toate aceste lucruri, dar ea nu le ştie... De-al ei magnetism magnific e atrasă şi 

tinicheaua ce îmi bate-n piept în ritmuri stinse, ce se aud tooot mai încet... O linie frântă îmi e fiinţa 

întreagă, iar mintea mi-a rămas închisă în aria limitată a naturii mele umane. Rămân aici, în 

perimetrul meu lipsit de culoare, lipsit de ritm, lipsit de ea... Doar ochii ei albaştri mă mai 

dezgheaţă, iar existenţa simplă a ei mă face să respir. Aşa simt eu, dar ea nu simte... 

 Sunt „eu‟ şi „ea‟, căci „noi‟ nu există. De ce? Fiindcă eu ştiu că cel ce a sculptat-o în curbe 

perfecte a sculptat, undeva, în lume un alt „eu‟, care va ţine la ea mai mult decât pot eu... iar eu 

rămân aici: la fel de rece, la fel de singur, la fel de sfâşiat, la fel de eu. 

 Şi totuşi, ce sunt eu? Un abur ce se ridică-nspre soare. Iar ea? Ea pune universul în mişcare! 

Şi cum să cred că Raiul nu există? Doar am văzut un înger în persoană! 

 Trăiesc într-un fel de vid, în care timpul, spaţiul şi tot ce mă înconjoară nu există. Sunt doar 

eu cu mine, fără ea... 

 Ai trecut, cumva, pe aici? Căci viaţa pare fără sens, iar eu mi-am ales singur sentinţa, când 

am ales să îmi ridic privirea din pământ, întâlnind perfecţiunea întrupată.  

Acum sunt rob, îmbrăcat în simplitatea-mi groaznică, legat în lanţurile unui sentiment prin 

care lumea întreagă a luat fiinţă. Am aripi frânte, pline de praf, iar tot ce-mi doresc este să mai văd 

o dată cerul plin de stele. Este ceva mai minunat? 

 N-am să mai cer să o mai văd o dată, căci puritatea şi pata nu au cum să stea-mpreună.  

E tot ce vreau: un moment cu mine şi cu cerul care pentru mine-a fost creat. O privire care 

îmi va aminti cât de mult voiam să fiu una dintre stele. Dar ea nu-i doar atât. Ea este soare! Căci tot 

ce a fost al meu odată: culoare, muzică, ideal, viaţă orbitează acum în jurul ei.  

Echilibrul este fals, căci eu fără cerul meu alături cred că mă voi prăbuşi.  

Este un joc periculos, aşa-i? Să o privesc în ochi, când eu nici măcar nu ştiu să înot... să caut 

să mă joc cu flacăra ce părului ei i-a dat culoare... să îndrăznesc să cred că eu sunt cel ce pentru ea a 

fost creat... să cred că totul e real... să cred că Tata nu a creat un alt „eu‟ pentru ea.. să cred că o pot 

lua de la capăt... 
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Ionescu-Nesbitt type inequalities - Generalizations of 

problem 3941 from Crux Mathematicorum 

 

Chivoiu Gabriel 

Şcoala Gimnazială ’’G. E. Palade’’ Buzău 

Profesor: Stanciu Neculai 

 

In the next we use the following elementary inequalities 

 

 The inequality of Ionescu-Nesbitt is 
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 The inequality of  H. Bergström is  
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 The inequality of  J. Radon is  

If 1,,1,, ***   NnnkRyRx kk , Rm , then  

                                             
m

n

k

k

m
n

k

kn

k
m

k

m

k

y

x

y

x




































1

1

1

1

1

. 

 

 

3941. Proposed by Ovidiu Gabriel Dinu, Bălceşti, Vâlcea, Romania 
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Solution 1.  By  Bergström’s inequality yields 
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Solution 2. We have 
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and by Bergström’s inequality we deduce that 
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Remark. For 1c and 2d we obtain the inequality from problem 3941. 

The inequalities from above are Nesbitt-Ionescu type inequalities. 

 

Now, we will do a retrospective of our results on Nesbitt-Ionescu inequality: 

 

1. ON NESBITT - IONESCU INEQUALITY FOR TWO VARIABLES 
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2. ON NESBITT - IONESCU INEQUALITY FOR THREE VARIABLES 
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2.2. If *
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2.4. If *
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2.8. If *,,,, Rzyxba  and  Rm , then:        
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3. ON NESBITT - IONESCU INEQUALITY FOR n  VARIABLES 
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Europenii secolului al XVI-lea intrau în contact cu cometele încercând un amestec de teamă 

şi admiraţie pentru forţele universului, care ofereau un spectacol grandios pe cer. Impactul asupra 

lor a cometei, devenită faimoasă datorită astronomului danez Tycho Brahe, a avut un efect maxim, 

iar cercetările marelui matematician Tycho Brahe au constituit un reper pentru cei care aveau să-l 

urmeze în domeniul astronomiei. După ce acesta s-a stins din viaţă, împăratul Rudolf II avea să-l 

numească matematician la curtea sa pe Johannes Kepler, care astfel, la doar 29 de ani ajunge 

matematicianul Sfântului Imperiu Roman, poziţie pe care o va ocupa până la moarte. 

Lecturând lucrarea ―Mysterium cosmographicum”, Thyco Brahe a descoperi cât de adâncă e 

înţelegerea lui Kepler în ceea ce priveşte tainele matematicii şi ale astronomiei şi l-a invitat la el, la 

Benátky, în apropierea Pragăi, pe teritoriul actualei Republici Cehe. Devenit ţinta intoleranţei 

religioase, Kepler s-a văzut obligat să părăsească Graz-ul, dând curs invitaţiei lui Brahe, iar, după 

cum s-a arătat la început, la moartea lui Brahe, Kepler a devenit realmente succesorul său direct. 

Curtea imperială pierduse un cercetător meticulos, dar a câştigat un geniu al matematicii. 

Johannes Kepler s-a născut în anul 1571 în Weil der Stadt, un orăşel aflat la poalele munţilor 

Pădurea Neagră, din Germania. Familia sa, desi săraci ca şi condiţie materială, aveau titlu nobiliar şi 

l-au susţinut financiar cât au putut pentru a dobândi o educaţie aleasă. Astfel, el a studiat teologia la 

Universitatea din Tübingen, dorind să devină pastor luteran, însă s-a remarcat prin competenţele 

sale matematice deosebite. Când, în anul 1594, un profesor de matematică de la liceul luteran din 

Graz a murit, Kepler l-a înlocuit, iar în această perioadă a publicat prima dintre lucrările sale 

reprezentative – ―Mysterium cosmographicum” , adică „Taina cosmografică‖. Ulterior, Kepler a 

devenit o personalitate de referinţă nu doar în matematică, ci şi în optică şi în astronomie, era dotat 

cu o minte sclipitoare şi o fire deosebit de hotărâtă, iar când a refuzat categoric, în repetate rânduri 

să se convertească la religia romano-catolică, a devenit ţinta discriminării. 

Marte a fost primul corp ceresc care l-a atras pe Kepler. În urma studierii foarte atente a 

tabelelor cu date astronomice rămase de la Brahe, el a concluzionat că Marte se învârte în jurul 

Soarelui, dar nu pe o orbită circulară, iar prin excludere, forma orbitei care se potrivea observaţiilor 

sale era cea eliptică, cu Soarele aflat într-unul din focare. Însă Kepler a înţeles că nu Marte , ci 

planeta Pământ putea constitui centrul adecvat al preocupărilor sale, reconsiderând lucrurile dintr-o 

nouă optică. În acest sens, a utilizat informaţiile cuprinse în tabelele existente deja într-un mod cu 

totul inedit: în loc să le folosească pentru cercetarea planetei Marte, Kepler a considerat că se află 

deja pe Marte şi că poate avea o vedere către Pământ. Conform calculelor efectuate, viteza de 

mişcare a Pământului este invers proporţională cu distanţa sa până la Soare. 
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Studii mai amănunţite l-au condus pe Kepler la concluzia că Soarele se află în centrul 

sistemului nostru solar, acţionând ca un magnet, rotindu-se în jurul axei sale şi determinând 

planetele să se rotească în jurul lui. Pentru Kepler, planetele sunt corpuri cereşti guvernate de un set 

de legi neschimbătoare. Aceste legi, valabile în cazul planetei Marte sau al Terrei puteau fi valabile 

şi în cazul celorlalte planete ale sistemului nostrum solar. Kepler a concluzionat şi că fiecare planetă 

se deplasează în jurul Soarelui pe o orbită eliptică, cu o viteză care variază în funcţie de distanţa 

planetei respective faţă de Soare. 

În anul 1609, Kepler a publicat lucrarea ―Astronomia nova”, cunoscută drept prima carte de 

astronomie modernă şi una dintre cele mai importante lucrări scrise pe această temă. Capodopera 

cuprinde primele două legi de mecanică cerească ale lui Kepler. Cea de-a treia lege a fost publicată 

în lucrarea ―Harmonice mundi libri V” –“Cinci cărţi despre armonia lumii‖, în anul 1619, în timp 

ce era în Linz, Austria. Aceste trei legi definesc principiile de bază ale mişcării planetelor: forma 

orbitei pe care o descrie planeta în jurul Soarelui, viteza de mişcare a planetei şi relaţia dintre 

distanţa planetă-Soare, respectiv timpul în care astrul execută o rotaţie completă în jurul lui.  

Majoritatea astronomilor din vremea sa nu au reuşit să înţeleagă importanţa acestor legi de 

mecanică cerească. Unii chiar nu au putut pătrunde mesajul concluziilor la care ajunsese, cu atât 

mai mult cu cât era unul deosebit de consistent din punct de vedere ştiinţific, iar redactarea 

lucrărilor a fost realizată într-o limbă latină la fel de greu de pătruns ca atmosfera densă din jurul 

planetei Venus. Însă, în cele din urmă, legile lui Kepler au primit recunoaşterea bine meritată: după 

70 de ani, Isaac Newton şi-a elaborat legile de mişcare şi legea gravitaţiei având ca bază tocmai 

legile lui Kepler.  

Actualmente, Kepler este cosiderat unul dintre cei mai mari oameni de ştiinţă din toate 

timpurile — cel care a reuşit să smulgă astronomia din ghearele prejudecăţilor evului mediu 

întunecat şi s-o aducă în epoca modernă. 

Enunțul primei legi a lui Kepler este următorul: „Planeta se mișcă în jurul stelei pe 

o orbită eliptică, în care steaua reprezintă unul din focare.‖ Ea a revoluţionat modul cercetătorilor 

contemporani lui de a se raporta la tot ce însemna mişcare de mecanică cerească.  

 

 

 

Astronomii, începând de la Ptolemeu până la Nicolaus Copernic, credeau că planetele se 

mișcă pe traiectorii circulare sau traiectorii care pot fi obținute din suprapunerea mai multor 

traiectorii circulare. Johannes Kepler, în 1609, a infirmat această presupunere. După studiul 

materialelor rezultate din observațiile minuțioase ale lui Tycho Brahe, acesta a concluzionat că 

planetele se mișcă pe traiectorii eliptice. 

Se ştie că în toate abordările calculelor astronomice de mecanică cerească, orbitele 

planetelor studiate sunt parcurse în acelasi sens, adică în sensul astronomic direct, iar privite în mod 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Orbit%C4%83_(astronomie)
https://ro.wikipedia.org/wiki/Elips%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Focar
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ptolemeu
https://ro.wikipedia.org/wiki/Nicolaus_Copernic
https://ro.wikipedia.org/wiki/Johannes_Kepler
https://ro.wikipedia.org/wiki/Tycho_Brahe
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convenţional, adică ―de sus‖, toate planetele se rotesc în sens opus acelor de ceasornic, adică în sens 

trigonometric.  

A doua lege a lui Kepler se enunță astfel: „Linia dreaptă care unește planeta cu steaua, care 

în termeni de mecanică cerească se enunţă «raza vectoare a planetei», «mătură» arii egale în 

perioade de timp egale sau formulat echivalent: viteza areolară a razei vectoare este constantă.‖  

Din această lege, numită „legea ariilor egale‖, rezultă că o planetă se deplasează cu atât mai 

repede cu cât este mai aproape de stea. În cazul planetei Terra, raza vectoare mătură în timpul t=1 s 

(secundă) o arie A de peste 2 miliarde km
2
 cuprinsă în interiorul elipsei pe care o descrie. 

 

 

 

În general, raza vectoare Soare – planetă, cu originea în focarul în care este considerat a fi 

situate Soarele, descrie sau ―mătură‖ în perioade de timp egale t, suprafeţe egale A, ca în figura de 

mai sus.  

Distanţa medie dintre Pământ şi Soare este de aproximativ 150 milioane kilometri, mai 

exact, de 149,6 milioane km. Această distanţă este definită ca ―unitate astronomică‖, notată în mod 

convenţional ca 1 UA şi este egala cu aproximativ 8,2 minute lumină, pentru că luminii de la 

Soare îi sunt necesare aproximativ 8 minute pentru a ajunge pe Terra, iar unitatea de măsură a cărei 

subdiviziune este se numeşte un an lumină. Conceptul de an-lumină, utilizat prescurtat a-l sau a.l. se 

folosește la măsurarea distanțelor, chiar dacă anul este o unitate de măsură a timpului. Anul-lumină 

este o unitate de măsură a lungimii, definită ca distanța parcursă de o rază de lumină prin vid, în 

timp de un an iulian - o distanță uriașă de circa 9500 miliarde de km. Analog se defineşte 

și secunda-lumină. 

 Termenii de periheliu şi afeliu sunt esenţiali pentru aplicarea celei de a doua legi a lui 

Kepler planetei Pământ, astfel periheliul reprezintă punctul în care este distanţa cea mai mică la care 

Pământul se poate afla faţă de Soare şi are loc în jurul datei de 4 ianuarie a fiecărui an, iar afeliul 

reprezintă punctul cel mai îndepărtat de Soare la care se poate afla Terra, şi are loc în jurul datei de 

4 iulie a fiecărui an. 

Cum orbita terestră este eliptică, distanţa dintre Pământ şi Soare variază de-a 

lungul anului, de la un minim de 147100000 km, la periheliu, la un maxim de 152100000 km, la 

afeliu. Deci, semi-axa mare a orbiteieliptice terestre este de 149597887,5 kilometri sau 1,02 UA, iar 

semi-axa mică este de 147098074 km sau 0,98 UA. La cel mai îndepărtat punct fata de 

Soare sau afeliu, este la 152,097,70 km sau 1,02 UA. Astfel, suntem cel mai îndepărtaţi de Soare în 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Arie
https://ro.wikipedia.org/wiki/Timp
https://ro.wikipedia.org/wiki/Vitez%C4%83_areolar%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Unitate_de_m%C4%83sur%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Timp
https://ro.wikipedia.org/wiki/Lungime
https://ro.wikipedia.org/wiki/Lumin%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Vid
https://ro.wikipedia.org/wiki/An
https://ro.wikipedia.org/wiki/Secund%C4%83-lumin%C4%83
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timpul verii în emisfera nordică în, jurul datei de 4 iulie, şi cel mai apropiaţi de Soare în jurul datei 

de 4 ianuarie, când este de vară în emisfera sudică. 

Aplicând Terrei cea de a doua lege a lui Kepler se poate determina că viteza planetei noastre 

la periheliu este mai mare decat viteza planetei la afeliu. Mai exact, viteza Pământului este 29,3 

km/s la afeliu, în jurul datei de 4 iulie, respectiv de 30,3 km/s la periheliu, în jurul datei de 4 

ianuarie. 

 

 

 

A treia lege a mișcării planetelor a lui Kepler este enunţată astfel: „Pătratul perioadei de 

revoluție a planetei este proporțional cu cubul semiaxei mari a orbitei.‖ Adică, pătratele perioadelor 

―T, T1‖ siderale de revoluţie ale planetelor în jurul Soarelui sunt direct proporţionale cu cuburile 

semiaxelor mari ―a, a1‖ ale orbitelor lor eliptice, deci:  
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Legile lui Kepler au constituit baza pentru formularea legilor gravitației de către Isaac 

Newton, care le-a descoperit întrebându-se ce caracteristici ar trebui să posede forţa de atracţie 

dintre Soare şi planete pentru a avea o orbită eliptică, care să respecte legile kepleriene.  

Toate aceste legi de mecanică cerească au avut o deosebită importanță pentru înțelegerea 

mișcării corpurilor cerești, a Lunii și a sateliților artificiali în jurul Pământului, constituind bazele 

cercetărilor ştiinţifice ale lui Albert Einstein şi ale altor astronomi moderni, impulsionând 

dezvoltarea acestui domeniu. În cinstea lui Johannes Kepler, oamenii de ştiinţă au denumit 

telescopul spaţial operat actualmente de NASA şi lansat în spaţiu în anul 2009, cu ajutorul căruia au 

descoperite câteva sute de planete aflate în afara sistemului nostru solar. 

