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Metode multiple de calcul pentru puterile matricelor 

pătratice de ordinul doi 

 

Ciubotariu Cătălina - Mihaela 

Liceul „Regina Maria” Dorohoi 

Prof. îndrumător,  Rotariu Anișoara 

 

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

ny  astfel încât: 

2,n

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

Demonstraţie 

  Vom demonstra prin inducţie matematică. 

 Pentru n=1 avem 
1 1,x   iar 

1 0.y   

 Să găsim acum pe 
2x  şi 

2 .y  

 Avem 
2

2

2
,

a b a b a bc ab bd
A

c d c d ac cd bc d

    
     

     
 iar 

   
2 2

2

22 2

0
det .

0

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

bc adac cd bc d ac cd ad d

        
            

        
Deci 

   2

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

că 
2x a d   şi 

2 dety A  . 

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

n

n nA x A y I   şi să 

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

1

1 1 2.
n

n nA x A y I

  
 

Avem: 

     2

1 2 2 2 2 2 2 2.
n

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

Deci putem lua:
1 2

1 2

                   (1)

                          (2)

n n n

n n

x x x y

y y x





 



 

 Obţinem 
1

1 1 2

n

n nA x A y I

    şi conform principiului inducţiei matematice teorema este 

demonstrată. 

 Vom calcula în continuare coeficienţii 
nx  şi 

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

înlocuit în relaţia (1) dă: 

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

 Am obţinut o recurenţă liniară de ordin doi cu ecuaţia caracteristică 

2

2 2 0x x x y    

adică 
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 2 det 0.x a d x A     

  Pentru a găsi termenul general al şirului  
1n n

x


 vom folosi rezultatele de la recurenţele 

liniare de ordin doi. 

  

Aplicaţia 1. 

 Să se demonstreze că: 

 
cos sin

1 1 4 4
2 .

1 1
sin cos

4 4

n
n

n n

n n

 

 

 
  

   
    

 

 

Soluţie 

Metoda 1 

 Conform teoremei 2, luând 
1 1

1 1
A

 
  

 
 avem  2 , 1,n

n nA x A y I n     unde 

1 1 2 21, 0, 2, 2x y x y      şi  1 2

1 2

, 2
n n n

n n

x x x y
n

y y x





 
 


. 

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

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

i i
 


 

    
 

 şi conform rezultatelor din capitolul 2 

paragraful 2 avem    2 cos sin , 1.
4 4

n

n

n n
x a b n

  
    

 
 

Pentru a determina a şi b folosim valorile 
1x  şi 

2x şi obţinem  

2 cos sin 1
04 4

1
2 cos sin 2

2 2

a b
a

b
a b

 

 

  
     

 
       

 

Deci    2 sin , 1
4

n

n

n
x n


    şi  

 
 

1 1
2 2 sin , 1.

4

n

n

n
y n

 
     

Înlocuind 
nx  şi 

ny , găsim: 

   
 1

2

1
   2 sin 2 2 sin

4 4

n n
n

nn
A A I

   
   

 

 

 

1
sin sin 2 sin 0

4 4 4
2

1
sin sin 0 2 sin

4 4 4

n
n

nn n

A
n n n
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sin 2 sin cos cos sin sin
4 4 4 4 4 4

2

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

cos sin
4 4

2 .

sin cos
4 4

n
n

n
n

n n n n

A
n n n n

n n

A
n n

     

     

 

 

  
   

   
  

    
  

 
 

   
  
 

 

 

Metoda 2  

Scriem matricea A=.
  

   
/=√ (

√ 

 

√ 

 

 
√ 

 

√ 

 

)=√ (
   

 

 
   

 

 

    
 

 
   

 

 

) 

 și folosim metoda trigonometrică. 

Soluție: 

A=.
         
        

/, unde   
 

 
 

 

  = A A =(   
                   

                      
)=.

           
          

/. 

Considerăm propoziția:  

P(n):   =.
           
          

/, ( )n 1 

Demonstrăm prin inducție matematică 

1) P(1): A=.
         
        

/  (adevărată)          

2)  ( )   (   )              

P(k):   =.
           
          

/ 

 

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

) 

 

    =    =.
           
          

/ .
         
        

/  = 

 

 .
                                           
                                           

/= 

 

 (
    (   )      (   ) 
    (   )     (   ) 

) . Deci P(k+1) este adevărată 

Din 1) și 2) rezultă că P(n)  este adevărată ( ) n 1. 
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Pitagora 
 

Radu-Alexandru Avram, Alexandru Cristian Mustățea 

Școala: Liceul Teoretic ”Eugen Lovinescu” 

Prof. Coordonator: Iuliana Stoica, Eliza Vasile 

 

Pitagora sau Pythagoras (născut circa. 580 î.Hr. și decedat circa. 495 î.Hr.) a fost 

un filosof și matematician grec, originar din insula Samos, întemeietorul pitagorismului, care punea 

la baza întregii realități teoria numerelor și a armoniei. A fost și conducătorul partidului aristocratic 

din Crotone (sudul Italiei). Scrierile sale nu s-au păstrat. Tradiția îi atribuie descoperirea teoremei 

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

deosebite cu certitudine de cele ale discipolilor apropiați. 

Pitagora 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 era ionian, originar din insula Samos, dar a emigrat la Crotone, în Italia de sud, 

unde a întemeiat școala ce-i poartă numele, cea dintîi școală italică a Greciei antice. 

Pitagora pare să nu fi scris nimic. Doctrina filosofică a pitagorismului ne este totuși destul 

de bine cunoscută din lucrările lui Aristotel și Sextus Empiricus, precum și din lucrări ale 

pitagoricienilor de mai tîrziu. Totuși, nu se poate stabili cu precizie ce aparține lui Pitagora și ce au 

adăugat pitagoricienii ulteriori. Celebrele texte "pitagoriciene" Versurile de aur ale lui 

Pitagora și Legile morale și politice ale lui Pitagora, existente și în traduceri românești, aparțin unei 

epoci ulterioare. 

 

 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. 

Aristotel spune că în concepția pitagoreică „numărul constituie substanța tuturor lucrurilor‖ 

și că „lucrurile constau din imitația numerelor, adică numărul este un fel de paradigmă a cărei 

imitație sunt lucrurile. 

 

 Armonia universală 

1. Teoria despre muzică 

Sunetele muzicale sunt explicate de pitagoricieni tot prin teoria armoniei numerice. Astfel, 

diferențele dintre sunete le apar ca raporturi numerice, sunetele muzicale fiind astfel 

determinabile matematic. Pitagora stabilește raporturile numerice pentru principalele intervale 

muzicale: octava 2:1; cvinta 3:2; cvarta 4:3; ton 9:8. 