Recent, oamenii de ştiinţă de la NASA au descoperit cu ajutorul telescopului spaţial Kepler 

un nou sistem solar, asemănător Căii Lactee. Analizând datele culese de telescop, cercetătorii de la 

Universitatea Birmingham din Marea Britanie au identificat o stea în jurul căreia orbitează cinci 

planete, asemănătoare ca mărime cu Terra. Acel sistem stelar, aflat la o distanţă de 117 ani-lumină, 

este cel mai vechi din categoria sa, fiind format în urmă cu 11,2 miliarde de ani.  

https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Legile_gravita%C8%9Biei&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Isaac_Newton
https://ro.wikipedia.org/wiki/Isaac_Newton
https://ro.wikipedia.org/wiki/Luna
https://ro.wikipedia.org/wiki/Satelit_artificial
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                                      ” Suntem conectaţi cu Universul prin intermediul matematicii”  

 

Pe parcursul acestei dezbateri ne vom convinge că matematica nu este o ştiinţă arbitrară, 

inutilă, ci constituie un limbaj pe care îl folosim pentru a comunica cu stelele.Pentru a aprecia cât de 

importantă este matematica, vom face un pas înapoi privind către începuturile sale și la modul prin 

care aceasta este atât de strâns legată de existența noastră. 

Înainte de Galileo, care a utilizat telescopul spre a studia cerul, de Kepler, care a descoperit 

că traiectoria planetelor în jurul Soarelui este o elipsă, sau de Newton, care a descoperit constanta 

gravitațională, matematica pe care o cunoșteam era oarecum limitată, iar înțelegerea noastră asupra 

Universului era destul de infimă.  

Mai mult ca sigur, matematica a apărut de timpuriu în cadrul triburilor umane care au 

utilizat-o ca pe o modalitate de a ține evidența ciclurilor lunare sau solare și pentru înregistrarea 

numărului de animale, alimente, etc. La fel de natural este că atunci când,  copii fiind, am putut 

avea o jucărie în plus faţă de o altă jucărie, însemna că aveam mai mult de o jucărie. Pe măsură ce 

am crescut, am înţeles că 1 + 1 = 2 și că această aritmetică simplă pare a fi întrețesută în însăşi 

natura noastră. Greșesc cei care pretind că nu au abilităţi matematice, deoarece aşa cum toți putem 

respira sau clipi din ochi, cu toții avem această capacitate înnăscută de a înțelege aritmetica. 

Matematica este atât o prezență naturală, cât şi o ştiinţă umană. Se pare că natura ne oferă această 

capacitate de a recunoaşte modele într-o formă aritmetică, iar noi am construit sistematic mai multe 

sisteme matematice complexe care nu sunt evidente în natură, dar care ne permit să comunicăm în 

continuare cu natura. 

Matematica s-a dezvoltat odată cu evoluţia umană într-un mod similar în cadrul fiecărei 

culturi. Este uimitor să constatăm că deşi unele culturi umane nu s-au aflat în contact unele cu 

altele, matematica s-a dezvoltat în interiorul acestora, aproape identic. Însă, doar atunci când 

omenirea a utlizat matematica pentru a studia cerul, putem spune că aceasta a început cu adevărat să 

se dezvolte într-un mod uimitor. Nu este o simplă coincidență faptul că revoluția științifică a fost 

impulsionată de dezvoltarea matematicii care a fost aplicată pentru a ajuta la înțelegerea locului 

nostru în Univers.  

Din momentul în care Galileo a măsurat viteza cu care cad obiectele, într-o încercare de a 

arăta matematic că masa unui obiect nu influențează această viteză, viitorul omenirii s-a schimbat 

pentru totdeauna, acesta fiind momentul în care perspectiva noastră cosmică asupra Universului s-a 

schimbat cu ajutorul matematicii.Această idee asupra Universului ne motivează să înțelegem mai 

multe despre matematica utilizată de Johannes Kepler atunci când a observat miscarea planetelor, 

această matematică aplicată permiţându-i acestuia să dezvolte un model destul de precis a 

Sistemului Solar și o metodă pentru estimarea mișcării planetelor. Aceasta este una dintre 

numeroasele demonstrații care ilustrează importanța matematicii în istoria noastră, în special în 

cadrul astronomiei și a fizicii. 

Povestea matematicii devine și mai uimitoare odată cu unul dintre cei mai importanţi oameni 

de ştiinţă ai umanităţii ,  Sir Isaac Newton care  a studiat mişcarea cometei Halley, și a înțeles că 

matematica care a fost utilizată până atunci pentru a descrie mișcarea obiectelor masive, pur și 
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simplu nu este suficientă pentru a înțelege vreodată ceva ce se află dincolo de orizontul nostru 

limitat.Printr-o genială intuiție, Newton a dezvoltat o metodă de calcul prin care a fost capabil să 

descrie cu exactitate mișcarea nu doar a cometei Halley, dar, de asemenea, a oricărui alt corp ceresc 

care se deplasează pe bolta cerească. Într-o singură clipă întregul Univers s-a deschis în fața noastră, 

oferindu-ne posibilităţi aproape nelimitate de a conversa cu acesta. Newton a dezvoltat în 

continuare lucrările începute de Kepler. El și-a dat seama că ecuația matematică a lui Kepler pentru 

mișcarea planetelor, a treia lege a lui Kepler (p^2 = A^3), s-a bazat exclusiv pe observația empirică 

și că aceasta a fost menită doar pentru a descrie ceea ce s-a observat în Sistemul Solar. Newton a 

înţeles că această ecuație de bază ar putea fi generalizată prin aplicarea unei constante 

gravitaționale, ceea ce a dat naștere, probabil, uneia dintre cele mai importante ecuații care a fost 

obţinută vreodată de omenire: versiunea lui Newton pentru cea de-a treia lege a lui Kepler 

                                          

              Totodată Newton a înţeles și că atunci când corpurile se mişcă într-un mod neliniar, dacă 

vom folosi algebra de bază nu vom obţine o descriere corectă a mişcării. Algebra ne permite să 

găsim panta (rata schimbării) în cazul unor linii drepte (rată constantă de schimbare), în timp ce 

calculul diferenţial ne permite să găsim panta liniilor curbe (rată variabilă de schimbare). Dintr-o 

dată, mișcările planetelor și a altor obiecte care orbitează Soarele au putut fi determinate mai precis 

și astfel s-a putut înțelege puțin mai profund Universul.  

         Revenind la versiunea lui Netwon pentru cea de-a treia lege a lui Kepler, am avut astfel 

posibilitatea de a aplica (și încă o facem) această ecuație incredibilă în cazul oricărui obiect aflat în 

mişcare de rotaţie în jurul altui obiect. Din această ecuație putem determina masa obiectelor, 

distanța dintre acestea, forța de gravitație care se exercită între cele două corpuri și alte mărimi 

fizice. Newton a reușit să obțină astfel valoarea constantei gravitaționale pentru toate obiectele din 

Univers (G = 6,672 × 10^-11 Nm^2 kg^-2). Această constantă i-a permis să unifice astronomia şi 

fizica şi să poată prezice mişcarea corpurilor în Univers. S-au putut astfel determina (și a Soarelui) 

cu o mai mare precizie, masele planetelor aplicând pur și simplu fizica newtoniană (numită astfel 

pentru a onora importanţa lui Newton din fizică și matematică) , iar noi  am putut aplica 

Cosmosului acest nou limbaj pentru a încerca să-i înţelegem secretele , acesta fiind un moment 

definitoriu pentru omenire, deoarece , lucruri care înainte nu puteau fi cunoscute au devenit 

accesibile înţelegerii noastre prin utilizarea noilor metode matematice ; am putut înţelege limbajul 

stelelor. 

              Dar, probabil cea mai bună ilustrare a puterii pe care matematica a dat-o este descoperirea 

planetei Neptun. Până la acel moment, planetele au fost descoperite doar prin observarea unor 

„stele‖ care se mişcau într-un mod ciudat în raport cu stelele de pe bolta cerească.Descoperirea  lui 

Neptun a fost deosebită tocmai prin modul în care a avut loc. Newton a fost cel ce a descoperit un 

limbaj mai profund al Cosmosului, prin care Universul ni s-a dezvăluit mai mult. Și exact acest 

lucru s-a întâmplat atunci când am aplicat acest limbaj în cazul orbitei lui Uranus . 

           După ce Newton şi-a prezentat ecuațiile sale, matematicienii au fost încântați să le aplice în 

studiul mişcării corpurilor cereşti. S-a început cu determinarea mișcărilor planetelor și s-au obţinut 

modele mai exacte pentru traiectoriile acestora. S-au folosit aceste ecuații pentru a aproxima masa 

Soarelui. S-au putut face previziuni remarcabile care au fost validate în timp prin noi observaţii. Era 

ceva fără precedent, folosind matematica se puteau face predicții la care nimeni nu s-ar fi gândit 

niciodată, iar apoi folosind observaţiile reale se putea verifica corectitudinea calculelor matematice.  
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          Cu toate acestea, s-au observat unele discrepanțe ciudate în legătură cu anumite lucruri. 

Uranus, de exemplu, nu se mişca aşa cum ar trebui, conform legilor lui Newton.Modul ciudat în 

care Uranus orbita în jurul Soarelui nu se potrivea cu ceea ce ar fi trebuit să observăm, dacă aceasta 

era singura planetă aflată la acea distanță de Soare. Privind la numere, trebuia să mai fie altceva 

acolo care-i perturba orbita. Înainte de intuiția și legile matematice ale lui Newton n-am fi avut 

niciun motiv să suspectăm că ceva era greşit în ceea ce observam. Uranus orbita în jurul Soarelui, 

aşa cum a făcut-o şi în trecut. Prin recunoaşterea faptului că matematica este un dialog cu 

Universul, odată ce am formulat întrebarea în mod corect ne-am dat seama că există într-adevăr 

ceva dincolo de ceea ce puteam vedea în mod direct. Aceasta este frumuseţea matematicii, o 

conversație cu Universul prin care putem cunoaște mai multe decât ne așteptăm. 

          Matematicianul francez Urbain Le Verrier a fost cel care a lucrat cu migală la ecuaţiile 

matematice ale orbitei lui Uranus. Folosind ecuațiile matematice ale lui Newton, acesta a înţeles că 

trebuie să existe un alt obiect cosmic aflat dincolo de orbita lui Uranus şi care, de asemenea, 

orbitează în jurul Soarelui. El a încercat să determine ce masă ar trebui să aibă acel corp ceresc şi la 

ce distanţă trebuie să se afle faţă de Soare pentru a perturba orbita lui Uranus aşa cum s-a observat. 

Acest lucru a fost fenomenal, din moment ce s-a identificat o planetă pe care nimeni nu a observat-o 

vreodată, utilizând doar pergament şi cerneală. El a înţeles că trebuie să existe o planetă, denumită 

Neptun, care orbitează la o anumită distanță de Soare şi care are o anumită masă ce perturbă orbita 

lui Uranus.  

          Încrezător în calculele sale matematice el s-a deplasat la New Berlin Observatory acolo unde 

astronomul Johann Gottfried Galle a privit către locul de pe bolta cerească indicat de calculele lui 

Verrier și a reuşit să observe cea de-a opta planetă a sistemului nostru solar, aflată la mai puțin de 1 

grad diferenţă faţă de poziţia rezultată din calculele lui Verrier. Aceasta a fost o confirmare 

incredibilă a teoriei gravitaționale a lui Newton și a dovedit că matematica utilizată de acesta a fost 

corectă. Aceste descoperiri matematice au continuat mult timp după Newton. Am putut învăţa mai 

multe despre Univers odată cu noile progrese din matematică. În secolul 20 teoria cuantică a început 

să prindă contur și în curând oamenii au înțeles că fizica newtoniană și matematica sa par să nu aibă 

nicio putere asupra a ceea ce s-a observat la nivel cuantic.  

               Un nou progres important în matematică a avut loc odată cu Albert Einstein. Acesta a 

prezentat teoria relativităţii restrânse şi teoria generală a relativităţii care au stabilit un nou mod de a 

înţelege nu numai gravitația, dar, de asemenea, energia și Universul în general.          Matematica lui 

Einstein ne-a permis să descoperim un dialog mai profund cu Universul prin care am început să 

înțelegem originile sale.În prezent am înţeles că există două ramuri ale fizicii care nu se potrivesc în 

totalitate. Fizica newtoniană sau fizica „clasică‖ care se poate aplica extraordinar de bine la o scară 

dimensională foarte mare (mișcarea planetelor, galaxiilor, etc…) şi fizica cuantică, cea care se poate 

aplica la o scară dimensională foarte mică şi care explică interacțiunile particulelor subatomice, 

lumina, etc… Aceste două domenii ale fizicii sunt ireconciliabile, la fel ca două dialecte diferite ale 

unei limbi. Ele sunt similare și ambele funcţionează, dar nu se potrivesc între ele.  

          Una dintre cele mai mari provocări cu care ne confruntăm în prezent este reprezentată de 

încercarea de realizare a unei „teorii a totului‖ care să unească legile din lumea cuantică cu legile 

din lumea macroscopică. Aceasta ar urma să explice tot ce există în Univers doar în termenii 

mecanicii cuantice. Nu este o sarcină ușoară, dar se încearcă rezolvarea acestei probleme. 

           După cum se poate vedea, matematica este mai mult decât un set de ecuații vagi și reguli 

complexe pe care trebuie să le memorăm. Matematica este limbajul Universului și în procesul de 

învățare acest limbaj ne permite să înţelegem mecanismele de bază prin care funcţionează 
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Cosmosul. Acest demers matematic este cel ce ne permite să explorăm adâncurile Universului. 

Fiind o specie legată de sistemul nostru solar nu avem nicio posibilitate să călătorim până în centrul 

galaxiei noastre pentru a confirma vizual că există acolo o gaură neagră supermasivă. Nu avem 

posibilitatea să ne aventurăm într-o nebuloasă stelară pentru a urmări în timp real naşterea unei 

stele.  Cu toate acestea, cu ajutorul matematicii, putem să înțelegem toate aceste caracteristici ale 

Universului. 

            Atunci când învăţaţi matematica, nu doar vă îmbogăţiţi cunoștințele, dar vă şi conectați cu 

Universul la un nivel fundamental. Marea poveste a Universului este scrisă în limbajul matematicii 

și capacitatea noastră de a traduce aceste valori numerice în evenimente despre care tuturor ne place 

să învăţăm este uimitoare. În concluzie, ceea ce simțim este că atunci cănd învățăm matematica,  

aceasta ne conectează la stele. 

  



97 

 

 

MATEMATICA  ÎN  ARTĂ 
 

Manea Cristana Isabela  

C.T.A.L.P . “I.N Socolescu”  Bucuresti 

Profesor Îndrumător Dobrică-Văsi Lavinia 

 

―Matematica nu este un limbaj, este o aventură.‖ (Paul Lockhart) .  

  

  Pe parcursul anilor de școală am descoperit că matematica este un limbaj cu adevărat, 

deoarece tot ce ne înconjoară este pur matematic. 

Aș putea spune că matematica este coloana vertebrală a lumii, deoarece fără ea, lumea nu ar 

mai sta în picioare.Ea este regina științelor, dar este regăsită si in arhitectură, cinematografie, 

pictură, teatru, muzică, etc. 

Aidoma lucurilor care ne înconjoară este si pasiunea mea, descoperită în școala generală, 

fotografia, unde ai cu adevărat nevoie de matematică; pentru a ieși o poză bună trebuie respectate 

regulile de compoziție, cum ar fi : secțiunea de aur, numărul de aur, regula treimilor,  linii și puncte 

de forță, inclusiv încadrarea; cui i-ar plăcea o poză strâmbă? Ansel Adams spunea că ―Fotografia nu 

este un accident, este un concept‖.  

Am căutat armonie inspirată de proporția divină și de îmbinarea formelor geometrice. 
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Căutând informații despre fotografie, pentru a obține o poză cât mai bună și corectă, am 

găsit date despre proporția divină. Am văzut că este des întâlnită în natură, dar apare și în artă și 

arhitectură, totul având o corectitudine și o logică matematică. 

Fiind elevă la un profil unde nu se face foarte multă matematică nu am studiat nimic despre 

șiruri, dar am căutat informații după ce am citit în opera lui Dan Brown, ―Codul lui Da Vinci‖, cum 

un personaj s-a folosit de șirul lui Fibonacci pentru a codifica un mesaj vital poveștii. 

 Secțiunea sau numărul de aur, sau proporția divină , este folosită încă din antichitate.  

Leonardo Fibonacci (1170-1250)  a fost preocupat de șirul cunoscut drept ‖ Șirul lui Fibonacci‖ : un 

șir, în care primii termeni sunt 0 și 1, apoi fiecare termen este suma celor doi anteriori lui. Limita 

acestui șir este numărul de aur, , un număr irațional, ca și e și π.El are o infinitate de zecimale 

neperiodice, de forma 1,618033..... 

Numărul de aur se poate regăsi în pictura ―Mona Lisa‖, celebra creație a lui DaVinci, compoziția 

făcând-o una dintre cele mai cunoscute opere de artă. Proporția din tablou se găsește între distanța 
dintre baza gâtului și pupila ochiului cu partea de sus a frunții; distanța dintre partea dreaptă a 

obrazului și partea dreaptă a nasului cu lațimea feței; distanța dintre bărbie și partea de jos a buzelor 

cu distanța dintre bărbie si baza nasului. 
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Probabil Constantin Brâncuși(1876-1957)  este cel mai familiar nume romănesc  pentru 

operele de artă cunoscute atât național cât și internațional.Acesta a avut un număr mare de sculpturi 

moderniste care a introdus într-un mod sofisticat dar simplu forme umane in operele lui.Câteva 

dintre lucrările sale celebre sunt Coloana Infinitului și Poarta Sărutului. Coloana Infinitului preia în 

construcția sa proporția divină. 

 

 

 

Numărul π 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. De curând un muzician a folosit o cifră pentru fiecare notă muzicală, 

obţinând astfel un cântec care conţine toate cifrele lui pi, Song from . 

https://www.youtube.com/watch?v=OMq9he-5HUU 

Indiferent cât de grea pare, matematica este esențială pentru susținerea întregii lumi. 

 

Surse  : 

- primele două poze sunt făcute de mine, cu un canon 1100 

- pozele cu secțiune, tablourile și cele cu coloana Infinitului sunt luate de pe google image  

wikipedia 

http://ccdmures.ro/cmsmadesimple/uploads/file/rev8sp/igbr/igbr6.pdfhttp://blog.fotomagica.ro/
4c-matematica-si-fotografia/ 

  

https://www.youtube.com/watch?v=OMq9he-5HUU
http://ccdmures.ro/cmsmadesimple/uploads/file/rev8sp/igbr/igbr6.pdfhttp:/blog.fotomagica.ro/4c-matematica-si-fotografia/
http://ccdmures.ro/cmsmadesimple/uploads/file/rev8sp/igbr/igbr6.pdfhttp:/blog.fotomagica.ro/4c-matematica-si-fotografia/
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Matematica in viata de zi cu zi 
 

Salcieanu Denisa &  Cora Andrei  

Colegiu “Spiru Haret” Ploiești 

Profesor coordonator: Beșleaga Ramona 

 

 

     Daca te uiti suficient de atent, vei vedea ca matematica apare in mai toate lucrurile care ne 

inconjoara – de la cladiri, drumuri sau transport si pana la tehnologia atat de indragita de copii. Cert 

este ca toti folosim matematica in diverse aplicatii practice de zi cu zi, fie ca ne dam seama, fie ca 

nu. Matematica este limbajul universal al mediului nostru, ce a ajutat omenirea sa explice fenomene 

si sa creeze obiecte timp de mii de ani.  De la jocuri simple, la gestionarea timpului, matematica 

este vitala pentru a ajuta elevii sa isi dezvolte creativitatea si sa isi transforme dorintele in realitate. 

 Intrebarea intalnita cel mai adesea in randul elevilor este: „La ce o sa-mi foloseasca atata 

matematica?‖. Bineinteles, cel mai important beneficiu al matematicii este dezvoltarea gandirii si 

capacitatii de a procesa informatii si a extrage concluzii. 

          Ei bine, iata alte cinci aplicatii practice ale matematicii in viata de zi cu zi, care raspund 

acestei intrebari: 

  

      1. Matematica te ajuta sa construiesti obiecte 

     Daca intrebi orice constructor sau proiectant, iti va spune cat de importanta este matematica in 

construirea oricarui lucru. Pentru a crea ceva ce va rezista in timp si va adauga valoare casei tale ai 

nevoie de creativitate, uneltele potrivite, dar, cel mai important, de o gama larga de cunostinte 

matematice. 

 

2. Matematica face gatitul distractiv 

In bucatarie gasesti mai multa matematica decat oriunde altundeva in casa. La urma urmelor, 

retetele sunt doar niste algoritmi matematici sau operatii de realizat pas cu pas. 

Bucataritul necesita diverse cunostinte matematice, precum: 

 Masurarea ingredientelor pentru a urmari o reteta; 

 Inmultirea/ impartirea fractiilor pentru a determina cantitatile necesare pentru mai mult sau mai 

putin de un anumit numar de portii; 

 Convertirea unei retete din grade Fahrenheit in Celsius; 

http://meditatiicursuri.ro/media/2015/08/matematica-in-viata-de-zi-cu-zi.png
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3. Matematica scoate riscul din calatorit 

Matematica devine foarte utila atunci cand calatoresti, de la calcularea combustibilului pentru 

masina in functie de kilometri parcursi, la orientarea in spatiu, folosirea unei harti si calcularea 

banilor in diverse valute. 

Pentru a folosi orice harta, mai intai trebuie sa iti poti localiza pozitia curenta 

 

4. Matematica te ajuta sa economisesti bani 

Multi experti sunt de acord ca fara anumite abilitati matematice oamenii tind sa investeasca, sa 

economiseasca si sa cheltuie bani in functie de emotii. De obicei, persoanele care nu stapanesc 

foarte bine anumite fundamente matematice fac greseli financiare mai mari. Un elev care intelege 

concepte precum cresterea exponentiala, va stii sa managerieze mult mai bine, spre exemplu, un 

credit bancar. 

 

  

  

http://meditatiicursuri.ro/media/2015/08/la-ce-foloseste-matematica.png
http://meditatiicursuri.ro/media/2015/08/aplicatii-practice-ale-matematicii.png
http://meditatiicursuri.ro/media/2015/08/matematica-in-practica.png
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         5. Matematica iti permite sa iti gestionezi mai bine timpul 

Cea mai importanta resursa pe care o avem este timpul. In ritmul de trai din ce in ce mai alert te poti 

simti usor depasit de atatea lucruri ce trebuie facute si obiective ce trebuie atinse. 

Respectarea programului cantareste in viata noastra de zi cu zi mai mult decat a cantarit vreodata in 

istorie, dar este nevoie de mai mult decat a citi un ceas sau un calendar pentru a putea ramane in 

top. 

Una dintre cele mai simple si bune metode de a gestiona timpul este crearea unor liste cu sarcini de 

facut.  Iata unde intra matematica in joc! 

 

  

  Citate  

 

    • „Matematica este limba cu care Dumnezeu a scris Universul.‖ – Galileo  Galilei 

    • „Cea mai înaltă formă a gândirii pure există în matematică.‖ – Platon 

    • „Matematicianul este îmblânzitorul  ce a domesticit infinitul.‖ – Lucian Blaga    

     Matematica este și va rămâne în viața noastră cât vom trăi. Ea ne va ajuta mereu, în orice 

domeniu va fi nevoie de ea.  

    Sper că spusele noastre au fost pe placul dumneavoastră și vă vor facepe unii să vă 

schimbați modul de a gândi!  Vă mulțumesc pentru atenția acordată! 

  

http://meditatiicursuri.ro/media/2015/08/la-ce-foloseste-matematica-in-viata.png
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MATEMATICI FINANCIARE - PROCENTE 
 

 

Corman Valentin,  

Liceul Tehnologic Pamfil Șeicaru Ciorogârla, Jud. Ilfov 

Prof. Îndrumător Pricope-Sfetcu Ruxandra 

 

               De multe ori elevii își pun întrebarea ―La ce –mi folosește mie matematica?‖ 

Aplicabilitatea matematicii are ramificații multiple în multe domenii ale vieții noastre de la fizică, 

chimie, construcții ,arhitectură,economie. 

               Apropierea matematicii de problematica atât de variată și de dinamică a vieții economice a 

însemnat pe de o parte dezvoltarea ei și apariția unor noi ramuri ale matematicii aplicate , iar pe de 

lta parte introducerea rigurozității și preciziei matematicii în analiza unor situații concrete și în 

luarea unor decizii optime necesitate de practica economică. 

                Rezultatele obținute în ambele domenii stau mărturie afirmației că matematica și științele 

economice s –au dezvoltat concomitent punându-și reciproc probleme,căutând împreună soluții și 

furnizându-și apoi suficiente argumente care să susțină și să extindă diverse teorii individuale sau 

comune ale acestora. 

 

PROCENTE 

Procentul- reprezinta a suta parte dintr-o cantitate data. 

                                             p%= 
 

   
 

 

Tipuri de probleme: 

1.-calcularea unui procent dintr-un număr. 

                                  De ex: 30% din 530 =.
  

   
     530 =159 

2.-găsirea unui procent: 

                                  De ex: cât la sută reprezintă 40 din 250? 

                                            
 

   
     250  =40    →p=16% 

3.-găsirea unui număr când se cunoaște procentul 

                                  De ex: numarul 15 este 40% din ce numar? 

                                  40%٠x = 15 → x = 15 ٠ 100 : 40 → x =  37,5 

 

Exemple de utilizarea a procentelor 

 

1.Comisionul din vânzări- 

-plătit de angajator reprezentanților care lucrează în vanzari directe pentru a-i motiva să vândă mai 

mult. 

Comisionul este în general în jur de 10% din vânzări. 

De exemplu,dacă un agent de vânzări.,are încasari de 150 RONi într-o zi atunci el va primi 15 

RONi        

                    comision. 

2.Discount - reducere de preț. 

Magazinele ofera deseori discount-uri la diferite produse. 

De exemplu,dacă un produs costă 200 RONi si i se aplică un discount de 25 % atunci el va fi vândut       

                    cu 200-200٠25%=150 (RONi). 

3.Adaosul comercial - diferența dintre prețul de vânzare către consumator si prețul de 

achiziționare.De exemplu:un produs a fost achiziționat de la furnizor cu 300RONi.Prețul de vanzare 
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din magazin (stiind ca acesta practica un adaos comercial de 15%) este de 300+ 15%٠300=345 

RONi. 

4.Dobanzi bancare-bancile comerciale atrag bani de la clienții sai prin conturi bancare,  

depozitele clienților reprezentind o sursa majora de fonduri. 

 Principalele conturi pe care băncile comerciale le pun la dispoziția clienților săi sunt: 

 -conturi curente (numite și conturi la vedere sau conturi de disponibilități) în care titularii 

conturilor pot efectua operațiuni de încasări și plăți curente 

-conturi de depozit (depozite la termen) în care depunerile se fac pt. o perioadă de timp prestabilită 

(în general 1, 3, 6 sau 12 luni) 

În funcție de modalitatea de plată a dobânzii pot fi: 

-depozite cu capitalizare: periodic, dobânda se adaugă la suma depusă inițial. 

-depozite fără capitalizare: lunar, dobânda se constituie într-un cont curent care-i asigură titularului 

acces la aceasta;  

în cazul în care clientul iși retrage suma depusă înainte de scadența depozitului, dobanda aplicată va 

fi mai mica (dobânda pentru conturile curente) 

Taxa pe Valoare Adaugată 
·       Definiții 

T.V.A. este mai întâi un impozit indirect, adică un impozit general de consum, care se stabilește 

asupra operațiunilor privind transferul bunurilor și prestărilor de servicii cu plată sau asimilat 

acesteia.  

Are, deci ,un caracter universal, deoarece se aplică asupra tuturor bunurilor și serviciilor din 

economic, rezultate atât din activitatea curentă de exploatare, cât și din activitatea financiară de 

fructificare a capitalurilor disponibile. 

În al doilea rând, T.V.A. este un impozit neutru unic, dar cu plata fracționată. Este eliminată 

discriminarea, deoarece cotele sale se aplica asupra tuturor activitaților economice. Faptul ca plata 

este fracționata rezulta din aceea ca se calculeaza pe fiecare veriga (stadiu) care intervine în 

realizarea și valorificarea produsului. 

În al treilea rând T.V.A. se caracterizează prin transparența, întrucât asigura fiecarui subiect 

impozabil posibilitatea de a cunoaste exact și concret care este marimea impozitului și a obligației 

de plata ce-i revine. 

0 altă caracteristică este unicitatea, constând în faptul ca indiferent de circuitul pe care îl parcurge 

materia prima pana la realizarea produsului finit, adica deși trece prin doua sau mai multe societăți, 

este același ca nivel al cotei și ca marime. Ca atare, T.V.A. nu este dependentă de întinderea 

circuitului economic. 

În sfârșit, o altă trasatură este aceea că aplicarea T.VA. se face numai în țara în care 

produsul se consuma; deci nu unde se realizează produsul, ci acolo unde se consumă. în consecință, 

tot ce se exportă este degrevat complet de plata acestui impozit, dar ceea ce se importă se impune în 

mod corespunzător.. 

Modul de calculare și achitare a T.V.A. 
Cota T.V.A. se stabilește în mărime de 19% din valoarea impozabilă a livrărilor impozabile, cu 

excepția livrarilor care se impozitează conform art.104 la cota zero. 

(1) Valoarea impozabila a livrarii impozabile, inclusiv costul transportarii, reprezintă valoarea 

livrări achitate sau care urmează a fi achitata (fără T.V.A.). 

(2) Daca plata pentru livrare este, în totalitate sau parțial, achitata în expresie naturala, valoarea 

impozabili a 1ivrkrii impozabile constituie valoarea ei de piața. 

(3) Valoarea impozabi1ă a livrarii impozabile include suma țotală a tuturor impozitelor și 

taxelor care urmează a fi achitate, cu excepția T.V.A. 

Livrarile scutite de T.V.A. 
T.V.A. nu se aplica pe urmatoarele livrări: 

l) locuința, pamântul și terenul pe care se gasește locuința, arenda acestora, dreptul de livrare și 

arendare a acestora, cu excepția plăților de comision aferente tranzacțiilor respective; 
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2) produsele alimentare și nealimentare pentru copii, conform listei aprobate în legea bugetului 

pe: anul respectiv; 

3) proprietatea de stat, răscumparată în procesul privatizării; 

4) instituțiile preșcolare, cluburile, sanatoriile și alte obiective cu destinație social-cultural și de 

locuit, precum și drumurile, și instalațiile pentru extragerea apelor subterane și alte obiecte similare 

transferate gratuit autorităților publice (sau, în baza deciziei lor, întreprinderilor specializate care 

folosesc și exploatează obiectele respective conform deciziei),  

5) mărfurile, serviciile instituțiilor de învațamânt, legate de procesul  de producție și educativ, cu 

condiția alocarii mijloacelor obținute din livrarea acestor mărfuri, servicii în scopuri de instruire 

general; serviciile de pregătire și perfecționare a cadrelor; serviciile de instruire a copiilor și 

adolescenților în cercuri, secții, serviciile prestate copiilor și adolescenților sau folosirea instituțiilor 

sportive; 

6) serviciile (acțiunile) întreprinse de către autoritațile abilitate, pentru care se aplică taxa de stat; 

toate tipurile de activități legate de taxele și plățile încasate de stat pentru acordare de licență, 

înregistrare și e1iberare de brevete, precum taxele și plățile încasate de autoritățile administrației 

publice centrale și locale și de alte autorități abilitate, de catre persoanele cu funcții de răspundere în 

cazul acordarii anumitor drepturi persoanelor juridice și fizice; serviciile acordate de catre membrii 

colegiului de avocați serviciile legate de exploatarea subsolului; arendarea fondului forestier și 

serviciile legate de folosirea resurselor natura1e, pentru care se efectueaza plățile la buget și în 

fondurile extrabugetare; 

7) serviciile legate de operațiunile de acordare de licențe și eliberare de brevete (ca excepția celor 

de intermediere), referitoare la obiectele proprietății industriale, precum și obținerea drepturilor de 

autor; 

8) proprietatea confiscată, proprietatea fără stapân, proprietatea trecută în posesiunea statului cu 

drept de succesiune; comorile; 

9) serviciile legate de pază efectuate de Serviciul de Stat Pază al Ministerului Afacerilor Interne; 

10) serviciile legate de îngrijirea bolnavilor și a batrînilor; 
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NUMERELE  FRIEDMAN 
 

Megan Sarah 

Școala Gimnazială „Alexandru Depărățeanu”Roșiorii De Vede 

Profesor Îndrumător: Rotaru Carmen 

 

         Numere Friedman sunt numerele  întregi ce se pot exprima folosind doar cifrele lor şi una 

dintre următoarele operaţii aritmetice de bază: adunarea, înmulţirea, scăderea, împărţirea, ridicarea 

la putere şi concatenarea. Aceste numere poartă numele matematicianului american Erich Friedman. 

El susține site-ul popular Math Magic dedicat matematicii recreative. 

        Exemple:  

- 25=  5
2
 

- 121= 11
2
    

- 125= 5
1+2

 

- 126=  21 ·6  

- 128 = 2
8-1

 

- 347 = 7
3
 + 4 

- 1024 = (4 – 2)
10

.  

  Primele 16 numere Friedman (secvenţa A036057 în OEIS): 25, 121, 125, 126, 127, 128, 153, 216, 

289, 343, 347, 625, 688, 736, 1022, 1024.  

 Numărul Friedman pentru care cifrele se pot scrie în expresie în aceeaşi ordine ca în numărul însuşi 

se numeşte „număr Friedman ordonat‖ („orderly Friedman number‖).  

  Primele 16 numere Friedman ordonate (secvenţa A080035 în OEIS): 127, 343, 736, 1285, 2187, 

2502, 2592, 2737, 3125, 3685, 3864, 3972, 4096, 6455, 11264, 11664.  

        Exemple:  

- 127 = -1 + 2
7
 

- 343 = (3+4)
3
 

- 736 = 7+ 3 
6
 

- 2592 = 2
5
 · 9

2
 

BIBLIOGRAFIE:  

 

 Eduard Dăncilă, Ioan Dăncilă- Matematică pentru perfomanță- clasa a V-a, Clubul 

matematicienilor, 2014, 

 http://www2.stetson.edu/~efriedma/puzzle.html. 

 www.gallup.unm.edu/~smarandache/EnciclopediaNumerelor.pdf 
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Numerele lui Fibonacci 
 

Opriță Ștefan Simion & Strătianu Bianca Ionela 

Liceul “Regina Maria”, Dorohoi 

Profesor îndrumător:Mihoc Elisabeta 

 

1.Cine a fost Fibonacci? 