 

2. Cosmologia 

Numerele au o funcție explicativă și pentru corpurile cerești. Tot Aristotel este cel care relatează 

că pitagoricienii considerau că zece fiind numărul perfect, corpurile cerești trebuie să fie tot zece la 

număr. Dat fiind că numai nouă sînt vizibile, ei inventează un al zecelea, pe care-l 

numesc Antihton (Contrapămînt). 
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Cele zece corpuri cerești, gândite a avea formă sferică, sînt 

următoarele: Mercur, Venus, Marte, Jupiter, Saturn, Soarele, Luna, Pământul, Calea lactee (stelele 

fixe) și Contrapământul. 

În centrul universului se află o masă de foc, iar Pămîntul se mișcă în cerc în jurul focului central 

(care nu este identic cu soarele ci mai degrabă funcționează ca un termen denumit Sufletul 

universului). 

Datorită acestei idei despre rotirea pământului, heliocentrismul copernician a fost adesea 

prezentat în epoca Renașterii ca o revenire la pitagorism. 

 

3. Muzica sferelor 

Cele zece sfere emit sunete, ca orice corp aflat în mișcare. Fiecare sferă produce un sunet diferit, 

conform mărimii și vitezei sale de mișcare. În acest fel ia naștere un sunet armonic produs de sferele 

în mișcare, muzica sferelor. Noi nu percepem distinct această muzică pentru că trăim în ea și o 

auzim tot timpul. Mișcarea sferelor cerești este exprimabilă prin raporturi numerice necesare. 

 

 Teoria despre suflet 

Sub înrâurire orfică, pitagoricienii profesau credința în natura distinctă a sufletului față de acea a 

trupului. Pitagora credea că sufletul este pur și nevinovat, dar se află închis în trup ca într-

un mormânt. 

Pitagoreicii au încercat explicații numerice inclusiv în concepția despre suflet. Sufletul este 

definit ca acordul sau armonia dintre diferitelor sale facultăți, această armonie fiind la rândul ei 

exprimabilă numeric. 

 

 Etica 

În etică se consideră că există zece virtuți, în acord cu numărul perfect. Fiecărei virtuți i se 

asociază cîte un număr. 

Pitagorismul este un mod de viață, întemeiat pe principii riguroase cu privire la hrană, 

îmbrăcăminte, conduita în intimitate și în viața publică, pe care grecii îl priveau cu un respect 

profund 

 

 Doctrina despre număr 

1. Monada 

Punctul de plecare al teoriei pitagoreice despre principiul numeric al lumii 

este unitatea sau monada (he monas). Monada este principiu, esență a lucrurilor, deoarece orice 

lucru este unu (este o unitate). În acest sens, Unitatea nu este număr, ci generatoare a numerelor. 

Proprietățile fundamentale ale numărului fiind paritatea și imparitatea, Unitatea le conține 

în sine pe amîndouă. Ceea ce e impar este considerat limitat, finit, iar ceea ce e par este considerat 

nelimitat, infinit. Argumentul este că, reprezentînd numerele prin puncte dispuse în plan, seria 

numerelor nepereche generează un pătrat, considerat figură perfectă și finită, iar seria numerelor 

pereche un dreptunghi, socotit figură imperfectă și nedefinită. 

Din unitate se nasc numerele și, din ele, lucrurile; de aceea, unitatea mai este numită „mama 

lucrurilor‖. 
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2. Doimea nedefinită 

Al doilea principiu cosmologic este doimea sau diada nedeterminată (duas aoristos). Ea este 

nedeterminată fiindcă are o natură pură, deci nelimitată, nedefinită. Nici ea nu este număr, 

ci principiu al numerelor. 

Din aceste două principii, monada și doimea nedefinită, iau naștere numerele. Monada, ca 

principiu activ, introduce determinarea în duas aoristos și asfel apare numărul doi. Celelalte 

numere se nasc prin adăugarea succesivă a unității. 

 

3. Generarea numerelor 

În acest fel, mișcarea unității creează toate numerele, pînă se ajunge la 10, care este suma 

primelor patru numere (1+2+3+4=10). Din acest motiv numărul zece este 

numit tetradă sau tetraktys (forță eficientă), deoarece funcționează ca bază și odată cu el reîncepe 

numărătoarea prin adăugarea succesivă a unității. Astfel, numărul zece este considerat numărul 

perfect, iar membrii ordinului pitagoreic jurau pe acest număr. 

Astfel iau naștere numerele. 

 

4. Generarea universului sensibil (a lucrurilor) 

Monada este asociată punctului, diada corespunde liniei, triada semnifică suprafața, iar tetrada 

corpul geometric (spațialitatea). Spațialitatea este modelul matematic al corpului sensibil dar și 

condiția de posibilitate a corporalității. În acest moment, pitagoricienii gândesc condiția de 

posibilitate (rațională) ca și o cauză suficientă pentru corpuri. Distincția simplă între sterea 

schemata ("figuri spațiale") și aistheta schemata ("figuri corporale") reprezintă un argument 

conform căruia spațialitatea precede, condiționează și asigură apariția corporalității. 

Aceste idei vor fi împărtășite și de Platon, conform mărturiei lui Aristotel, care informează că 

magistrul său ar fi susținut, la un moment dat, teoria despre eidos-arithmós, idei–numere, teorie care 

își are probabil originea în doctrina pitagoreiciană despre numărul ideal, arithmós eidētikos. În 

această privință, Aristotel pare să se refere la învățătura nescrisă a lui Platon, agrapha dogmata. 

 

 

 

Bibliografie: 

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

- http://www.ro.biography.name/matematicieni/51-grecia/164-pitagora-580-500-i-hr 
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Cum aplicăm matematica în cartografie? 

 

Bălan Alexandru,  

Liceul Tehnologic „Petrache Poenaru”, Bălcești, Vâlcea 

Profesor îndrumător: Mihai Cristina 

 

Cartografia este ştiinţa care se ocupă cu studiul hărţilor privind conţinutul, metodele şi 

procesele tehnologice de redactare, întocmire şi reproducere în tiraj.  

La începuturile sale, cartografia făcea parte integrală din geografie, deoarece aceasta se  

ocupa nu numai cu descrierea suprafeţei Pământului, ci şi cu reprezentarea ei în plan. Cu timpul a 

devenit o ştiinţă aparte cu mai multe ramuri: 

• cartografia matematică- studiază baza matematică a hărţilor. Prin intermediul cartografiei 

matematice se stabilesc relaţiile funcţionale între coordonatele punctelor de pe suprafaţa 

terestră şi coordonatele punctelor corespunzătoare din plan sau hartă;  

• cartologia– se ocupă cu studiul metodelor de reprezentare a elementelor de pe suprafaţa 

terestră pe hărţi;  

• întocmirea hărţilor– este ramura care studiază 

metodele necesare pentru confecţionarea originalului 

hărţii; 

• editarea hărţilor– studiază metodele şi procedeele 

tehnice de editare a originalului hărţii şi de 

multiplicarea acestuia; 

• cartometria – se ocupă cu studiul instrumentelor şi 

metodelor necesare diferitelor măsurători ce se pot 

efectua pe planuri şi hărţi. 