Fibonacci, sau pe numele său real, Leonardo Pisano Bogollo ( sau Leonardo din Pisa ), a fost un 

matematician care a trait intre 1170 si 1250, considerat de unii ca fiind „cel mai talentat 

matematician din Occidentul Evului Mediu‖. 

 În  1202 a publicat cartea ―Liber Abaci‖ (―Cartea abacului‖), unde a folosit numele de ―fillius 

Bonacci‖ (fiul lui Bonacio), din a cărui prescurtare s-a obtinut numele de Fibonacci. 

2.Ce sunt numerele lui Fibonacci? 

Numerele lui Fibonacci sunt numerele din șirul cu expresia de recurență de gradul doi 

  =    +     , cu   =1 și   =1. Astfel, se formează șirul 

  1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89,144,233,377,610,987,1597,…. 

O altă ―varietate‖ a numerelor lui Fibonacci este șirul lui Lucas, care urmează aceeași formulă de 

recurență dar are   =2 și   =1, obținându-se șirul 

  2,1,3,4,7,11,18,29,47,76,123,199,322,521,843,1364,…. 

Chiar dacă la prima vedere, numerele lui Fibonacci par a fi doar niște numere dintr-un șir normal cu 

o expresie de recurență foarte simplă, acestea au niște proprietăți foarte interesante, aplicații în 

matematică și informatică, fiind chiar observabile în natură! 

 

4.Propietăti și aplicații în matematică 

Probabil cea mai remarcabilă proprietate este relația lor cu raportul de aur, Φ (fi). 

Se observă că odată cu creșterea lui n, raportul 
  

    
 se apropie  de Φ. 

Φ  1.61803399 
  
  
 
 

 
     

  
  
 
 

 
         

  
  
 
 

 
     

  
  
 
  

 
       

  
  
 
  

  
              

 
De asemenea, folosind pătrate cu laturi egale cu numere din șirul lui Fibonacci, se obține spirala de 

aur, o spirală cu factorul de creștere Φ  

 

https://ro-ro.facebook.com/161803399-288334269467/
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Numerele lui Fibonacci apar în următoarele identități: 

-Identitatea lui Cassini:   
             

    

-Identitatea lui Catalan (generalizare la identitatea lui Cassini):   
           (  )

     
  

-Identitatea lui d’Ocagne:               (  )
      

În geometrie, numerele lui Fibonacci sunt folosite în generarea de triplete Pitagoreice.  

Începând cu al patrulea termen, fiecare al doilea termen din șir reprezintă lungimea ipotenuzei dintr-

un triunghi dreptunghic cu catetele de lungime întreagă 

     ,  
        

     ,   
         

     ,   
          

Întregul triplet de numere pitagoreice poate fi generat cu ajutorul numerelor lui Fibonacci: 

         

           

     
      
  

Oricare 4 termeni consecutivi pot fi folosiți pentru generarea de numere pitagoreice: 

                                
      

  

4.Aplicații în informatică 

Numerele lui Fibonacci sunt folosite la generarea de coduri și criptare, datorită unicității codului pe 

care îl formează. 

5.Numerele lui Fibonacci în natură 

La o primă vedere, am putea spune că e imposibil ca ceva așa de abstract să fie prezent în jurul 

nostru, însă, la o analiză mai apropiată, ne vine greu sa găsim absența numerelor lui Fibonacci în 

lumea plantelor. 
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Numărul de spirale ale unui con de pin, în ambele direcții, e aproape mereu  două numere 

consecutive din șirul lui Fibonacci. Numerele celor trei seturi de spirale de pe un ananas este, din 

nou, trei numere consecutive din șirul lui Fibonacci. 

  

 

Până si granulele de polen de pe flori formează două 

seturi de spirale, numerele lor fiind numere consecutive. 

Chiar și numărul petalelor se leagă de numerele lui 

Fibonacci! 

  

Dar cum se produce această aranjare? Ei bine, răspunsul se afla în modul cel mai eficient de așezare 

al părților componente în jurul plantei. 

Să luăm de exemplu așezarea frunzelor. O plantă dorește să utilizeze la maxim suprafața frunzelor 

pentru a produce fotosinteză, și să ocupe cât mai eficient spațiul. Pentru asta, trebuie să își ―aleagă‖ 

unghiul cel mai bun dintre frunze consecutive. 

Dacă de exemplu ar crește frunzele la    , deja după trei frunze, a treia frunză se va afla direct 

deasupra primei frunze, acoperind-o în umbră. De fapt, orice unghi de forma 
      

 
, la fiecare a k-a 

frunză, va acoperi complet frunza de jos. Asta daca k este un număr rațional, dar dacă este unul 
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irațional? Aici intră în ecuație numărul Φ. Dacă o plantă își crește frunzele la unghiuri de 
    

 
 

(        în sens trigonometric și         în sens invers trigonometric), va ocupa spațiul eficient, 

fără a se produce  acoperiri totale ale frunzelor. 

La fel se cresc și granulele de polen, petalele etc, fiind inevitbilă formarea de spirale cu propietățile 

enumerate mai sus. 

6.Concluzie 

Chiar dacă la o primă vedere, șirul lui Fibonacci pare un șir foarte simplu, fără utilizare, acesta se 

dovedește a fi foarte folositor și prezent în structura complexă a plantelor. Pănă la urmă, asta 

înseamnă matematică: reguli simple, rezultate complexe. 

Bibliografie: 

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

https://en.wikipedia.org/wiki/Fibonacci_number 

https://www.youtube.com/watch?v=lOIP_Z_-0Hs&t=151s 
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Teorema lui Pitagora ieri şi azi 
 

Mal Anamaria și Mercea Adelina  

Liceul Teoretic Adam Muller Guttenbrunn(Arad) 

Profesor coordonator: Borlea Maria 

 

Biografie:  Pitagora s-a născut în anul 580 î.Hr. în insula Samos. Încă de 

tânăr a călătorit mult vizitând Orientul Apropiat până în India. Când s-a 

întors în Samos, a dat peste Polycrates care a fost tiran al Samosului în 

perioada 538-522 î.Hr. Pitagora, el însuși un mic dictator, s-a mutat la 

Crotona, azi Crotone în Italia, unde a întemeiat cel mai „totalitar‖ colegiu 

posibil.Pitagora și elevii săi s-au dedicat studiului matematicii,astronomiei 

și filozofiei.Ei au descoperit teorema lui Pitagora si existent numerelor 

iraționale.În astonomie ei au aflat ca Pământul este rotund și că se învârte 

în jurul Soarelui,dar nu există nici o urmă scrisă a operei lor. 

 

Teorema lui Pitagora: Într-un triunghi dreptunghic suma pătratelor catetelor este egală cu pătratul 

ipotenuzei. 

 

 Unde: c reprezintă lungimea ipotenuzei şi a,b lungimile celorlalte două laturi ale 

triunghiului,catetelor  

 Această teoremă a primit numeroase demonstrații – probabil cele mai multe dintre toate 

teoremele din matematică. Acestea sunt foarte diversificate, incluzând dovezi atât geometrice cât și 

algebrice, cele mai vechi datând de acum mii de ani. Teorema lui Pitagora a fascinat de-a lungul 

mileniilor nu numai geometrii de profesie ci și personele cu cele mai variate ocupații.La începutul 

secolului nostru erau inventate,deja ,370 de demonstrații diferite. 

Aplicaţie: Aflați înălțimea unui trapez ABCD (AB‖CD) se cunosc:AD=BC=13 cm, AB=18 cm și 

CD=8 cm. 
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m(>E)=90
0 

 și AD=13       

AE=
     

 
 

AE=
    

 
 

AE=
  

 
 

AE=5 

 

Reciproca teoremei lui Piagora:Într-un triunghi, dacă pătratul lungimii unei laturi este egal cu 

suma pătratelor lungimilor celorlalte două laturi, atunci triunghiul este dreptunghi.  

 

 

Aplicaţie: Fie numerele 290,286,48 laturile unui triunghi.Stabiliţi ce fel de triunghi este. 

290
2
=286

2
+48

2
84100=81796+230484100=84100=>triunghiul este dreptunghic cu ipotenuza 

egală cu 290 şi catetele 286 respectiv 48. 

 

 

Știați că... 

 În textele babiloniene de acum 5000 de ani sunt prezentate 15 triunghiuri 

dreptunghice, printre care cele cu laturile: (5,12,13), (7,24,25), (8,15,17), (9,40,41)? 

 Vechii constructori egipteni realizau unghiuri drepte destul de precise cu ajutorul 

funiei cu 12 noduri(Echerul egiptean)? 

 Pentru a obţine o tripletă de numere pitagorice(numerele naturale care pot exprima 

lungimilor laturilor unui triunghi dreptunghic) este suficient să înlocuim pe m şi n, 

m>n, cu numere naturale în expresiile: a=m
2
+n

2
, b=m

2
-n

2
, c=2mn? 

Întradevăr: (m
2
+n

2
)
2
=(m

2
-n

2
)
2
+(2mn)

2
. 

AD
2
=AE

2
+DE

2
  

132=52+DE2 

169=25+DE2 

DE2=169-25 

DE2=144 

DE=√144 

DE=12cm 
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 Dacă în locul pătratelor din reprezentarea cu care ne-am obişnuit pentru teorema lui 

Pitagora am pune: 

 -semicercuri de diametre egale cu laturile triunghiului dreptungic, sau 

triunghiuri echilaterale de laturi egale cu laturile triunghiului dreptunghic sau chiar 

triunghiuri asemenea avem de fiecare dată aceeaşi relaţie: aria 3=aria 1+aria 2? 

 

 

Bibliografie:  

1. „Geometrie‖ ,Edwin E. Moise și Floyd L. Downs, Jr. Editura: Didactică și Pedagocică București-

1983 

2. ―Matematica gimnaziului între professor și elev‖ ,Ioan Dăncilă. Editura: Corint București-1996 

3.https://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0

ahUKEwjV3JTm64jUAhViKpoKHdSdDl0QFggkMAA&url=https%3A%2F%2Fro.wikipedia.org

%2Fwiki%2FTeorema_lui_Pitagora&usg=AFQjCNHD7XKE27izKtLJDnUZah_6h5er-g 
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PROBLEME CARE  SE REZOLVĂ CU AJUTORUL 

ECUAŢIILOR 
 

Potoroacă  Alexis 

Şcoala Nr. 11.“Ion Heliade Rădulescu”, Bucureşti 

 

 

 În acest referat ne propunem să prezentăm rezolvarea problemelor de aritmetică folosind 

ecuaţiile. La început sunt descrise etapele (algoritmul) de rezolvare, iar apoi acestea se exemplifică 

prin rezolvarea a patru probleme. În partea a doua este dată o listă cu probleme propuse pentru cine 

este interesat de metoda prezentată şi vrea să exerseze. 

Multe dintre problemele cu conţinut practic sau aplicativ se pot rezolva atât aritmetic, cât şi 

introducând o necunoscută şi obţinând o ecuaţie a cărei soluţie conduce la soluţia problemei. Ecuaţia 

ataşată problemei poartă numele de model matematic al problemei. 

Etapele de rezolvare a problemelor folosind modelul matematic 

a.   Evidenţierea datelor cunoscute şi a datelor necunoscute şi notarea cu o literă a necunoscutei 

(de obicei x); 

b.  Stabilirea mulţimii în care poate lua valori necunoscuta; 

c.  Scrierea, cu ajutorul necunoscutei, a relaţiilor date în enunţul problemei şi obţinerea unui model 

matematic (ecuaţie); 

d.  Rezolvarea modelului matematic (inclusiv proba rezolvării); 

e.  Interpretarea rezultatului, formularea şi probarea răspunsului la problemă. 

 

Exemple. 

1.Într-o curte sunt 7 porci şi câteva păsări. Aflaţi numărul de păsări ştiind că numărul total de 

picioare ale porcilor şi păsărilor este 110.  

Rezolvare 

a. Datele cunoscute: numărul de porci: 7 şi numărul total de picioare: 110. Datele  necunoscute: 

numărul de păsări, pe care îl notăm cu x. 

b.  Cum numărul de păsări este natural, rezultă x N . 

c.  Modelul matematic este relaţia care dă  numărul total de picioare, şi anume:  7 4 2 110x    . 

d.  Rezolvarea modelului matematic: 28 2 110 2 82 41x x x N       . 

 Proba: 7 4 41 2 110 28 82 110 110 110 (A)         . 

e.  În curte sunt 41 de păsări. Proba: 7 4 41 2 110 (A)    , deci problema este corect rezolvată. 

 

2.  Andrei are în bibliotecă 306 cărţi, aşezate pe trei rafturi. Pe raftul din sus sunt cu 10 cărţi mai 

mult decât pe cel de jos şi cu 16 mai puţin decât pe cel din mijloc. Aflaţi câte cărţi sunt pe fiecare 

raft. 

Rezolvare 
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a.  Datele cunoscute: numărul total de cărţi: 306. Datele necunoscute: numărul de cărţi de pe raftul 

de sus, pe care îl notăm cu x. Pe raftul de jos sunt x–10 cărţi, iar pe cel din mijloc sunt x+16 cărţi. 

b.  Cum numărul de cărţi este natural, rezultă x N . 

c.  Modelul matematic este relaţia care dă  numărul total de cărţi, şi anume: ( 16) ( 10) 306x x x     . 

d.  Rezolvarea modelului matematic: 3 6 306 3 300 100x x x       . 

 Proba: 100 (100 16) (100 10) 306 306 306 (A)       . 

e.  Andrei are 100 de cărţi pe raftul de sus, 100–10=90 de cărţi pe raftul de jos şi 100+16=116 cărţi 

pe raftul din mijloc. Proba: 100 90 116 306 (A)   , deci problema este corect rezolvată. 

3. În trei cutii sunt creioane: în prima cutie sunt cu 8 creioane mai multe decât în celelalte la un loc, 

iar în a doua cu 8 mai puţine decât în a treia cutie. Dacă în a doua cutie ar fi cu 9 creioane mai 

puţin, atunci în aceasta ar fi de 6 ori mai puţine creioane decât în celelalte două la un loc. Câte 

creioane sunt în fiecare cutie? 

Rezolvare  

a.  Datele cunoscute: numărul total de cutii. Datele necunoscute: numărul de creioane din cele trei 

cutii. 

b.  Notam cu x numarul de creioane din a doua cutie. În a treia cutie sunt 8x  creioane, iar in prima 

  8 2 2 10x x x      creioane. 

c.  Modelul matematic este relaţia      6 9 8 2 16x x x      

 

d.  Rezolvarea modelului matematic: 6 54 3 24x x    

6 3 54 24x x    

3x=78 

x  26 

Proba:6(26-9)=(26+8)+(2
.
26+16)   (A) 

e. Răspuns: În a doua cutie sunt 26 creioane, în a treia sunt 26+8=34, iar în prima sunt 34+26=60 de 

creioane.  

4. O cantitate de peşte a fost repartizată la trei magazine astfel: primul magazin a primit 
2

3 din 

întreaga cantitate, al doilea a primit 0,3 din ce a rămas, iar al treilea restul. Aflaţi cantităţile 

repartizate la fiecare magazin, ştiind că primul a primit cu 143 kg de peşte mai mult decât al treilea. 

Rezolvare.  

Notăm cu x cantitatea totală de peşte. Primul magazin primeşte 
2

3
x , 

 al doilea primeşte 

2
0,3

3
x x

 
  
 

=x:10. 

 Al treilea a primit 

2 2 2 3 1 2 1
0,3 1

3 3 3 10 3 3 10
x x x x x x x x

   
             

   
=7x:30. 

Modelul matematic: 
2

3
x -7x:30=143. Se obţine x=330.  

Primul magazine a primit 220kg, al doilea 33kg, iar al treilea 77kg. 
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PROBLEME PROPUSE 

 

1. Determinaţi un număr natural ştiind că dacă îl înmulţim cu 2 şi apoi îl înmulţim cu 5, prin 

adunarea rezultatelor obţinem numărul 70. 

 

2.  În trei lăzi sunt 458 de cărţi. În prima ladă sunt cu 60 de cărţi mai mult decât în a doua, iar în a 

treia sunt de două ori mai multe cărţi decât în a doua. Aflaţi numărul de cărţi din fiecare ladă. 

 

3.  Cristina, Răzvan şi Oana au împreună 164 de lei. Dacă Răzvan ar mai avea 4 lei, el ar avea 

jumătate din cât au Oana şi Cristina împreună. Dacă Răzvan ar mai avea 16 lei, ar avea de două ori 

diferenţa dintre sumele Oanei şi Cristinei. Câţi lei are fiecare? 

 

4.  În ograda bunicului sunt găini, raţe şi purceluşi, în total 100 de capete. Dacă ar avea numai găini 

şi purceluşi, ar avea 210 picioare, dacă ar avea numai raţe şi purceluşi, ar avea 230 picioare, iar dacă 

ar avea raţe şi găini ar avea 120 picioare. Câte raţe, găini şi purceluşi are bunicul? 

 

5. Distanţa dintre casa lui Răzvan şi şcoala la care învaţă este de 500 metri. Într-o săptămână 

Răzvan se îmbolnăveşte şi trebuie să absenteze de la şcoală. Aflaţi câte zile a absentat Răzvan de la 

şcoală, dacă în săptămâna respectivă a parcurs 2 kilometri. 