 

Cartografia matematică: aplicarea pură a matematicii în cartografie 

    În cele ce urmează o să prezint două noțiuni esențiale din cartografie care folosesc 

matematica: 

 Determinarea coordonatelor hărților; 

 Determinarea razelor de curbură principale . 
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a) Determinarea coordonatelor hărților; 

• Pe hărţile topografice găsim două sisteme de coordonate, un sistem rectangular şi un sistem 

de coordonate geografice.Coordonatele geografice sunt latitudinea şi longitudinea.  

• Latitudinea  (φ) este unghiul format de normala dusă în punctul dat, cu planul ecuatorului şi 

se măsoară de la ecuator spre nord având valori pozitive sau spre sud având valori negative. 

La ecuator avem φ = 0  iar la poli φ = ± 90  .  
• Longitudinea (λ) este unghiul diedru format de planul ce trece prin meridianul punctului dat. 

Pe plan internaţional se consideră ca meridian origine, meridianul Greenwich. Longitudinea 

se măsoară de la meridianul origine spre est având valori pozitive sau spre vest având valori 

negative. 

Latitudinea şi longitudinea determină poziţia unui punct pe suprafaţa elipsoidului sau  

sferei. 

 

b) Determinarea razelor de curbură principale . 

Prin orice punct de pe elipsoid se pot duce mai multe plane secante. Toate se numesc secţiuni 

normale. În cartografie se folosesc razele de curbură ale secţiunilor normale. 

Fie M raza de curbură a elipsei meridiane într-un punct A de latitudine φ . 

 În funcţie de elementele elipsoidului şi de latitudinea punctului A considerat, raza de curbură M 

se calculează cu formula: 

  
 (    )
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Se consideră normala AB la elipsoid în punctul A. Fie paralelul ce trece prin punctul A, care are 

împreună cu secţiunea primului vertical o tangentă comună pe care o notăm cu T. Raza de curbură a 

paralelului ce trece prin punctul A este dată de relaţia : 

        

unde N este raza de curbură a primului vertical în punctual A,φ este latitudinea punctului A. 

 

Dar     

    
     

 
   

 

 
 

 

Facem raportul N/M și obținem: 

 

Deci    . 

La poli, unde        , avem 

    
 

√    
 

     

iar la ecuator unde       rezultă       (    ) și      . 

Raza medie de curbură Gauss se notează cu R şi se determină cu relaţia :   √    . 
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Bibliografie: 

1. www.wikipedia.com 

2. Munteanu Constantin, Cartografie matematică, Editura Matrixrom, 2010. 

  

http://www.wikipedia.com/


21 

 

 

Matematica  aplicată  în  biologie - Biomatematica 

 

Bonat Sabine, Petricică Alexia 

Şcoala Gimnazială Nr.30 ,Timişoara 

Profesor: Roman Liliana 

 

"Matematica se bucură de o poziţie specială 

în raport cu celelalte ştiiţe, pentru că 

legile ei sunt absolut certe şi indiscutabile" 

 

                                                                                                      Albert Einstein 

 

CE  ESTE  BIOMATEMATICA?  

 

   Biomatematica este ramura 

biologiei, ce se ocupă cu aplicarea 

principiilor matematice în cadrul 

problemelor biologiei și medicinii.  

   Biomatematica este aplicată larg în 

cadrul științelor biologice, precum:  

 -Genetica comparată; 

 -Genetica populațiilor; 

 -Neurobiologia; 

 -Citologia; 

 -Farmacocinetica; 

 -Epidemiologia; 

 -Oncologia; 

 -Biomedicina. 

   Biostatistica (combinaţie de cuvinte între biologie şi statistică) este aplicarea statisticii într-un 

număr mare de domenii ale biologiei.  

   Biostatistica are drept obiectiv şi fundamentarea teoretică a proiectării şi controlului 

experimentelor   

biologice, mai ales în medicină şi 

agricultură deoarece ea analizează şi 

interpretează date concrete şi realizează 

diferenţe asupra acestora.   

    Studiul genetic al populaţiilor este folosit în 

agricultură pentru îmbunătăţirea soiurilor de 

plante şi animale, iar în genetica umană, studiul 

statistic ajută la identificarea cauzelor care influenţează predispoziţia la anumite afecțiuni), analiza 

secvenţelor biologice (secvenţe AND, secvențe de peptide).  
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 Se consideră că principalii beneficiari ai biostatisticii sunt: 

1.  Sănatatea publică (studiul aspectelor epidemiologe, legate de nutriţie, corelarea stării de 

sănătate şi proprietăţile mediului înconjurător, organizarea serviciilor de studiu al sănătăţii 

populaţiei);  

2. Ecologia şi previziunile ecologice (studiul influenţei diverşilor factori asupra 

dinamicii populaţiilor); 

 Statistica genetică studiază legătura între variaţiile genotipului şi ale fenotipului.  

 

Bioinformatica 

   Bioinformatica este o știință interdisciplinară care se ocupă cu dezvoltarea de metode și 

instrumente software care ajută la înțelegerea datelor cu importanță biologică.   

   După cum sugerează și numele, bioinformatica combină biologia cu informatica, dar apelează 

și la alte domenii, ca statistica matematică și ingineria.  

   Bioinformatica poate de aceea conduce la o mai bună înţelegere a vieţii şi a cauzelor 

moleculare ale diferitelor boli. 

      Câţiva algoritmi au fost dezvoltaţi şi implementaţi pentru a asigura o interfaţă grafică ce permite 

utilizatorului accesul la bazele de date existente. În acest mod, compararea secvenţelor nou găsite cu 

acelea stocate în baza de date este o problemă de câteva minute. Dar chiar şi aşa, este necesară o 

analiză atentă a rezultatului şi, eventual, reluarea căutării în baza de date cu un filtru de selecţie mai 

fin. Astfel, este posibilă determinarea rapidă a diferenţelor dintre specii, precum şi diferenţele dintre 

un individ sănătos şi unul bolnav.  

   Una dintre problemele de care se ocupă bioinformatica se referă la crearea şi menţinerea bazelor 

de date cu informaţii biologice. Secvenţele de acizi nucleici (şi secvenţele proteice legate de ele) 

constituie majoritatea unor astfel de baze de date. În timp ce stocarea şi organizarea milioanelor de 

nucleotide este departe de a fi ușoară, proiectarea unei baze de date şi dezvoltarea unei interfeţe prin 

intermediul căreia cercetătorii pot atât accesa informaţia existentă cât şi trimite noi date este numai 

la început.  

 

 

Bibliografie: 

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

www.biomatematica.it 

  

https://ro.wikipedia.org/wiki/Biomatematică
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MATEMATICĂ APLICATĂ ÎN FIZICĂ  
 

Peia Cristina 

Profesor îndrumător: Borlea Maria 

Școala Gimnazială „Nicolae Bălcescu” Arad 

 

Fizica se dezvoltă prin îmbinarea a două metode care se completează reciproc: experiența și 

analiza matematică. Importanța matematicii ca metodă științifică poate fi reflectată în fizică în două 

forme: 

 Exprimarea legilor fizice în formule matematice și folosirea formulelor și operațiunilor 

matematice pentru rezolvarea problemelor de fizica. 

 Deducerea matematică a unor legi fizice sau a consecințelor lor. 

Formula matematică servește la înregistratrea concentrată a relațiilor dintre mărimile fizice 

și pentru o mai ușoară efectuare a calculelor. Scopul formulelor în știință este mecanizarea 

operațiilor. În deducerea unei legi fizice, importanța ce se acordă experienței trebuie atribuită și 

analizei matematice. Multe din legile fizice pot fi găsite prin experiențe și totodată pot fi deduse 

matematic din alte legi și din determinarea mărimilor. 

Legea gravitației universale emisă de Newton a furnizat o bază teoretică și o bază de calcul 

matematic atât pentru legile lui Johann Kepler cât și pentru observațiile lui Galilei Dezvoltarea 

mecanicii s-a datorat mai ales progreselor făcute de matematică. Leunhard Euler a fost primul care a 

introdus noțiunea de coordonate ale unui corp, un sistem matematic care permite analiza mișcării 

complexe a acestuia. Astfel, puteau fi luate în calcul mișcările individuale ale fiecărei părți dintr-un 

corp în locul centrului de greutate al acestuia. 

Este foarte adevărat ca în învățământul preuniversitar pregătirea matematică nu ține pasul cu 

necesitățile fizice. În aceste cazuri nu se va încalca sistematizarea obiectului nici la matematică, nici 

la fizică. În înțelegere cu profesorul de matematică se vor face inversiuni în ordinea capitolelor sau 

se vor transfera unele probleme a caror rezolvare necesită ecuații mai complexe la matematică, 

însuflețind lecțiile de matematică cu cazuri concrete. Uneori cazurile examinate în fizică sunt foarte 

nimerite pentru introducerea unor noțiuni de matematică. De aici legătura bilaterală dintre 

matematică și fizică. Pe de o parte fizica folosește pentru scopurile ei procedee matamatice, pe de 

altă parte ea dă un material concret pentru lecțiile de matematică. 
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Interdisciplinaritatea Fizică – Matematică se poate evidenția în cadrul următoarelor 

lecții: 

I. Noțiuni de geometrie. Construirea unei paralele la o dreaptă printr-un punct 

 Compunerea vectorială 

 

 

II. Exprimarea în procente: 

 Randamentul 

 

Exemplu: 

 

 

 

 

III. Rezolvarea unei ecuații cu o necunoscută: 

 Calorimetrie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ecuația calorimetică 
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IV. Împărțirea unei fracții cu un număr ≠0. Rezolvarea unui sistem de două ecuații cu 

două necunoscute: 

 Calorimetrie 

Se amestecă m1 apă caldă de 80
0
C cu m2 apă rece de 10

0
C și se 

obțin 50 l (kg) apă la temperatura 30
0
C. Aflați m1 și m2. Nu sunt 

pierderi de caldură. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Criterii de asemănare a triunghiurilor. Funcții trigonometrice: 

 Mecanisme simple: Plan inclinat 

 
Criteriul de asemănare al triunghiurilor U.U. 
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                                                      Pentru mișcare ideală (fără frecare) și v=const avem 

                                                       

  

 

 

 

VI. Extragerea radicalului, ridicarea la pătrat: 

 Energia cinetică (extragerea radicalului) 

 

                                                                 Exemplu: 

 

 

 

 

 

 

 

 Energia cinetică (ridicarea la pătrat) 

Exemplu: 

 

 

 

 

 

 

 

VII. Aflarea numitorului comun: 

 Legarea becurilor în paralel 

 

 

Exemplu: 
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Câteva concepte matematice 
 

Buşoi Elena Camelia & Cerchia Dragoş Alin 

Colegiul National Militar “Tudor Vladimirescu” Craiova 

Prof îndrumător : Mirea Mihaela Mioara 

 

Pentru a demonstra justeţea observaţiilor efectuate şi a rezultatelor experimentale omul de 

ştiinţă a recurs la gândirea logică, la matematică, atât pentru  aşi structura cunoştinţele cât şi pentru 

a propune teorii şi a alcătui modele schematice  care să încerce să descrie, să prezică, să explice 

experienţa. Ulterior s-a dovedit că ştiinţa are nevoie însă şi de imaginaţie, de gândire abstractă, de 

intuiţie care au fost necesare pentru ca omul să-şi dea seama că există lucruri ce trebuie descoperite, 

dar şi pentru a recunoaşte noul. Încă din vremea lui Tales din Milet, unii 

locuitori, mai luminaţi ai înfloritoarelor cetăţi din vestul Asiei Mici, au început să se îndeletnicească 

cu gândirea abstractă, nelegată de religiei, ceea ce a constituit cea mai mare dintre numeroasele 

mari realizări ale poporului grec. Se spera, în mod pe deplin justificat, că prin forţa intelectului se va 

putea ajunge la concluzii valabile cu privire la cunoaşterea lumii şi universului. Două domenii ale 

cunoaşterii - geometria şi astronomia - au confirmat această speranţă, transformând-o în convingere. 

Geometria demonstrativă a fost trăsătura centrală a matematicii greceşti. Metoda sa de a porni de la 

axiome considerate incontestabile şi a deriva teoreme din acestea prin metoda raţiunii deductive a 

devenit caracteristică gândirii filozofice greceşti. Geometria a fost considerată de ei ca fiind 

combinaţia perfectă a logicii şi a frumuseţii 

şi că este de origină divină. De aici şi dictonul lui Platon ―Dumnezeu este un perfect geometru‖. 

Grecii nu au stabilit totuşi un raport cert între conceptul de spaţiu şi ştiinţa geometriei. În schimb 

acest raport stă la baza oricărei ştiinţe clasice , de la Galilei la Newton, şi toţi teoreticienii fizicii, îl 

vor menţine până în secolul al XIX-lea, indiferent de divergenţele care au existat asupra definiţiilor. 

 Girolamo Cardano (1501 -1576) a fost un matematician, filozof şi medic italian din 

perioada Renaşterii.  Numele lui Cardano este legat de invenţia numerelor imaginare. Istoria 

invenţiei numerelor imaginare este foarte instructivţ, deoarece aceste numere sunt un produs pur al 

imaginarului, noţiune fără nici o reprezentare directă în lumea naturală. 