 

6. O pereche de pantofi costă cât două ghiozdane, iar două ghiozdane costă cât trei tricouri. 

Determinaţi costul unei perechi de pantofi, al unui tricou şi al unui ghiozdan, dacă 2 tricouri, 2 

ghiozdane şi o pereche de pantofi costă 128 de lei. 
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Despre numerele complexe-o problemă cu numere 

complexe 
 

Vlăduţ Valentin, Iacob Mihai 

Liceul Tehnologic Special nr 3, Bucureşti 

Prof. coordonator: Voiculescu Carmen-Elena 

                              

   Numerele complexe au apărut în perioada Renaşterii , sub numele de cantităţi imposibile, din 

nevoia de a rezolva ecuaţia           n timp, numerele imaginare s-au dovedit necesare în 

geometria planului euclidian: un număr complex se poate reprezenta ca un punct în plan, înmulţirea 

numerelor complexe corespunde unei rotaţii în jurul originii planului, legile trigonometriei 

elementare se pot exprima şi ele cu ajutorul numerelor complexe. Orice inginer ştie că numerele 

complexe sunt utile în studiul circuitelor electrice şi că  mulţimimile fractale se definesc pornind de 

la transformări cu numere complexe. Cel care a reprezentat pentru prima oară geometric numerele 

complexe, ca puncte în plan, a fost sir William Rowan Hamilton, inginer din Dublin. Ani de zile 

după aceea a încercat să construiască un sistem de numere asemănător, reprezentabil prin punctele 

spaţiului tridimensional. Până în ziua de 16 octombrie 1843 când, trecând podul Broome din 

Dublin, a înţeles că nu în spaţiul tridimensional, ci în cel patru-dimensional trebuie să lucreze. Şi a 

inventat cuaternionii, numere în care intră patru unităţi imaginare, i, j, k, sau, dacă vreţi perechi de 

numere complexe, aşa cum şi acestea sunt perechi de numere reale. Algebra cuaternionilor e mai 

complicată decât cea a numerelor complexe, dar e şi ea  legată de geometrie: înmulţirea 

cuaternionilor corespunde produsului vectorial din spaţiul euclidian. Iar azi, ştim că noţiuni fizice ca 

spinul particulelor de exemplu, se pot modela cu ajutorul cuaternionilor şi chiar cu ajutorul unor 

numere şi mai complicate. Pe acelaşi model al trecerii de la real la complex şi de la complex la 

cuaternionic, prin dublare, adică prin formarea de perechi, se poate trece de la cuaternioni la 

octonioni. Pas făcut de Cayley, tot în secolul al 19-lea. Octonionii au şapte unităţi imaginare, si-  ca 

şi cuaternionii, sunt utili pentru modelarea anumitor fenomene fizice, sunt folosiţi în teoriile de 

câmp şi în teoriile de string. 

    Atât despre începuturile numerelor complexe şi despre utilităţile lor. Prezentăm, în continuare, o 

problemă cu numere complexe şi rezolvarea ei . 

Problema  

Fie polinomul  P(z)=                , unde z este un număr complex. 

1) Determinaţi două numere reale a şi b pentru care polinomul se descompune în forma: 

P(z)=(       )(        ). 

2) Rezolvaţi în mulţimea numerelor complexe ecuaţia P(z)=0. 

3) Fixaţi imaginile M,N,P,Q ale numerelor complexe m=-2+4i, n=-2-4i, p=2+3i, q=2-3i, în 

reperul cartezian xOy. 

4) a) Determinaţi numărul complex z pentru care 
   

   
 = i şi fixaţi imaginea lui K. 

b) Demonstraţi că triunghiul MPK este un triunghi dreptunghic isoscel. 

      5)   a) Determinaţi afixul punctului L, al patrulea vârf al pătratului MKPL. 
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          b) Găsiţi abscisa punctului R aflat la intersecţia  axei absciselor cu dreapta KL. 

          c)  Arătaţi că punctele M,N,P,Q aparţin cercului de centru R. 

Rezolvare    

1) (       )(        )=   (   )   (       )   (      )     . 
Egalând cele două polinoame, obţinem  sistemul de ecuaţii cu necunoscutele  a şi b ( se 

verifică toate egalităţile): {
                
          
           

     de unde a=-4 si b= 13, deci obţinem 

descompunerea polinomului :                                      P(z)=(        )(        )  

2) P(z)=0  dacă şi numai dacă cel puţin un factor al produsului este  zero. Egalăm cele două 
paranteze cu zero şi rezolvăm ecuaţiile de grad 2  folosind algoritmul învăţat. Vom avea 

două cazuri: 

           

a=1,b=-4,c=13 si              

     
     

  
 de unde   = 2+3i si   = 2-3i 

           

a=1,b=4,c=20 si              

     
     

  
 de unde   = -2+4i si   = -2-4i 

3) Se reprezintă punctele M(-2,4), N(-2,-4), P(2,3), Q(2,-3) în sistem de axe. 

4) a) 
   

   
= i    

      

      
= i   z-2-3i=zi+2i-4  , unde         z(1-i)=6+5i   z=

     

 
  , deci 

K(
 

 
 , 
  

 
 ). 

b) |
      

      
| =| |=1   

  

  
 =1   PK=MK, deci triunghiul este isoscel. 

    Cum   (PK, MK) = arg(
      

      
)+2k  = arg(i) +2k  =

 

 
+2k , triunghiul MPK este şi 

dreptunghic. 

5) a) Pentru că MPKL este pătrat , trebuie să avem PK=LM, unde L(l). Cum l=m-k+p=-2+4i-
 

 
  -
  

 
 +2+3i, deci l=

  

 
 
 

 
    

b) det(KL,KR)=|
    

 

 

   
  

 

|= 
 

 
 + 4x= 0, x=-

 

 
 . 

c) Calculăm RM,RN,RP,RQ şi verificăm dacă au aceeaşi valoare, de aici rezultând că sunt 

pe cercul de centru R. Se foloseşte formula pentru distanţa dintre două puncte cu 

coordonatele cunoscute. 
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PROGRESII GEOMETRICE 

 

Elev: Briban Elena Alexandra &  Crăciun-Ion Florentina 

Şcoala: Colegiul Naţional “Mihai Eminescu”, Bucureşti 

Profesor îndrumător: Dumitru Săvulescu 

 

În acest referat ne propunem să prezentăm noţiunea de progresie geometrică pe care o 
exemplificăm cu o serie de exerciţii rezolvate. Partea a doua conţine un număr de probleme 
propuse pentru cei interesaţi şi o listă bibliografică. 

 

Definiţie: Un şir de numere, cu primul termen nenul, având proprietatea că fiecare termen al său, 
începând cu al doilea, se obţine din termenul precedent înmulţit cu acelaşi număr real nenul, se 
numeşte progresie geometrică. 

Reformulare: Un şir de numere  
1n n

b


 cu 1b  0 se numeşte progresie geometrică dacă pentru 

orice n  1 are loc relaţia:  

  1n nb b q   , 

unde q  0 este un număr constant dat. 

 Numărul nenul q se numeşte raţia progresiei geometrice. 

Observaţii  

1. Într-o progresie geometrică, raportul dintre orice termen şi predecesorul său este egal cu acelaşi 
număr, şi anume, raţia q: 

  1n

n

b
q

b

  ,   n  1. 

2. Progresia geometrică  
1n n

b


, este bine determinată, atunci când se cunosc primul termen 1b  şi 

raţia q: 

  2b = 1b  · q; 

  3b = 2b  · q = 1b ·  q · q = 1b q3; 

  4b = 3b · q = 1b · q2 · q = 1b · q3; 

  ............................................. 

  nb = 1b ·  qn  1. 

3. Spunem că numerele 1b , 2b , … , nb  sunt în progresie geometrică dacă ele sunt termenii 

consecutivi ai unei progresii geometrice. 

4. Evident, dacă raţia q > 0 şi 1b  > 0 progresia geometrică este şir crescător, dacă raţia  

0 < q < 1 şi 1b > 0 o progresie geometrică este un şir descrescător, iar dacă raţia q = 1 progresia 

geometrică este un şir constant. Pentru q < 0, progresia geometrică nu este monotonă. 
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PROPRIETĂŢILE PROGRESIEI GEOMETRICE 
 

P1 : Dacă ::  1b , 2b , …, 1nb  , nb , 1nb  , … este o progresie geometrică cu termeni pozitivi, atunci 

pentru orice n  2 are loc relaţia: 1 1n n nb b b   . 

P2 : Fie şirul de numere 1b , 2b , …, 1nb  , nb , 1nb  , … cu proprietatea că pentru orice  

n  2 are loc relaţia: 1 1n n nb b b   . Atunci şirul dat este o progresie geometrică. 

 Termenul de rang n al unei progresii geometrice  
1n n

b


 este dat de formula: 

  1

1

n

nb b q   ,   n  1. 

 Suma primilor n termeni ai progresiei geometrice  
1n n

b


 este dată de formula: 

  1( 1)

1

n

n

b q
S

q





,  q  1,  n  1. 

Propoziţie. Într-o progresie geometrică, produsul oricăror două numere egal depărtat de 
numerele extreme este egal cu produsul numerelor extreme. 

Reformulare. Dacă numerele reale 1b , 2b , …, 1nb  , nb  sunt în progresie geometrică atunci:  

  1 1k n k nb b b b    ,   k  N,  1  k  n. 

 

 

EXERCIŢII REZOLVATE 

 

1. Fie progresia geometrică  
1n n

b


 cu 1b = 2 şi q = 
1

2
. Calculaţi: 3b , 10b , 18b . 

Rezolvare. Ţinând seama că 1

1

n

nb b q   ,  () n  1 obţinem:  

2

2

3 1

1
2

2
b b q

 
      

 

1 1
2

4 2
  ;   

9

9

10 1 8

1 1 1
2

2 2 256
b b q

 
        

 
;   

17

17

18 1 16

1 1
2

2 2
b b q

 
       

 
. 

2. Fie progresia geometrică  
1n n

b


 cu 1b = 2,  q = 2. Calculaţi 3S , 10S , nS ,   n  1. 

Rezolvare. Cu formula 1( 1)

1

n

n

b q
S

q





,  q  1, obţinem: 

3

3

2 (2 1)
2 7 14

2 1
S

 
   


;  

10
10

10

2(2 1)
2(2 1) 2 1023 2046

2 1
S


     


; 12(2 1)

2(2 1) 2 2
2 1

n
n n

nS 
    


,  nN*. 

 

3. a) Să se găsească suma primilor 10 termeni ai progresiei geometrice: 1, 2, 4, 8, 16, … 

b) Fiind date 1b = 3,  n = 5,  6b = 96, se cer q şi nS . 
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c) Fiind date n = 5,  q =
1

3
, 5

121

27
S  , se cer 1b  şi 5b . 

d) Fiind date 6b  4b = 72,  3b  1b = 9,  nS = 45, se cer 1b , q şi n. 

Rezolvare. a) Avem: 1b = 1,  q = 2,  n = 10. Folosind formula 1(1 )

1

n

n

b q
S

q





, obţinem 

10

10 2 1 1024 1 1023S      .    

b) Din 6b = 1b q5, avem: 6 6

1

b
q

b
   5 96

32
3

q     5 32 0q   , cu soluţia unică reală q = 2, de unde 

1 6
6

1

b b q
S

q

 



. Deci 6S = 189. 

c) Folosind formula 1( 1)

1

n

n

b q
S

q





, rezultă 1

( 1)

1

n

n

S q
b

q





, iar după înlocuire obţinem 1b = 3. Din 5b =

1b q4, obţinem 5b =
1

27
.     

d) Din primele două condiţii rezultă 5 3

1 1 72b q b q  ,  2

1 1 9b q b  . Împărţindu-le rezultă: 
3 2

1

2

1

( 1) 72

( 1) 9

b q q

b q





  3 8 0q   , cu soluţia unică reală  q = 2. 

4. Să se calculeze 2 3( ) 2 3 ... n

nS x x x x nx     ,  x  R,  n  N*. 

Soluţie. Pentru x = 1, avem 
( 1)

(1) 1 2 3 ...
2

n

n n
S n


      . Pentru x1, considerăm: 

  2 3 1( ) 2 3 ... ( 1) n n

nS x x x x n x nx        

  2 3 4 1( ) 2 3 ... ( 1) n n

nxS x x x x n x nx         

Scăzându-le obţinem:  

  2 3 1(1 ) ( ) ( ... )n n

nx S x x x x x nx        , 

de unde avem succesiv:  

 
1

1(1 ) ( )
1

n
n

n

x x
x S x nx

x




  


    
1 2( 1)

(1 ) ( )
1

n n

n

x n x nx
x S x

x

   
 


, adică 

 

2 1( 1)
, 1

1( )
( 1)

, 1
2

n n

n

nx n x x
x

xS x
n n

x

    
  

 


 

PROBLEME PROPUSE 

 

1. Determinaţi o progresie geometrică, ştiind că:  

1b + 2b + 3b + 4b + 5b = a  şi  1 2 3 4 5 2k k k k kb b b b b a         ,  k  N,  k  2,  a > 0. 

2. Fie  
1n n

b


 o progresie geometrică: 

a) Dacă 3 40S   şi 6 60S  , calculaţi 9S ; 
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b) Dacă 6 30S   şi 12 40S  , calculaţi 24S  şi 36S . 

3. Suma primilor patru termeni ai unei progresii geometrice este 20, iar suma următorilor patru 
termeni este 1620. Determinaţi primul termen şi raţia progresiei geometrice. 

4. Determinaţi progresia geometrică  
1n n

a


, ştiind că 1a + 2a + 3a =124 şi că 2 2 2

1 2 3 10416a a a   . 

5. Primul termen al unei progresii geometrice crescătoare este 2, primul termen al unei progresii 
aritmetice este tot 2. Termenii de rangul al doilea din cele două progresii sunt de asemenea 
egali între ei. Termenul al treilea din progresia geometrică şi termenul al treilea din progresia 

aritmetică sunt în raportul 
1

4
. Să se afle cele două progresii. 

6. Determinaţi numerele reale 1a , 2a , 3a , ştiind că ele sunt termeni consecutivi ai unei progresii 

aritmetice, şi că, 1a  8, 2a  6, 3a  sunt termeni consecutivi ai unei progresii geometrice şi că 1a

+ 2a + 3a = 42. 

7. Determinaţi numerele întregi 1a , 2a , 3a , 4a , ştiind că 1a , 2a , 3a  sunt numere în progresie 

aritmetică, 2a , 3a , 4a  sunt numere în progresie geometrică, 1a + 4a =33 şi 2a + 3a =30. 

8. Determinaţi x,y,z  R, ştiind că: 

1) x, y, z sunt numere în progresie geometrică; 

2) x, y + 4, z + 32 sunt numere în progresie geometrică. 

9. Să se calculeze suma: 
1

1 1 1 1 1
3 5 ... (2 1)

3 6 12 3 2

n

S a a a n a

        
                  

        
. 

10. Se consideră şirurile  
1n n

a


 şi  
1n n

b


 definite prin: 1a = 3, 1na  =
3 1

3

n

n

a

a




, nb =

1

1

n

n

a

a




,  n  1. 

Demonstraţi că şirul ( nb ) este o progresie geometrică. 

11. Să se demonstreze că şirul  
1n n

b


 este o progresie geometrică, dacă şi numai dacă are loc 

relaţia: 
2

2 1

2 1

n
n

b b b
S

b b





,  n  N, n  3, unde nS = 1b + 2b + … + nb ,  1b  2b . 
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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. 

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. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Antichitatea
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 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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 Punct ... şi de la capăt!  
( eseu argumentativ) 

 

Rotaru Andreea  

Școala Gimnazială ”Sfântul Nicolae”  București. Sector 1.  

Profesor îndrumător: Cozman Gabriela  
 

Ani întregi, luni nenumărate, săptămâni fără sfârşit, zile greu de dus la final, ore fără noimă, minute 

palpitante, clipe de neuitat ... Mai e necesar să continui?! Ei,bine, eu cred că nu! Totul ... ca acestea să se 

rezume la poze, amintiri şi un simplu ,,Nu o să vă uit!,,. Mi-am trăit anii copilăriei într-o astfel de lume, 

chinuindu-mă să înţeleg tot ce se intâmplă, ce eram, ce am devenit, memorând formulele succesului, 

preparând leacul vieţii infinite, punându-mi des întrebarea ,,De ce?,, ... ca să realizez că mai am un 

singur pas şi se termină! Nici măcar nu am avut timp să vizualizez ansamblul sau măcar să înţeleg spre 

ce mă îndrept!  

Cănd? Cănd s-au întâmplat toate?  

Câââând? 1, 2, 3 ...  

Şi! Şi ce?  

Asta a fost tot?  
Câtă frământare pentru o simplă explicaţie ,,Soarta!,,. Dar oare chiar soarta a furat o bucată a vieţii? S-a 

scurs timp, s-au parcurs distanţe, s-au umplut suprafeţe, s-au zărit necunoscute, s-au găsit soluţii, s-au 

făcut mulţimi cu mii de funcţii, aflate în grafic. Toate acestea sunt noţiuni ale matematicii, cea care mi-a 

scos peri albi, mi-a făcut capul calendar, mi-a mâncat timp preţios, doar pentru un rezultat banal. Poate 

că ea influenţează viaţa. Transformă noţiuni relative în exactitate, încadrând fericirea în limitele unui 

interval închis. De exemplu, timpul, noţiune neclară, nedefinită, nedescoperită în profunzime, în 

matematică este fragmentat în ore, minute, secunde etc, putând fi 

scrise una în funcţie de alta.  