În 1545, în cartea ―Artis magnae sive de regulis algebraicis (zisa Ars magna)‖, Cardano 

studiază soluţia ecuaţiei de gradul trei şi este astfel condus spre introducerea, în celebra sa formula, 

a acestor numere, numite în epoca numere imposibile. Denumirea de „numere imaginare‖  a fost 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Matematician
https://ro.wikipedia.org/wiki/Filozof
https://ro.wikipedia.org/wiki/Medic
https://ro.wikipedia.org/wiki/Italia
https://ro.wikipedia.org/wiki/Rena%C8%99terea
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inventată mai târziu, în 1637, de catre Descartes. În sfârsit, notatia „i‖, iniţiala de la cuvântul 

„imaginar‖,  simbolizând rădăcina patrata a lui (–1), a fost introdusa în 1777 de Euler.  

În Cardano coexistau tendinte contradictorii, care ne pot  ajuta sa întelegem existenţa unui 

imaginar atât de fertil. Cardano este cel care a stabilit horoscopul lui Hristos, dar  a fost, în acelasi 

timp,  unul dintre cei mai importanti oameni de stiinta ai epocii sale. Este cel care credea în 

existenta „păsării paradisului‖  (pasăre fără picioare şi care nu se hrăneste decât cu aer şi cu rouă).  

Cardano este  autorul lui ―Liber de ludo aleae‖, prima expunere sistematica a calculului 

probabilitatilor. 

Neîncrederea matematicienilor faţă de numerele imaginare a fost foarte mare, în efortul 

constant de a justifica realitatea acestor numere. Faptul este evident la Descartes, care subliniază 

în Geometria sa (1637) ca „uneori nu există nici o cantitate care să corespundă cu cea imaginata...‖.  

Albert de Girard proclama în 1629 ca operaţiile cu numere imaginare trebuie considerate simple 

mijloace de calcul. Neîncrederea este reînsufleţită în 1712-1713 de controversa epistolara dintre 

Leibniz si Bernoulli asupra logaritmilor numerelor imaginare. Ea continua să se manifeste chiar în 

secolul al XIX-lea. Astfel, Mourey considera, în 1828, ca numerele imaginare au un caracter 

„respingator‖ . Şi Cauchy, tulburat el însusi de numerele imaginare, scrie în 1847 că ar fi de dorit ca 

expresiile imaginare,  şi litera ―i‖ însăşi, să fie reduse la cantităţi reale. Faptul cel mai extraordinar 

este că neîncrederea, îndoielile, întrebările au condus la o înflorire de noi rezultate si chiar la 

conturarea a noi si numeroase direcţii de cercetare care se afla la baza matematicii si a fizicii 

moderne. E ca şi cum, în domeniul interzis al imaginarului, ar exista un rezervor inepuizabil de real. 

Legitimarea numerelor imaginare s-a produs în secolul al XIX-lea. Robert Argand descopera 

în 1806 o reprezentare geometrica a numerelor imaginare care pune în evidenţă  similaritatea de 

natura între numerele reale şi cele imaginare. El asociază noţiunea de direcţie la cea a unei categorii 

date de numere : daca numerele reale sunt reprezentate ca puncte pe o axă, atunci numerele 

imaginare sunt puncte pe axa perpendiculară. Misteriosul „i‖ nu este deci decât un operator de 

perpendicularitate. Se pot concepe astfel noi numere – numerele complexe (  Carl Friedrich Gauss, 

1831) care au o parte reală şi una imaginară, ambele fiind numere reale (numărul complex este un 

cuplu de numere reale). Generalizările nu întârzie să apară : Hamilton introduce quaternionul – un 

număr cu patru componente –, iar Cayley inventează octavele sale – numere cu opt componente. 

Nimeni nu mai privea cu neîncredere aceste numere hipercomplexe. Concomitent se nastea calculul 

vectorial. 

În evoluţia geometriei ca studiu al figurilor geometrice din plan şi spaţiu, metodei de a 

raţiona direct pe figură, numită şi metoda sintetică, i s-a adăugat metoda analitică propusă în esenţă 

de R. Descartes. Această metodă prin care calculul algebric vine în sprijinul geometriei şi care a 
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impulsionat într-o măsură considerabilă studiul algebrei, s-a extins încât a lăsat într-o anumită 

umbră metoda sintetică şi a impus, printr-un abuz, termenul de geometrie analitică. Geometria nu 

poate fi decât una. Metodele ei pot fi mai multe. Raportul între metodele sintetică şi analitică, 

generator de dispute în matematica şcolară, a influenţat permanent programele şcolare şi expunerile 

din manuale. Adepţii metodei sintetice susţin că această metodă dezvoltă în mai mare măsură 

gândirea elevilor şi componentele psihice ale creativităţii. Susţinătorii metodei analitice apreciază 

că raţionamentul sintetic este prea greoi pentru elevi şi cred că metoda sintetică poate să le bareze 

unora dintre ei accesul spre geometrie. Metoda analitică a câştigat teren după cel de al doilea război 

mondial mai ales în ţările din Europa de Vest şi SUA, iar recent şi în ţările est-europene. Acest fapt 

poate fi uşor constatat printr-o analiză a manualelor începând cu 1972. În România, extensiunea 

metodei analitice se probează prin iniţierea în această metodă începînd cu clasa a IX-a şi nu cu clasa 

a XI-a cum se proceda până în 1980. Subliniem că metoda analitică a generat un progres al 

geometriei atât prin rezolvarea unor probleme vechi, cât şi prin ridicarea a noi probleme şi 

extinderea unor rezultate. Această metodă a făcut posibilă conceperea spaţiilor cu mai mult de trei 

dimensiuni, a stat la baza introducerii metodei diferenţiale. Pe scurt, ea se află la originea 

geometriei modern. 

Apollonius din Perga a studiat conicele, a definit conul circular drept și a arătat că secțiunile 

acestuia cu un plan formează patru specii diferite de curbe, pe care le-a denumit: cerc, elipsă, 

hierbolă, parabolă. A studiat proprietățile acestora și a demonstrat multe dintre ele. Studiul 

conicelor nu a mai evoluat timp de un mileniu și jumătate, până la Renaștere, când s-a reluat studiul 

acestora. La grecii antici, cercul era simbolul perfecţiunii. De aceea nu au luat în calcul conceptele  

lui  Apollonius, când din cerc a ―făcut‖ conicele, pentru  că a distrus imaginea perfecţiunii cu aceste 

noi curbe urâte şi l-au lovit cu pietre, confirmă istoria. 

Bibliografie: 
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CERCUL: PROBLEME CU CARACTER PRACTIC 

 

Zaha Anisia 

Şcoala Gimnazială “Gheorghe Şincai “ Bobota,  

profesor îndrumător Taloş Diana 

 

                                                                     INTODUCERE 
Am ales matematica cu caracter cotidian deoarece…  

De  multe ori în viaţa de zi cu zi ne batem de probleme  matematice ascunse în straie populare. Fără 

să ştim,aplicăm teorii,reguli şi legi matematice,arii şi perimetre. 

În jurul nostru observăm nenumărate figuri geometrice.De pildă ,cercul,respectiv discul. Folosim 

regulile şi legile cercului pentru a afla diferite lungimi. Astfle,am pus pe hârtie câteva informaţii 

despre cerc.  

CERCUL : PROBLEME CU CARACTER PRACTIC 

Ce este cercul ?  

Locul geometric al punctelor din plan egal depărtate de un punct fix numit centru se numeşte cerc . 

Segmentul cu capetele în două puncte ale unui cerc se numeşte coardă. 

Coarda care conţine centrul cercului se numeşte diametru. 

Coarda care porneşte din centrul cecului se numeşte rază.  

Matematica cu caracter practic..  

Lungimea unei coarde care nu conţine centrul cercului este mai mică decât diametru. 

Altfel spus orice spiţă a roţii unei biciclete este mai mare ca distanţa dintre două puncte unite cu un 

segment care nu conţine intersecţia spiţelor.  

Cum ne putem folosi de formule pentru problemele din viaţa de zi cu zi..  

De asemenea şi pentru astfel de informaţii ne folosim de matematică.  

În cazul acesta putem afla lungimea cauciucului necesar cu formula lungimii cercului.Aşa putem fi 

siguri că vom cumpăra un cauciuc potrivit. 

Formula: L=2πR  

1.Câinele este legat.Vreau să se deplaseze pe o distanţă de 3 metri. Pentru că raza cercului pe care îl 

descrie lanţul întins la maxim de la ţărus la câine, atunci care va fi distanţa ? 

Ei bine, teorema ne spune că diametru este dublul razei. 

Atunci distanţa pe care se poate deplasa câinele este 2×3m=6m.  

2.Irina a cumpărat o pizza în formă de disc cu raza de 20 cm. Ea vrea să taie, pentru fratele ei, 

Andrei , care adoră liniile drepte, o bucată în formă de triunghi dreptunghic isoscel. Calculați aria 

pe care o poate avea bucata lui Andrei.  

Rezolvare:  C(O,r)  

R=20cm; AB-diametrul cercului=>AB=2r;  

AB=20x2 
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AB=40cm 

AC=AB=20cm 

Aria triunghiului dreptunghic =(ACxAB) : 2 

=(20cm x 20cm ) :2 

=400:2 

=200cm²  

3.Trei fotbaliști M,N,P se află pe un arc de cerc cu extremitățile în A și B, unde A și B sunt punctele 

de contact ale barelor laterale ale porții cu solul. Să presupunem că șansa de a nimeri poarta depinde 

numai de mărimea unghiului sub care se vede aceasta din punctul unde se află jucătorul care trage 

la poartă. Care dintre cei trei fotbaliști are șansa mai mare de a nimeri poarta? 

Rezolvare:  

Observație: Toate unghiurile care au vârful pe un cerc și ale căror laturi conțin capetele arcului sunt 

congruente. 

Fiecare fotbalsit are șansa de a nimeri poarta. Fotbalistul căruia îi coincide litera P are cea mai mare 

șansă de a nimeri poarta deoarece este mai aproape.  

4.Să considerăm că o șină de cale ferată este o dreaptă d, iar roata a unui tren este un cerc cu centrul 

O. Ce poziție are dreapta față de cerc? Pe ce linie se deplasează punctul O când trenul se mișcă? 

Dreapta d este tangentă cercului C. Punctul O se deplasează pe o dreaptă paralelă cu d situată la 

distanța r de aceasta.  

5.Să calculăm distanța de la vârful muntelui Everest (~ 8800m) la un punct de pe linia orizontului 

(Pământul cu R ~ 6370km). Tangenta EH la cercul C(O). Determinați lungimea lui EH in km. 

Rezolvare:∆EOH, m(<H)=90˚ 

8800m=8,8km 

EO=6370km+8,8km=6378,8 

Km 

OH=6370km=>EH=√EO²-OH² 

=>EH=√6378²-6370² 

=>EH=~335 km  

CONCLUZII 

Viața de zi cu zi ne dovedește partea practică a matematicii, de aceea este bine să luăm aminte și să 

invățăm la această materie , considerată pe buna dreptate ―regina științelor‖. 

Citate 

―Matematica va fi limba latină a viitorului , obligatorie pentru toţi oamenii de ştiinţă.Tocmai pentru 

că matematica permite accelerarea maximă a circulaţiei ideilor ştiinţifice.‖-Grigore Moisil  

―Ca şi în toate celalalte , la fel şi pentru teoria matematica : Frumuseţea poate fi percepută dar nu şi 

explicată.‖ –Arthur Cayley  

―A studia şi a nu gândi matematica este o risipă 

     A  gândi şi a nu studia,este riscant‖ - Confucius  

Bibliografie  

Mate 2000+ –Gheorghe Iurea , Adrian Zanoschi , Editura paralela 45, Pitesti, 2013 
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Relații metrice în triunghi 
 

Ciorogariu Cristina 

Școala Gimnazială Petrești, Alba 

Profesor: Ghibescu Maria 

 

1.1. Relații metrice în triunghiul dreptunghic 

 

Teorema înălțimii 

Într-un triunghi dreptunghic, lungimea înălțimii din vârful unghiului drept este media 

geometrică a lungimilor proiecților ortogonale ale catetelor pe ipotenuză. 

Demonstrație: Considerăm ABC  dreptunghic,  ( A )     , AD  înălțime, ( )D BC . 

Proiecțiile catetelor [ ]AB  și [ ]AC  ale triunghiului dreptunghic ABC  sunt [ ]BD , respectiv [ ]DC  

Trebuie demonstrat că 2AD BD DC  , ceea ce este echivalent cu 
AD BD

DC AD
 . 

Deoarece  ADB  ADC  și  BAD  ACD , 

putem spune că ABD CAD   conform criteriului 

de asemănare U.U., de unde rezultă că 

AD BD

DC AD
 , deci 2AD BD DC  . 

 Teoremă. Într-un triunghi dreptunghic, 

lungimea înălțimii corespunzătoare ipotenuzei este 

egală cu câtul dintre produsul lungimilor catetelor și lungimea ipotenuzei. 

Demonstrație: Avem de demonstrat că 
AB AC

AD
BC


  (folosim desenul de mai sus). 

Știm că 
2

ABC

AD BC
A


  sau 

2
ABC

AB AC
A


 , de unde AD BC AB AC   și de aici 

concluzia teoremei. 