Lucru necesar?  

Nu prea cred!  

Ar vrea oare cineva să ştie că a îmbătrânit sau cu cât?!...  

Aşa credeam şi eu !  

Apoi, mulţimea, grup închis de matematică între acolade, lucru 

nefiresc. Elementele mulţimii au nevoie de comunicare cu mediul 

exterior, dar nu prin operaţii precum reuniunea, o  

simplă extindere numerică, intersecţia, ciocnirea rău intenţionată ce  

are în vedere majoritatea şi discriminarea minoritaţii sau, cea mai  

rea dintre toate, diferenţa. Îi spune şi numele cât de malefică este.  

Într-o lume în care toţi ar fi trebuit să fim egali, diferenţa  

favorizeaza elementele care sunt în A, dar nu sunt în B.  

Şi când îmi amintesc de proiecţie... . Proiecţia unei drepte pe plan se reflectă în viaţă ca lipsa unicităţii, 

care dezvoltă fenomenul numit ,,Efect De Turmă,, , ce ne aduce pe toţi la titlul de proiecţii.  

Dar după această descarcare, parcă, plină de ură, mi-a venit în gând vorba doamnei profesoare de 

matematică ,,Variaţiuni pe aceeaşi temă...,, şi mi-am dat seama că nu doar matematica mi-a umplut 

aceşti ani, ci şi româna, chimia, fizica, biologia şi toate acestea. Dar cea de pe urma căreia am realizat 

valoarea timpului este matematica, cea care mi-a deschis ochii spre viaţă.  

Dacă am încadra viaţa şi matematica în două triunghiuri, am observa că unghiurile din care le privim 

sunt aceleaşi, însă lungimea laturilor diferă în funcţie de fiecare. Astfel, am demonstrat asemănarea 

celor două noţiuni,VIAŢA şi MATEMATICA.  
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Şi ca un ultim argument în acest sistem de ecuaţii, vreau să deschid ochii tuturor spre STRUCTURA lor:  

Vine profesoara în clasă şi scrie pe tablă numele unui nou capitol. La început e greu, apoi te acomodezi 

încetul cu încetul, întelegi, dezvolţi, (îţi) apar problemele, apoi, rezolvările, soluţiile, apoi, te desprinzi 

uşor, uşor de orice ajutor şi începi să te descurci singur. Când ai impresia că d-abia ai început, capitolul 

ia sfârşit, însă efectele lui sunt de lungă durată, deoarece, la capitolul următor ai nevoie de informaţiile 

anterioare, pe principiul ,,cărămidă peste cărămidă,,...  

La fel este şi în viaţă!  

Patru ani am încercat să exprim matematica prin viziunile altora, precum citatele marilor matematicieni, 

experimentele oamenilor de ştiinţă, prin corelarea cu alte discipline, iar acum, la sfârşitul unei etape a 

vieţii, mi-am dat seama că pot exprima matematica în funcţie de ce ştiu eu, ce-am trăit şi ceea ce simt.  

Matematica este  

desfătarea unei  

minţi puternice! 
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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= .
  
  
/, AT

=.
  
  
/ 

 A=.
    
   

/, AT
=(
  
  
   
) 

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: 

(
  
   
  

    
  
    
) 



130 

 

 

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. 

 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? 

 



131 

 

 

 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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Numărul de aur 
  

Ilie Andrei, Vlad Ştefan Dragoş 

Liceul Tehnologic Economic Administrativ  Piatra Neamţ  

Prof. Ioan Humă 

Secțiunea de aur (numită uneori și Raportul de aur, Proporția de aur, Numărul de aur), notată 

cu litera greacă Φ sau și cu υ,  care se citesc "fi", este primul număr irațional descoperit și definit în 
istorie. El este aproximativ egal cu 1,618033 și poate fi întâlnit în cele mai surprinzătoare 

împrejurări. 

Euclid l-a denumit pe Φ ca fiind simpla împărțire a unui segment de dreaptă în ceea ce el a 

numit "medie" și "extremă rație". Iată cuvintele lui: "Spunem că un segment de dreaptă a fost 

împărțit în medie și extremă rație atunci când segmentul întreg se raportează la segmentul mai mare 

precum se raportează segmentul cel mare la cel mai mic". 

Raportulde aur este un număr iraţional care poate fi calculat cu ecuaţia 
   

 
 
 

 
  , care 

conduce la         . 

În literatura matematică de specialitate secțiunea de aur mai are ca simbol și litera grecească τ 

(tau), luată de la cuvântul grecesc τομη, to-mi, care înseamnă "tăietură" sau "secțiune". Abia la 

începutul secolului XX,  matematicianul american Mark Barr i-a dat raportului numele de Φ, 

provenind de la prima literă din numele celebrului sculptor Phidias, care a trăit aproximativ între 
480-432 î.Hr. Cele mai mari realizări ale lui Phidias au fost statuile "Athena Partenos" 

din Atena și Statuia lui Zeus din Olympia.  

Barr a decis să-l onoreze cu acest gest, deoarece mulți istorici ai artei au susținut că acesta a 

folosit de multe ori secțiunea de aur în lucrările sale. În literatura dedicată matematicii distractive 

cele mai folosite nume sunt: Secțiunea de Aur, Raportul de Aur, Numărul de Aur și Φ. Dat fiind 

entuziasmul generat de acest  număr încă din antichitate, am putea crede că numele de "Secțiunea 

de Aur" are origini vechi. Totuși, anumite cărți prestigioase din istoria matematicii, precum Natura 

Matematicii în Epoca lui Platon de François Lasserre, sau O Istorie a Matematicii de Charles B. 

Boyer, plasează originea acestui nume în secolele XV respectiv XVI. 

Numărul Φ a fost cunoscut încă din antichitate, iar din secolul XIX a primit numele de 

"Secțiunea de Aur", "Numărul de Aur" sau "Raportul de Aur". Prima definiție clară a numărului a 

fost datată prin jurul anului 300 î.Hr. de către Euclid din Alexandria, părintele geometriei ca sistem 

deductiv formalizat.  

Asemenea numere nesfârșite i-au intrigat pe oameni încă din antichitate. Se spune că atunci 

când Hippasus din Metapontum a descoperit, în secolul V î.Hr., că Φ este un număr care nu este 

nici întreg (ex:1;2;...), nici  raportul dintre două numere întregi (precum fracțiile:1/2,7/6,45/90,etc., 

care sunt cunoscute în ansamblu drept numere raționale), adepții faimosului matematician 

grec Pitagora și anume,  pitagoreicii au fost extrem de șocați. Concepția pitagoreică despre lume se 

baza pe o extremă față de arithmos - adică proprietățile intrinseci ale numerelor întregi și ale 

fracțiilor lor - și presupusul lor rol în cosmos. Înțelegerea faptului că există numere care precum Φ 

se repetă la infinit fără a prezenta nici o repetiție sau regularitate a pricinuit o adevărată criză 

filozofică. Unele surse susțin chiar că pitagoreicii au sacrificat 100 de boi din cauza numărului. 

Totuși acest lucru pare extrem de improbabil deoarece ei erau vegetarieni stricți. Pitagoreicii erau 

neîndoielnic convinși că existența unor numere precum Φ era atât de înfricoșătoare încât ea trebuia 

să reprezinte un fel de eroare cosmică, o informație care ar trebui suprimată și ținută secret. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Num%C4%83r_ira%C8%9Bional
https://ro.wikipedia.org/wiki/Euclid
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https://ro.wikipedia.org/wiki/Euclid
https://ro.wikipedia.org/wiki/Geometrie
https://ro.wikipedia.org/wiki/Hippasus_din_Metapontum
https://ro.wikipedia.org/wiki/Pitagora
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Numărul de aur nu este prezent doar în artă, ci 

mai ales în natură. Aproape peste tot în jurul nostru 

îl găsim: 

1.Plante 

Putem observa ca petalele acestui trandafir 

sunt 

dispuse 

folosind 

raportul 

de aur 

 

 

 

 

 

 

 

2.Animale 

Toate elementele esentiale faciale ale tigrului 

sunt proportionate folosind numarul sau raportul de 

aur 

Raportul dintre numarul albinelor si cel al 

bondarilor din orice 

colonie foloseste 

raportul phi. Spre 

exemplu la 1000 de 

albine gasim 618 

bondari, astfel incat raportul 1000/618 = 1.618 = numarul de aur 

 

 

 

 

 

 

Cochilia melcului Nautilius este cea mai buna reprezentare in 

lumea animalelor a proportiei de aur, descriind fidel spirala logaritmic 

3. Corpul uman- Putem observa spirala logaritmica si in cazul urechii 

umane 
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4. Arta 

Renasterea a adus o semnificativa schimbare dedirectie in 

istoria Sectiunii de Aur . Conceptul n-a mai fost limitat doar 

la domeniul matematicii,creandu-si drum spre explicatii ale 

fenomenelor naturale si spre arte. Sectiunea de Aur este folosita 

de Leonadro DaVinci in foarte multe lucrari ale sale . Dar si alti pictori renascentisti au folosit acest 

numar. Putem lua ca exemplu si pictura ―Mona Lisa‖ sau Gioconda 

 

Insa in final, dar nu cea din urma ca si importanta,precizam ca si Calea Lactee foloseste tot 

acest raport de aur 

 

 

Biografie : 

1. Wikipedia 

2. Google photos 
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Augusteumul – Templul Dianei  şi matematica 

elementară 
 

Tănăsoiu Florin 

Scoala Gimnaziala “Mihai Eminescu” 

prof. Maria BEER 

 

In vacanţa trecută, am mers cu parinţii la sora mamei care s-a stabilit in Franţa in 

orasul  Nimes. Acesta era cunoscut in antichitate de catre romani ca “Nemausus” şi  este unul 

dintre cele mai impresionante locuri antice ale Frantei. 

Zona antică- La Source, se  afla in Jardines de la Fontaine şi este sursa reţelei de apă care se 

imprastie in tot orasul. Aceasta era dedicată zeului celtic Nemausus – cel care era venerat pentru 

aducea apei catre oraş. Mai tarziu romanii au integrat acest loc in Augusteum,  loc de cult imperial 

roman, din care face parte şi templul Dianei – un templu extrem de enigmatic, a carei functie 

exactă nu se cunoaste nici astazi. Dar si originea numelui ramane incă necunoascută. 

 In spatele intrarii oficiale, acolo unde 

fântanile, nimfele si copacii ceremoniali incadrează 

Templul Dianei, treptele urcă spre panta impadurită. 

Acolo se afla Turnul de treizecisidoi de metri, ramas 

din zidurile construite de Augustus.  Din acest turn se 

văd panorame superbe ale zonei rurale 

inconjuratoare, pana la marginea Pirineilor. La 

poalele pantei curge Canal de la Fontaine, construit 

pentru a aproviziona cu apa fantana, apa provenita 

din izvorul Nemausus, a carui prezenta in acest decor 

uscat, calcaros, a permis infiintarea Nimes. 

In a doua saptămână din vacanţa de Paşte, la, 

doamna profesoara a propus un proiect cu titlul de 

mai sus la Capitolul Poligoane regulate. 

Problema
1
 Rozetei din Templul Dianei (Nîmes) şi 

matematica elementară: 

 

Pe frontispiciul Templului zeitei Diana este o 

rozeta, formata din poligoane regulate cu laturile de 

aceeasi lungime si douasprezece triunghuiri isoscele. 

 Punctele  exterioare ale acestei configuratii 

geometrice fiind practic situate pe un cerc. Poate fi 

luată distanța OA,  ca valoare pentru raza implicită 

aproximativă a acestui cerc. 

 

                                                           
1
 Sursa: Lycée Français de Caracas - Venezuela, cours de mathématique, classe de seconde. 

http://colegio.francia.free.fr/Maths/maths.htm 
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Pentru calcule, se presupune că valoarea comună a laturilor poligoanelor regulate este de 1cm. 

 Pentru a calcula aria unui triunghi isoscel, se va calcula masura  unghiului de  la vârf, apoi 

calculul înălţimii și bazei sale. 

1. Calculaţi aria rozetei.  

2. Calculaţi aria discului de  raza OA, determinând o valoare aproximativă a π. 

3. Calculaţi  perimetrul rozetei.  

4. Utilizați perimetrul ca valoarea circumferințe  cercului de raza OA, determină o valoare 
aproximativă π. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aria rozetei =7xAria hexagon regulat+30xAria patrat+ 24xAria ∆echlateral + 6xAria romb+  

12x Aria ∆isoscel 
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Aria patrat=l2=1cm2 

AAA 

𝑙   

 
 
  

 
    

Aria ∆echlateral= 

 

 𝑙   

 
 
   

 
    

Aria hexagon regulat= 

 

 𝑙   

 
 
  

 
    

Aria romb= 

 

𝑀𝐻  𝑁𝐻

 
 
 

 
    

Aria ∆isoscel MNP= 

 

𝑙 s n𝑀𝑁𝑄 

 
 
  s n   

 
 
 

 
 

𝑀𝐻  
     

 
 

NH  
     

 
  𝑑𝑒𝑐𝑖 𝑁𝑃        

Analizand rozeta, din calcule simple, tinand cont ca 

suma unghiurilor in jurul unui punct este de 360
0
 

obtinem: 

a. m( NMP)= 150
0
 

b. m(MNP)=m(MPN)=15
0
 

c. Constructie ajutatoare simM[NP]=Q, atunci 

MNQP romb, cu m(MNQ)=30
0
. 

d. Aria MNP=1/2Aria MNQP= 

e. Din teorema cosinusului in triunghiul MNQ, se 

obtine MH=1/2(             𝑐𝑜𝑠    

Din teorema lui Pitagora rezulta  
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Proporția de aur 

 

Hanizs Attila 

Prof.Hoffmann-Bronț Viorica Cornelia 

Liceul Tehnologic”Ioan Bococi” Oradea 

 

Proporția de Aur este peste tot, dar nicăieri nu este la fel de impresionantă și la fel de importantă 

decât cea ce descoperim în corpul uman, mai important ca ADN-ul nostru. 

1. Fiecare ciclu al moleculei de ADN măsoară 34 angstromi lungime și 21 de angstromi lățime.  

Precum știm deja, 34 și 21 sunt numere Fibonacci, așa cum s’a 

menționat mai sus, 34/21 este în raport cu Phi = 1.619. 

Jean-Claude Perez sugerează din 1991 că există o legătură puternică 

între ADN și raportul de aur, același lucru spunând și în 1997, în 

cartea sa ‖l’ADN décrypté‖. În această lucrare, el arată că proporțiile 

relative ale nucleotidelor în secvențele de codificare ADN, cum ar fi 

genele sau șiruri de caractere ARN sunt guvernate de anumite seturi 

de numere Fibonacci și Lucas. Această descoperire a fost validată în 

special pe toate testele cunoscute HIV și SIV (virusul 

imunodeficienței Simian) retrovirusuri de gene întregi, efectuate de profesorul Luc Montagnier 

(descoperitorul virusului HIV), care a numit descoperirea un ‖supracod al ADN-

ului‖. 

2. Dacă împărțim intervalul 0°C – 100°C – corespunzător punctului de solidificare, 

respectiv punctului de fierbere a apei – în secțiunea de aur, obținem valoarea de 

aproximativ 38,1°C, aceasta fiind temperatura organelor interne din corp, cu alte 

cuvinte temperatura la care se află apa în interiorul unui organism uman viu. 

3. În multe dintre amprentele umane apar curbe asemănătoare spiralei logaritmice, 

de unde și metafora deseori vehiculată referitoare la secțiunea de aur ca fiind ‖semnătura a lui 

Dumnezeu în creație‖. 

4. Secțiune de aur se regăsește în activitatea inimii, în raportul dintre presiunea sistolică și cea 

diastolică a sângelui, care este apropiat de 1,61. 

5. Ciclurile undelor înregistrate electrocardiografic ascund, se pare, si ele numărul de aur. 

Electrocardiograma reprezintă înregistrarea grafică a activității electrice a inimii, diferențele de 

potențial genereate de miocard ajungând la suprafața corpului, unde pot fi masurate cu ajutorul unor 

electrozi plasati la suprafata pielii. În starea de repaus, membrana celulelor miocardului este 

polarizată electric pozitiv la exterior și negativ în interiorul celulelor. Prin depolarizare se înțelege 

inversarea încărcării electrice a membranei (datorată unor schimburi ionice), însoțită de apariția așa-

numitelor potențiale de acțiune (mușchiul se contractă). 

Revenirea din starea de depolarizare în starea polarizată electric din repaus se numește repolarizare. 

Fiecare ciclu cardiac produce trei unde electrice distincte, numite P, QRS și T. Unda P corespunde 

activării atriale (propagarea depolarizării prin miocardul atrial), undele Q, R, S formează complexul 

de activare ventriculară (propagarea depolarizării prin miocardul ventricular), iar unda T reprezintă 

repolarizarea ventriculelor. Repolarizarea atriilor are loc simultan cu QRS, dar este mascată de 

amplitudinea depolarizării ventriculare. Aspectul electrocardiogramei variază considerabil, în funție 

de o gamă de factori. Unii cardiologi susțin că poziționarea undei T în secțiunea de aur a ciclului 

cardiac denotă o stare de sănătate și armonie. 
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6. Secțiunea divină este omniprezentă în proporțiile corpului uman. 