Reciprocele teoremei înălțimii 

Reformulăm teorema înălțimii astfel:  

Ipoteză 
ˆ: ( ) 90

: ( )

p m ABC

q AD BC D BC



  
 

Concluzie 2:r AD BD CD   și ( )D BC  

Putem forma două propoziții reciproce:  

Propoziția reciprocă 1 

Ipoteză 

2: ,

:

r AD BD DC D (BC)

q AD BC

   

 
 

Propoziția reciprocă 2 

Ipoteză 
2

ˆ: ( ) 90

: ,

p m ABC

r AD BD DC D (BC)
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Concluzie ˆ: ( ) 90p m ABC  . Concluzie :q AD BC . 

Arătăm că propoziția reciprocă este adevărată și o numim teorema reciprocă a teoremei 

înălțimii. 

Problemă. În triunghiul dreptunghic ABC ,  (  )     , AD BC , ( )D BC , se dă 

36AD dm , și 48CD dm . Calculați lungimea proiecției BD  și a ipotenuzei BC . 

Demonstrație: În triunghiul ABC , conform teoremei înălțimii avem: 2AD BD DC   
2

27
AD

BD dm
CD

   . 

75BC CD BD dm   . 

  

Teorema catetei 

Într-un triunghi dreptunghic, lungimea unei catete este 

media geometrică a lungimii proiecției sale pe ipotenuză și a lungimii ipotenuzei. 

Demonstrație: Considerăm ABC  dreptunghic,  ( A )     , AD  înălțime, ( )D BC . 

Proiecțiile catetelor [ ]AB  și [ ]AC  ale triunghiului 

dreptunghic ABC  sunt [ ]BD , respective [ ]DC .  

Trebuie demonstrat că 2AB BD BC  , ceea ce 

este echivalent cu 
AB BD

BC AB
 . 

Deoarece  ADB  CAB  și  B  comun, putem 

spune că ABD CAD   conform criteriului de 

asemănare U.U., de unde rezultă că, 
AB BD

BC AB
  deci 2AB BD BC  . 

Pentru cateta [ ]AC  concluzia teoremei este: 2AC DC BC  . 

Reciproca teoremei catetei 

Dacă în ABC  avem: AD BC , ( )D BC  și 2AC DC BC  , atunci: (m  ) 90BAC  . 

Problemă. În triunghiul dreptunghic ABC ,  (  )     , 
AD BC , ( )D BC , se dă 18AB dm , și 30BC dm . 

Calculați lungimile proiecțiilor BD  și DC  și a catetei AC . 

Demonstrație: În triunghiul ABC , conform teoremei catetei 

avem: 2AB BD BC   
2

10,8
AB

BD dm
BC

   . 

30 10,8 19,2BC CD BD DC dm      . 

În triunghiul ABC , conform teoremei catetei avem: 2AC CD BC   19,2 30 24AC dm    . 

 

Teorema lui Pitagora 

Într-un triunghi dreptunghic, pătratul lungimii ipotenuzei este egal cu suma pătratelor 

lungimilor catetelor. 
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Demonstrație  

Avem de demonstrat că 2 2 2AC AB BC   

Considerând triunghiul dreptunghic ABC , (m ∢ ) 90A  . Fie D  piciorul perpendicularei din A  pe 

BC . Aplicăm teorema catetei de două ori în 

triunghiul ABC  și obținem:  

2AC CD CB            (1) 

2AB BD CB   (2) 

Adunăm relațiile (1) și (2) și obținem  

2 2AC AB CD CB DB CB        
2 2 ( )AC AB BC CD DB      2 2 2AC AB BC  , ceea ce trebuia demonstrat. 

Problemă. În triunghiul dreptunghic ABC ,  (  )     , AD BC , ( )D BC , se dă 

18AB dm , și 30BC dm . Calculați lungimea segmentului AC . 

Demonstrație: În triunghiul ABC , conform teoremei lui 

Pitagora avem: 2 2 2BC AB AC   

2 2 2 230 18 24AC BC AB dm      . 

 

 

 

Teorema reciprocă teoremei lui Pitagora 

Dacă într-un triunghi suma pătratelor lungimilor a două laturi este egală cu pătratul lungimii laturii 

a treia, atunci triunghiul este dreptunghic. 

 

 

 

1.2. Relații metrice în triunghiul oarecare 

 

Teorema lui Pitagora generalizată 

Teorema lui Pitagora se aplică doar în triunghi dreptunghic, dar vom putea arăta că există o 

relație asemănătoare cu cea bine cunoscută și aplicabilă în triunghiul oarecarePentru a așura scrierea 

vom folosi următoarele notații:  

Dacă ABC  este un triunghi, atunci , ,AB c AC b BC a   . Dacă BD BC , atunci aBD pr c , 

reprezintă proiecția laturii AB  pe dreapta BC , iar aCD pr b , reprezintă proiecția laturii AC  pe 

dreapta BC . 

Teorema. Dacă ABC  este un triunghi ascuțitunghic, atunci 2 2 2 2 ab a c a pr c    . 

Demonstrație: Construind înălțimea AD  în triunghiul ABC  am obținut două triunghiuri 

dreptunghice ADC  și ADB . 

Conform teoremei lui Pitagora în triunghiul ADC ,  (  )     , 

avem 2 2 2AC CD AD   (1) 
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Conform teoremei lui Pitagora în triunghiul ADB ,  (  )     , avem 2 2 2AD AB BD  . 

 Înlocuim această relație în relația (1) și avem  

2 2 2 2AC CD AB BD   , dar DC BC BD  , rezultă  

2 2 2 2( )AC BC BD AB BD     2 2 2 2AC BC AB BC BD      , ceea ce trebuia demonstrat. 

Observații:  1. Relația din teorema lui Pitagora generalizată este circular; 

2. Dacă latura pentru care vrem să aplicăm teorema lui Pitagora generalizată se 

opune unui unghi obtuz atunci relația devine:  
2 2 2 2 ab a c a pr c    , deoarece DC BC BD  .  

Bibliografie: 

1. Cheșcă, I., Caba, G., Matematică, Editura Teora, București, 1999; 

2. Negrilă,A., Negrilă, M., Matematică, Editura Paralela 45, Pitești, 2012. 
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PROBLEME DEOSEBITE 
 

Moisescu Iulia 

Școala Gimnazială Nr.1 Valea Mare-Pravăț 

Prof. Coordonator: Țențu Isabela 

          

 Orice iubitor al matematicii nu trebuie să uite niciodată faptul că ramurile ei se întrepătrund 
permanent, având aceeaşi tulpină , un copac uriaş ale cărui rădăcini îşi trag seva din miraculoasa minte 
umană. 

 

 

 În ABC unghiul A are măsura x (x 900), iar lungimea laturii BC este a. Să se determine Problema1.

raza cercului circumscris triunghiului. 

 

        Fie O centrul cercului circumscris  ABC şi R lungimea razei acestuia. 

 Considerăm cazul când 090x .  BOC este isoscel, OB = OC = R, 

 iar m xBCmBOC 2)()(  . 