Omul vitruvian al lui Leonardo da Vinci – care îl are ca model pe 

arhitectul Vitruviu, el însuși autorul unui amplu tratat despre 

proporție – este ilustrativ în această privință. Astfel, ombilicul 

împarte corpul în secțiunea de aur, care se regăsește, de asemenea, 

și în rapoartele dintre: distanța de la ombilic la genunchi și distanța 

de la genunchi la sol distanța de la ombilic la sol și distanța de la 

ombilic la genunchi înălțimea corpului și distanța de la umăr la 

degetul mijlociu (măsurată cu brațul paralel cu solul) distanța de la 

linia umerilor la vârful capului și lungimea capului 

De asemenea, segmentele brațului și 

ale palmei sunt proporționate în 

secțiunea de aur, care apare în 

rapoartele dintre: distanța de la vârful degetului mijlociu la umăr și 

distanța de la vârful degetului mijlociu la cot distanța de la vârful 

degetului mijlociu la cot și distanța de la încheietură la cot oasele 

metacarpiene. 

7. Numărul de aur este considerat ca o adevărată ‖mască‖ a frumuseții, 

aplicată pentru chipuri din toate timpurile, de la Nefertiti, la actrițele 

de succes ale zilelor noastre. Câteva exemple în care se regăsește 

secțiunea de aur sunt raporturile dintre: lungimea și lățimea feței 

distanța dintre buze și linia unde sprâncenele se întâlnesc, și 

lungimea nasului lungimea gurii și lățimea nasului distanța dintre 

pupile și distanța dintre sprâncen. 

Dentiția respectă și ea Proportia de Aur, care, în general, se regăsește 

în raportul dintre lătimea incisivului central și lățimea incisivului 

lateral. De asemenea, dreptunghiul care încadrează cei doi incisivi 

centrali este un Dreptunghi de Aur.   

 

Triunghiul divin Omu – Babele – Sfinxul 

În Romania, cel mai cunoscut triunghi energetic este Omu – Babele 

– Sfinxul, de o putere incalculabila. În jurul acestuia apar, la anumite 

intervale, conuri de lumina alb-laptoasă, care se rotesc ca un vortex 

de nori, amplificand percepția extrasenzoriala. 

Tot atunci se înregistrează semnale radio venite dinspre interiorul 

muntelui. Un alt loc geoenergetic este Polovragi, Târgu Jiu, cu a sa 

‖peștera fără capăt‖, unde se crede ca Zamolxis îi învăța pe vraci 

tehnici de tămăduire a sufletului și trupului (poli-vraci). 

Bioenergoterapeuții de azi spun ca Polovragiul este cea mai buna 

zonă pentru tonifierea generală a organismului. Sarmizegetusa era un 

adevărat panteon al cunoașterii spirituale. Acolo, pe un platou aproape inaccesibil, împrejmuit pe 

trei părți de prăpastii adânci, se afla un altar megalitic pe care sunt inscripții într’o limbă 

nedescifrata. Pentru bioenergoterapeuți, Sarmizegetusa este o zonă ce activează creativitatea și 

aptitudinile pentru educație. 

Sursa: empowerednutrition.com, scribd.com, jwilson.coe.uga.edu, noulpamant.ro, descopera.org, se

ctiuneadeaur.wikispaces.com 
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Simbolistica matematicĂ 
 

Martinovici Antonia 

Liceul Tehnologic „Clisura Dunării” Moldova Nouă 

Prof.  Ziman Lăcrimioara 
 

De fiecare dată când vine vorba de matematică, gândul ne poartă spre lumea cifrelor şi a 

simbolurilor. Simbolistica folosită pentru redarea operaţiilor aritmetice are o istorie interesantă, 

strâns legată de dezvoltarea societăţii omeneşti. 

Haideţi să o descoperim împreună! 

Simbolurile ―+‖ şi ―-‖ au apărut pentru prima oară tipărite în ―Mercantile Arithmetic‖  

(Aritmetica comercială) a lui Johann Widmann, publicată în   Leipzig în 1489 . 

Originea semnului + se explică prin conexiunea lui cu latinescul ―et‖,adică ―şi‖, fiind 

 o abreviere a acestuia. 

       În matematica românească acestea au fost introduse de T.Iancovici(1777), 

fiind frecvent folosite de G. Obradovici (1805), Gh. Şincai (1906),Gh. Lazăr (1821) 

 etc., datorită cărora s-au impus sub această formă. 

            Matematicianul francez Nicholas Chuquet nota, în1484, adunarea prin pe  

de la plus şi scăderea cu me de la minus. 

Dintre simbolurile pentru înmulţire „×” a fost folosit de William Oughtred(1574 - 1660) în 

―Clavis Mathematicae‖ (Cheia matematicii) scrisă în 1628 şi publicată la Londra în 1631. Aceasta 

era denumită Crucea Sfântului Andrei. Simbolul actual pentru împărţire : a fost propus de Leibniz în 

―ActaEruditorum‖ (Jurnalul savanților) 1684, cartea în care pune bazele logisticii. 

Extragerea rădăcinii pătratice şi cubice o găsim descrisă în ―Matematica înnouă cărţi‖ (283 

î.e.n.); apoi la Leonardo din Pisa (Fibonacci) în 1220 în  ―Practica geometricae‖. Simbolul actual 

pentru radical a apărut în 1525 în lucările lui Christoff   Rudolff  (1499 - 1545) unde era notat 

asemănător lui √. 

Evoluția simbolisticii utilizate pentru redarea cifrelor zecimale este strâns legată de 

dezvoltarea societății umane. 

Cifrele au ajuns la forma actuală in sec. XV-XVI , odată cu primele cărți. 

În  anul  725 , în China și India  se nota prin   ;  0 la arabi,      la greci și  la chinezi   
Până în sec. XVII cifra zero marca doar un loc gol. 
În sec.  al  XVII-lea a fost întrebuințată ca cifră și pentru a marca diferența între două numere egale. 

Cifra unu este notată prim diferite semne: 

Linie verticală (I) imaginea simplificată a unui deget ( sumerieni , babilonieni 

,egipteni,hinduși,romani,arabi) 

Imaginea unui bețișor așezat pe pământ (-)  de către japonezi  și chinezi  

Cu un punct (.)-imaginea pietricelei la mayași  

     Cuvântul doi este de origine sanscrită: „dva‖ în latină a trecut în „duo‖. 

La inceput a fost notat prin repetarea unuia din semnele lui unu (II) sau (=) sau (..). 

notație egipteană care a trecut la perși .Perșii folosesc și astăzi această cifră pentru doi. 

Z dând naștere actualei cifre 2 

Din Evul mediu sunt frecvente următoarele notații:  
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Cifra trei a fost reprezentată prin : 

adăugarea unei unități lui doi : (III) sau (=-) sau (...) 

Prin legarea celor trei bare orizontale s-a ajuns la actuala cifră 3 , iar la cifrele romane trei provine 

din legarea barelor verticale. 

 Cifra patru a fost fixat prin multe din monumentele de atunci : turnul Babel , piramidele din Egipt 

aveau baza pătrată.Grecii considerau că lumea este fomată numai din 4 elemente : apă, aer ,pământ 

și foc. 

Chiar azi ne lovim la tot pasul de cifra patru : camera are 4 pereți,pereții au câte 4 laturi, ferestrele , 

cărțile, tablourile,ora e împărțită în 4 sferturi,luna are 4 faze , anul are 4 anotimpuri. 

În limba sanscrită patru se nume „catur‖ =a repartiza în grupe de câte două 

Ca semne primitive avem repetare unității: (IIII)sau Hindișii îl notau prin simbolul  

Arabii prin  

În Europa în Evul mediu se foloseau toate aceste semne . 

Forma actuală s-a fixat după apariția cărților tipărite. 

Cifra 5 

Fiind notată prin cinci unități punse una lângă cealaltă , a fost greu de deosebit dintr-o privire fără a 

le număra; egiptenii și babilonienii care scriau numerele de la 1 la 9 prin repetarea 

unității,când notau pe 5 așezau unitățile pe două rânduri : 

  

Hindușii notau pe cinci cu        sau prin    

Arabii prin :  

În manuscriesele europene medievale apar diverse forme ale nr. cinci:  

Forma  actuală a cifrei 5 este de origine europeană și a apărut odată cu tipărirea aritmeticilor  

Semnul folosit de romani pentru a-l scrie pe 6 (VI) arată clar proveniența: dupa ce s-au terminat 

degetele unei maini (V) se adauga un deget(I) de la cealaltă mână. 

Cifra 6 a fost reprezentată prin diverse semne: 

-Hindușii  

 -Arabii  

 -În manuscrisele europene 6 sau  

Antichitatea greacă preamărea șapte ințelepți printre care era şi matematicianul Thales. 

Eroul atenian Teseu a răpus Minotaurul închis in labirintul din Creta fiindcă devora în fiecare an 

câte 7 fete și 7 băieți din orașul său. 

Numele lunii septembrie vine de la „septem‖=7 șapte  (latină). 

Numărul 7 a fost notat de către: 
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 Hinduși prin      ,sau 6 ; 

Arabi prin V sau 7 ;  

 În Europa medievală:  

În muzică opt sunete consecutive sunt la baza unei game formând octava. 

„octo‖ în latină înseamnă opt și are la origine tot un cuvânt sanscrit:ashto. 

Hindushii au notat 8 ,  

Arabii prin  

În Europa întâlneau :  

         Antichitatea greacă pomenește de cele nouă muze,iar  Dante împarte Infernul și Paradisul în 

câte nouă cercuri. 

provenit din „neva‖=nouă,poate fi considerat ca ultimul număr dinaintea lui 10,bariera unitățlor 

simple. 

Semnele lui au fost: 

La hindushi 3 şi S 

La arabi 2 şi 9 

În Europa medievală 9 și . 

Cifra zece: are rădăcina în limba sanscrită. 

În latină „deom‖ este înrudit cu „digiti‖(degete) . 

În limba germană „zehn‖,care înseamnă tot zece provine de la „zeha‖(degete). 

În grecește cuvântul „deca‖,corespunzator lui 10, a dat naștere la multe cuvinte care par străine de 

această origine pur numerică (decan). 

 

Bibliografie: 

http://www.google.ro  

http://www.wikipedia.org 

http://www.scribd.com  

  

http://www.google.ro/
http://www.wikipedia.org/
http://www.scribd.com/
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SIMBOLURI 
 

Dirlea Raluca Ana Maria 

Colegiul National “Mihai Eminescu” Bucuresti 

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 

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 
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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 
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SIMETRIA ÎN NATURĂ  
 

Constantin Mihaela  

Școala Gimnazială Nr.1 Popești, jud. Giurgiu 

Profesor coordonator: Voicilă Elena                                                         

 

Simetria se găsește peste tot în jurul nostru! 

1. Axa de simetrie a unui fluture 

a) Folosind computerul, scanerul și imprimanta, printați imaginea de mai jos. 

b) Trasați axa de simetrie a fluturelui pe imaginea imprimată. 

c) Folosind culori diferite, marcați perechi de puncte de pe future simetrice față de axa de 

simetrie trasată. 

          

                                             

2. Axele de simetrie ale unui fulg de zăpadă  

a) Folosind computerul, scanerul și imprimanta, printați imaginea de mai jos. 

b) Numărați axele de simetrie și puneți-le în evidență pe imaginea imprimată, folosind 

culori diferite.  

 

 

 

                               
3. Urme, simetrice și translație 

a) Scanați și imprimați imaginile de mai jos. 
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    ‖Drepți!‖                                         Urme de pași după o plimbare 

 

 

b) Prima imagine reprezintă urmele lăsate pe sol în poziția de ‖drepți‖, ordonată de 

profesorul de educație fizică. Marcați axa de simetrie pe imaginea scanată și printată. 

c) A doua imagine reprezintă urme de pași pe sol după o plimbare. Fiecare urmă a 

piciorului drept, începând cu a doua, se obține din precedent printr-o translație după un 

vector AB.  

d) Măsurați lungimea vectorului AB desenat. Eliminați cât este lungimea acestuia în 

realitate.  

 

               SIMETRIA ÎN ARHITECTURĂ ȘI ÎN ARTA DECORATIVĂ 

 

        Din cele mai vechi timpuri, oamenii au utilizat simetria în reprezentările lor artistice și în 

arhitectură. 

4. Imaginea de mai jos reprezintă fațada catedralei Notre-Dame de Paris. Analizați elementele 

de simetrie.  

                 Catedrala Notre-Dame  

 

5. Motiv decorative simetric                                       

a) Scanați și printați imaginea decorului.                                  

b) Pe imaginea imprimată trasați axa de simetrie. 

c) Înscrieți într-un pătrățel al unei foi de matematică cifra 2.  

Obținem o figură pe care o numim F . 
d) Desenați simetricul figurii F1 față de baza pătratului.  

Obținem o figură nouă, F2, înscrisă într-un dreptunghi. 

e) Construiți simetricul imaginii F2 față de latura din dreapta a dreptunghiului în care este 

înscrisă imaginea F2.  

Obținem o imagine nouă, F3, înscrisă într-un pătrat. 

 

 

     Continuăm: simetricul lui F3 față de baza pătratului este F4 (înscrisă într-un 

dreptunghi), iar simetricul lui F4 față de latura din dreapta a dreptunghiului este F5 

(înscrisă într-un pătrat) etc. 
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       Realizați motivul decorative F7. 

 

                 PALINDROAME (ALT FEL DE SIMETRIE) 

 
6. Traducere din limba engleză a enunțului ‖MADAM, I’m ADAM‖ este ‖Doamnă, eu sunt 

Adam‖. 

a) Scrieți acest enunț pe o foaie cu pătrățele, după modelul următor. 

          

          

          

M A D A M, M A D A M 

          

          

          

          

          

b) Exceptând virgula și apostroful, figura are o axă de simetrie. 

c) Verificați supoziția voastră, decupând dreptunghiul după linia punctată, făcând plierea 

dreptunghiului ‖în două‖ și analizând dacă suprapunerea literelor este exactă. 

d) Există o literă care ‖strică‖ simetria. Care este aceasta? 

e) Citiți enunțul de la dreapta la stânga, literă cu literă. Constatați că enunțul rămâne același 

dacă este citit de-a-ndoaselea. Enunțurile de acest tip sunt cunoscute sub denumirea de 

palindroame.  

 

Exemple: 

- Numere prime palindroame: 131, 151, …,929,…; 

- Pătrate perfecte palindroame: 121, 484,…; 

- Cuvinte palindroame: pop, civic,  rotor,…; 

- Date: 30.11.03 (30 noiembrie 2003); 

- Fraze (în engl.): ‖RED RUM, SIR, IS MURDER‖. 

În biologie, palindroamele joacă un rol important în structura cromozomului y, definitoriu pentru 

sexul bărbătesc. (Cromozomul, construit din substanțe practice și din acizi, este o component a 

celulei, cu organizare și funcție proprie de autoreproducere a informației ereditare). 

                                          

                                                                       Cromozom 
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Astronomia și matematica 
 

Simion Dragoș,  

Liceul Tehnologic „Petrache Poenaru”, Bălcești,Vâlcea 

Profesor îndrumător: Mihai Cristina 

 

 Matematica și astronomia au fost strâns legate încă de la 

începuturile lor. Unul dintre fondatorii matematicii, Pitagora din 

Samos, a teoretizat despre sferele la care este atașată fiecare 

planeta.  
 

 

 Claudius Ptolemeu, în secolul 

al doilea, a dezvoltat un model 

matematic geocentric al sistemului solar, care a fost folosit până în 

timpurile lui Columb.  

 

 

 Copernic a fost un matematician și 

astronom care a dezvoltat modelul heliocentric al 

sistemului solar. 

 

 În secolul al 17-lea, Johannes Kepler a 

studiat orbita planetei din punct de vedere 

matematic, în timp ce Isaac Newton a descoperit 

legile gravitației și a descris mișcăriile planetelor în raport cu ce 

descoperise Kepler anterior. Ecuațiile lui Newton sunt încă utilizate pentru 

calcularea forțelor gravitaționale. 

 

  
 Cum este folosită matematica în astronomia actulă? 

 

 Astronomii folosesc matematica tot timpul. Spre exemplu ea este folosită este atunci când 

ne uităm la obiectele de pe cer, cu un telescop. Camera foto este atașată  unui telescop și 

înregistrează, practic, o serie de numere; aceste cifre ar putea să corespundă diferitelor obiecte de pe 

cer. Pentru a putea înțelege informațiile pe care aceste numere conțin, trebuie să utilizăm 

matematica și statistici pentru a le interpreta. 
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 O altă modalitate pe care astronomii folosesc matematica este atunci când enunță și 

testează teorii pentru legile fizice care guvernează obiectele din cer. Teoriile constau în formule 

care se leagă diferite cantități între ele. Pentru a putea testa aceste teorii și  pentru a le folosi în 

realizarea de  predicții cu privire la ceea ce se observa pe cer, astronomii au nevoie să folosească 

matematica pentru a manipula ecuațiile . 

 
 Matematica este utilizată în astronomie pentru a calcula rutele pentru sateliți, rachete și 

sonde spațiale.  

 
 

 În plus, matematica este utilizată în sistemul de poziționare globală, pentru transmiterea 

mesajelor atunci când datele sunt comprimate și  pentru codificarea imaginilor și modelarea 

elementelor necesare construirii de  nave spațiale. 
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 Ca un exemplu modern astronauții folosesc matematica pentru a direcționa o capsulă de 

transfer care se deplasează cu o viteză de 17500 mile pe oră, la o stație spațială pentru o întâlnire.   

Calculele matematice complexe trebuie să fie efectuate, astfel încât cele două obiecte care se 

deplasează cu viteză mare se pot întâlni la un moment dat, fără a-și provoca daune reciproc. 

Instrumentele  matematice moderne, cum ar fi analiza de eroare și  principiul maximului ajută la 

optimizarea traiectoriilor navelor. 

  

Bibliografia: 

 https://sites.google.com/site/astronomatica  

 www.wikipedia.ro  

  

https://sites.google.com/site/astronomatica
http://www.wikipedia.ro/
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Rezolvarea unor ecuaţii cu ajutorul Teoremei lui 

Lagrange 
 

Apostol Iuliana, Cioagă Laura  

Colegiul ”Spiru Haret”     Ploieşti 

Îndrumător:Profesor  Ion  Badea  

  

   

S-a născut pe 25 ianuarie 1736 la Torino şi a decedat la 

data de 10 aprilie 1813 la Paris. 

A fost un matematician şi astronom de origine italiană, 

care a adus numeroase contribuţii în matematică şi mecanică. 

Este considerat cel mai mare matematician al secolului al XVIII-

lea. Napoleon l-a supranumit pe acesta ‖piramida grandioasă a 

ştiinţelor matematice‖, iar în anul 1808 l-a decorat cu Legiunea 

de Onoare, devenind conte al Imperiului. 

Joseph – Louis Lagrange 

Şi-a publicat primele sale lucrări în domeniul ecuaţiilor 

diferenţiale şi al calculului diferenţial la catedra de matematică a 

Şcolii Regale de Artilerie, din Torino. Acestor lucrări le-au urmat numeroase articole şi cărţi în 

domenii variate precum: algebra, calculul infinitezimal, teoria probabilităţilor şi a numerelor, 

,mecanica teoretică şi cea a fluidelor, astronomie, cartografie etc. 

Publicarea cărţii ‖Mecanică analitică‖, reprezintă punctul culminant al muncii sale în 

domeniul mecanicii teoretice şi al analizei matematice. 

Începând cu anul 1791, participă la lucrările Comisiei de Măsuri şi Greutăţi, fiind unul 

dintre părinţii Sistemului Metric şi al adoptării diviziunii în sistem zecimal al unităţilor de măsură. 

A fost primul profesor de analiză matematică la ‖Şcoli Politehnice‖. 

 

Teorema lui Lagrange (Teorema creşterilor finite) 

  

 Fie    ,   -      funcţie Rolle pe [a,b]  (f continuă pe [a,b], f derivabilă pe (a,b)) atunci 
există un punct  c din intervalul (a,b), pentru care f(b) – f(a)= (b-a)f ’(c) 
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 Demonstraţie 

 Egalitatea f(b) – f(a)= (b-a)f’(c) reprezintă Teorema lui Lagrange. 

 Se consideră funcţia g: [a,b] → , g(x)=f(x) – kx, k   . 

 g continuă pe [a,b] (diferenţă de funcţii continue) 

 g derivabilă pe (a,b) (diferenţă de funcţii derivabile) 

 g’(x)=f’(x) – k. 

 Se determină numărul real k din cerinţa g(a)=g(b) când k(a-b)=f(b)-f(a). 

 Acum funcţiei g i se poate aplica Teorema lui Rolle, deci există c  (a,b) a.i. g’(c)=0, adică f 

’(c)(b-a)=f(b)-f(a). 

  

Aplicaţie 

Fie numerele reale  0<a<b<c<d cu b-a=d-c si funcţia      . Rezolvaţi în   ecuaţia: 
  ( )+  ( )=  ( )+  ( )  

Soluţie:Ecuaţia este echivalentă cu:  ( )-  ( )=  ( )   ( ). 

Considerăm funcţia g:(0,∞)→ , g(t)=  ( ). 

 Funcţia g este derivabilă şi g’(t)= ( )  ( )   . Restricţiile funcţiei g la intervalele [a,b] si [c,d] sunt 
funcţii Rolle. Aplicând teorema lui Lagrange acestor restricţii  obţinem că ( )  є (a,b) astfel încât 

g(b)-g(a)=g’(  )(b-a) si ( )    є (c,d) astfel încât g(d)-g(c)=g’(  )(d-c). Dar g(b)-g(a)=  ( )-  ( ) ;  
g(d)-g(c)=  ( )-  ( ) . 

Deci ecuaţia iniţială este echivalentă cu:  

                 ( )    
 ( )  (b-a)= ( )    

 ( )  (d-c)   

                 ( )  [  
 ( )  (   )    

 ( )  (   )]=     ( )=0        (1) 

     sau    
 ( )  (   )    

 ( )  (   )  .
  

  
/
 ( )  

         ( )        (2) 

deci soluţiile ecuaţiei iniţiale sunt soluţiile ecuaţiilor (1) si (2) . 

 Particularizări 

1. Folosind teorema lui Lagrange să se determine rădăcinile ecuaţiei              . 
Rezolvare.  

 Dacă se scrie ecuaţia sub forma            , atunci se sugerează 

considerarea funcţiei  ( )    , căreia i se aplică formula lui Lagrange pe intervalele ,   - , 
,   - .Deci există    (   )    (   ) astfel încât          

    şi respectiv    
      

   .  

Ecuaţia se scrie:     (  
      

   )      De aici      sau   
      

    cu soluţia 

       
 

2. Rezolvaţi in   ecuaţia : 

     
           

           
           

      

            Rezolvare: Această ecuaţie este echivalentă cu:  
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Fie   (   )     ( )    
      derivabila pe (0,  ) si   ( )  (      )  

       

             Restricţiile funcţiei f  la intervalele [2011,2012] şi respectiv [2009,2010] sunt funcţii Rolle, 

deci conform teoremei lui Lagrange obţinem că există    (         ) astfel încât 

     
           

      (      )  
       şi    (         ) astfel încât 

     
           

      (      )  
      . Deci ecuaţia iniţială devine: 

(      )  
        =(      )   

                      

  (      )(  
         

      )                cu soluţiile      
     

 
       sau 

.
  

  
/
      

        cu soluţiile    =    s             

 

Bibliografie:  

 Mircea Ganga-Manual pentru clasa a XI –a -  Editura MATHPRESS,Bucureşti 2007 

 Colecţia revistei Gazeta  Matematică    
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Teorema lui Pitagora 
 

Mihai Georgiana,   

Școala Gimnazială Tichilești,  

prof. Moraru Ana Luiza 
 

Teorema lui Pitagora: 

Într-un triunghi dreptunghic, suma pătratelor lungimilor catetelor este egală cu pătratul lungimii 

ipotenuzei. 

                                            B 

 

                                                               D 

 

 

 

 

                                    A                                                     C 

 

 

 

Demonstrație: 

ABC  dreptunghic în A 

AD BC  

Se aplică de două ori teorema catetei în ABC  și rezultă 2AB BD BC   și 2AC DC BC  . 

Se adună cele două relații:  

2 2 2 2 2 2 2( )AB AC BD BC CD BC AB AC BC BD DC AB AC BC             . 

 

Diferite demonstrații ale teoremei lui Pitagora 

Prin simplitatea ei și gradul mare de aplicatibilitate, Teorema lui Pitagora a fascinat de-a lungul 

mileniilor nu numai pe geometrii de profesie, ci și persoane de cele mai variate ocupații. S-au dat 

peste 2000 de demonstraţii. În cele ce urmeaza sunt prezentate câteva din aceste demonstraţii:    

I Demonstrație dată de Pitagora 

 

                                              B 

 

                                                                D 
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                                    A                                                 C 

2
ADC BAC AC CD

ADC BAC AC CD BC
ACD ACB BC AC

 
       

 
 (1) 

2
ADB BAC AB BD

DBA ABC AB BD BC
ABC ABD BC AB

 
       

 
 (2) 

(1) și (2)  

2 2 2 2 2 2 2( )AB AC BD BC CD BC AB AC BC BD DC AB AC BC              . 

II Demonstrație făcută de Euclid                        

                                                                                   I 

 

 

                                           H                                                                           J 

                                                                A 

 

                                    E 

                                                       B            D                              C 

 

 

 

 

                                                        F         K                                 G 

              

0( ( ) 90 )ABC m A   

HEBA, BFGC, IACJ – pătrate 

;AK BC AK FG   

{ }; { }AK BC D AK FG K     

(1) 2BDKF ABFS S   deoarece 
2

ABF

FK FB
S


  ( d(A, BF) = d(K, BF)) și BDKFS KF FB  . 

(2) 2EHAB EBCS S   deoarece 

2

2 2
EBC

EB AB AB
S


  ( d(C, BE) = d(A, BE)) și 

2

EHABS AB . 
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[ ] [ ]

[ ] [ ]

EBC ABF

EBA FBD
EBC ABF

ABD ABD

EB BA EBC ABF S S

BC BF

 
  

  


      




 (3) 

(1); (2) și (3)   BDKF EHABS S . 

Analog se demonstrează că KDCG CAIJS S . 

BCGF BDKF KDCGS S S   

2 2 2

BCGF EHAB CAIJS S S BC AB AC     . 

 

III Demonstrație dată de Leonardo da Vinci  

                                                           

                                   E                                                    D 

 

                                                              A’ 

                                              

                                                                              C’       

                                               A        2( )b c   

                                                                                                              

                                                                 c         b         B’                                                                

 

                                                      B                      a                           C 

 

AB = c; AC = b; BC = a; 

'DB AC ; ' 'EC DB ; ' 'AA EC ; 

' ' 'ABC A EB C DE B CD     

' ' '

2 2 2 2 2 2 2 2 2

' ' '

4

' ( ) ( ) 2

2

BCDE ABC AB C A

AB C A

ABC

S S S

S AB b c a b c bc b c BC AB AC

bc
S


  


           





. 
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Triunghiul lui Pascal 

 

Buznă Anda-Mihaela & Pașcalău Adelina Valentina 

Colegiul Tehnic Ion Mincu 

Profesor coordonator: Badea Brigitte 

 

Blaise Pascal (1623-1662) a fost un mare matematician, fizician și filozof francez care 

provenea dintr-o familie cu preocupări în domeniul științific și în special în domeniul matematicii, 

tatăl său fiind de asemenea un matematician talentat. În jurul anului 1642 Blaise Pascal a construit 

prima mașină mecanică de calcul, fiind astfel un precursor al inventatorilor calculatoarelor 

moderne. 

Una dintre realizările sale cele mai cunoscute este construirea faimosului triunghi care îi 

poartă numele și care apare menționat pentru prima dată în lucrarea ‖Asupra unui triunghi 

aritmetic‖ apărută în 1654. 

De-a lungul timpului mai mulți matematicieni au studiat proprietățile triunghiului lui 

Pascal constatând că aceasta modelează un număr foarte mare de situații. 

Dintre numeroasele proprietăți ale acestui triunghi am reținut câteva care ni s-au părut 

interesante și pe care vi le prezentăm în această lucrare. 

Construcția triunghiului lui Pascal 

Dacă organizăm triunghiul sub forma unui triunghi dreptunghic atunci pe una dintre catete 

și pe ipotenuză vom scrie pe fiecare poziție numărul 1. În acest fel în vârful de sus al triunghiului 

(considerat linia 0 în organizarea triunghiului) ne apare numărul 1 iar pe următoarea linie, linia 

întâi, ne apar două numere 1.Începând cu linia a doua fiecare număr din interiorul triunghiului se 

calculează după următoarea regulă: numărul de pe poziția i din linia n este egal cu suma numerelor 

de pe pozițiile i și i-1 din linia n-1. Observăm ca această construcție poate continua la infinit (figura 

1). În altă aranjare aceeași construcție se poate prezenta sub forma unui triunghi isoscel cu cele 

două laturi congruente completate cu numărul 1 pe toate pozițiile (figura 2). 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Observăm că în triunghiul lui Pascal regăsim coeficienţii binomiali   
  din dezvoltarea 

binomului lui Newton  (   )    
        . 

Proprietăți 

1) Suma rândurilor 

1 

1    1 

1    2    1 

1    3    3   1 

1    4    6    4    1 

1    5   10  10   5    1 

1    6   15  20   15  6   1 

                               1 

                          1        1 

                     1       2         1 

                1       3         3        1 

           1       4        6         4        1 

      1       5       10      10       5       1 

1        6       15      20       15     6       1 

……………………………………………………… 
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 Suma numerelor care formează fiecare rând al triunghiului este egală cu dublul sumei 

rândului precedent, reprezentând astfel puterile lui 2. Adică: 

1 = 2
0
 

1 + 1 = 2 = 2
1
 

1 + 2 + 1 = 4 = 2
2
 

1 + 3 + 3 + 1 = 8 = 2
3
 

1 + 4 + 6 + 4 + 1 = 16 = 2
4 

     (ş.a.m.d.) 

 

2) Numere prime 

Dacă primul element dintr-un rând este un număr prim (numărul 1 al fiecărui rând este 

considerat prin convenţie elementul de rang zero), atunci toate numerele ce compun acel rând sunt 

divizibile cu acel număr prim.  

De exemplu în rândul 7:   1  7  21  35  35  21  7  1.  Numerele 21 şi 35 sunt divizibile cu 7. 

În rândul 11:  1  11  55  165  330  462  462  330  165  55  11  1. Numerele 55, 165, 330 şi 462 sunt 

divizibile cu 11. 

 

3) Puterile lui 11 

Dacă considerăm fiecare rând a fi un singur număr, atunci acesta va reprezenta puterile lui 

11. De la rândul al cincilea încolo, unde vom avea numere formate din  mai multe cifre, vom aduna 

numărul de pe poziţia precedentă cu prima cifră a numărului şi tot aşa până când acestea se termină. 

Exemplu: 

1 = 11
0
 

11 = 11
1
 

121 = 11
2
 

1331 = 11
3
 

14641 = 11
4
 

1  5  10  10  5  1 = 1(5+1)(0+1)051 = 161051 = 11
5
 

1  6  15  20  15  6  1 = 1(6+1)(5+2)(0+1)561= 1771561 = 11
6
 

4) Matrice de tip Pascal 

Dacă dintr-un triunghi al lui Pascal organizat ca în figura 2, luăm câte n elemente pe fiecare 

dintre cele două laturi ale triunghiului isoscel și formăm un „pătrat‖  atunci putem aranja elementele 

respective într-o matrice numită matrice de tip Pascal.  

De exemplu pentru n = 4 obținem:  

 

 

 

 

    1     1    1     1 

    1      2    3     4 

    1      3    6    10 

    1      4    10   20 

 

𝐴   =  
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Generalizând, o matrice Pascal    este de forma     =(   )          unde     =        
   

, unde  

i,j {1,2……n}. 

Dacă definim matricele   =(   )        , unde  

 

        

                                                                               

atunci obținem o matrice triunghiulară de tip Pascal ca de exemplu: 

 

 

 

 

Pentru acest tip de matrice Pascal are loc relația de recurență      =           +        . 

De asemenea observăm că   =  ·  
 
   unde     este transpusa matricei    . 

Deoarece  det(  ) = det(    ) = (      )
  = 1,  vom avea inversa matricei     definită astfel:  

  
   = ( (  )      ) . 

 

5) Formula tg(nx) 

Se poate observa o legătură între elementele triunghiului lui Pascal și coeficienții care apar 

în dezvoltarea formulei tg(nx), legătură care ne poate ajuta să memorăm mai multe din formule de acest 

tip, după cum reiese din tabelul următor: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    1     0     0     0 

    1      1    0     0 

    1      2    1     0 

    1      3    3     1 

 

𝐿  = 

𝐶𝑖  
𝑗  
  𝑖  𝑗 𝑖 𝑗      n 

     0 ,           i < j 

 

 

n 

 

                                      tg(nx) 

 

          Coeficienții 

 

1 

 

                           tg x = 
𝑡𝑔 𝑥

 
 

         1 

    1 

 

2 

 

                           tg 2x = 
  𝑡𝑔 𝑥

  𝑡𝑔 𝑥
 

         2 

    1        1 

 

3 

 

                          tg 3x = 
  𝑡𝑔 𝑥 𝑡𝑔3𝑥

   𝑡𝑔 𝑥
 

          3         1 

    1         3 

  

4 

                           

                          tg 4x = 
  𝑡𝑔 𝑥   𝑡𝑔3𝑥

    𝑡𝑔 𝑥 𝑡𝑔4𝑥
 

          4          4 

     1         6          1 

 

5 

                        

                          tg 5x = 
  𝑡𝑔 𝑥    𝑡𝑔3𝑥 𝑡𝑔5𝑥

     𝑡𝑔 𝑥   𝑡𝑔4𝑥
 

          5          10        1 

      1        10         5 
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