Soluţia 1: Construim înalţimea OO`, O`BC. Avem O`C = O`B = 
2

a
 şi 

 m xOCO  )`( . Din O`OC dreptunghic obţinem 
1sin

`

O

CO
OC    1

sin2 x

a
R   

Soluţia 2: Aplicăm teorema lui Pitagora generalizată în BOC  şi obţinem                                                                  

 

 
 2

2cos12

2cos12
2cos22cos2

2
2222222

x

a
R

x

a
RxRRaOOCOBOCOBBC









 

Soluţia 3: În BOC avem     x
x

CmBm 


 0
0

90
2

180
.Construim înalţimea BB`, B`OC  

Din  B`BC dreptunghic în B` obţinem   xaxaCBCBB cos90sinsin` 0  , iar din `BOB  

dreptunghic in B` rezulta  3
2sin

cos

2sin

cos

sin

`

x

xa
R

x

xa

B

BB
OB





  

 

Problema 2  În interiorul unui unghi de 600 se consideră un punct M, ale cărui distanţe la laturile .

unghiului sunt respectiv 2 cm şi 11 cm. Să se afle distanţa de la 

 punctul M la vârful unghiului. 

Solutia 1:  Fie P şi Q proiecţiile punctului M pe laturile Ox respectiv 

 Oy ale unghiului xOy de 600 şi   OxMQA  . În MPA  dreptunghic 
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 avem   030Am , deci AM = 2MP = 22 cm. Rezultă că  AQ = 24 cm 

 Din AOQ dreptunghic in Q avem   

OQ = AQ·tg300 = 38 cm, iar din teorema lui Pitagora aplicată în OMQ rezultă OM = 14 cm. 

Soluţia 2:  Fie P şi Q proiecţiile punctului M pe laturile Ox respectiv Oy ale  

unghiului xOy de 600 .  Patrulaterul MQOP este inscriptibil    0120Mm .   

 

 

Cercul circumscris are diametrul OM. Fie D proiecţia punctului Q pe  

dreapta MP. Aplicăm teorema lui Pitagora generalizată în PMQ  şi  

obţinem MDPMMPQMQP  2222 , unde MD = QM·cos600 = 1cm 

De unde 37QP cm. În POQ , conform relaţiei (1) 

 7
60sin2 0


QP

R cm. 

 

 

  În ABC  cu   060Am , fie punctul M mijlocul laturii BC si B`, C` picioarele înalţimilor Problema 3.

din B, respectiv C. 

a) Să se arate că `C̀MB  este echilateral; 

b) Dacă AC = b, iar B este variabil, să se determine minimul lungimii laturii `C̀MB . 

Soluţia 1:   

a) MB` mediană în BCB` dreptunghic în B`
2

`
BC

MB  . Analog în BCC`  

avem mediana 
2

`
BC

MC  , de unde C`M = B`M `C̀MB isoscel. 

În CMB` isoscel        CmMmCMBmCm  2180` 0

1  

În `MBC isoscel avem    BmMm  21800

2  

Se obţine astfel        0

21

0

3 60180  MmMmMm  ,  

deci `C̀MB este echilateral. 

b) Deoarece 
2

`
BC

MB  , lungimea laturii MB` este minimă atunci când 

lungimea laturii BC este minimă. Cum AC = b şi   060Am  deci fixe, 

atunci şi punctul C` va fi fixat deoarece 
2

`
b

AC  , iar punctul este mobil pe 
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dreapta AC`. Lungimea lui BC este minimă când se confundă cu perpendiculara CC`. Minimul cerut 

4

3

2

` bCC
 . 

Soluţia 2:   

a)Patrulaterul BCB`C` este inscriptibil deoarece     090``  BCCCBBm ,  

cercul circumscris având diametrul BC şi MB` = MC` =
2

BC
= R.  

Conform teoremei referitoare la măasura unghiului cu vârful în exteriorul cercului,  

  
          00

0

602180``
2

``180

2

``






 AmCBm

CBmCBmBCm
Am  

Atunci   060``  MCBm  şi `C̀MB este echilateral. 

 

Fie AB un diametru fix al unui cerc de centru O şi rază R, iar M un punct arbitrar pe cerc. Problema 4. 

Tangenta în M la cerc taie tangentele în A şi B , respectiv în P şi Q. 

a) Să se arate că OPQ  este dreptunghic în O şi .2 BQAPR   

b) Dacă   060BOMm să se determine aria trapezului ABQP în funcţie de R. 

c) Determinaţi aria trapezului ABQP în cazul general. 

Soluţie: 

a)Cum tangentele duse din acelaşi punct la cerc au aceeaşi lungime QBQM   şi PM = PA 

De asemenea MOPAOP   şi QOMQOB  . Vom avea 

     
   




 090
2

BOMmAOMm
QOMmPOMmPOQm OPQ  este dreptunghic 

Aplicând teorema înalţimii în acest triunghi obţinem  MPMQOM 2  .2 BQAPR   

 

b) Când   060BOMm  030 QOMQOB şi
3

3
300 R

tgRBQ  , 

R
OM

PO 2
30sin 0

 , 360sin 0 ROPAP  şi aria trapezului este                 

.
3

34
2

3

3
3

2

1 2R
R

R
RS ABQP 














  

c) Notăm   BOMm . Din congruenţele MOPAOP  si MOQBOQ  rezultă că  

                                            
2

2
OMPQ

SS POQABQP


 .  

Cum 
2


tgRQB   şi 

2


ctgRAP  










22


ctgtgRQBAPMQMPPQ = 
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2
cos

2
sin

2
cos

2
sin

2
sin

2
cos

2
cos

2
sin 22





































 R
  

 

         Amplificând cu 2, folosind relaţia (7) din problema 1 şi formula trigonometrică fundamentală obţinem  

sin

2 2R
S ABQP  .  

      Fiindcă am văzut cateva aplicaţii ale geometrieiîn trigonometrie prin deducerea formulelor de la 
problema 1, să nu uităm nici frumuseţea problemelor de algebră.  

      În acest context, în trapezul ABPQ construim OS || AP, SPQ şi MN || QB, NAB.  

Notăm AP = x şi BQ = y. 

Observăm că OS este linie mijocie în trapezul ABQP şi conform teoremei 

 liniei mijlocii în trapez
22

yx
OS

BQAP
OS





 ,  

adică media aritmetică a numerelor x si y. 

Din punctul a) al problemei avem  

yxOMyxOMBQAPOM  22 , adică media geometrică a numerelor x si y.  

Cum OMNMOS  ca unghiuri alterne interne  

yx

xy

OS

OM
MN

MN

OM

OM

OS
MNOOMS




2
~

2

  adică media armonică a numerelor x si y. 

Comparând lungimile laturilor în triunghiurile dreptunghice  SOM siMON  vom avea 

BQ < MN < OM < OS < AP x
yx

yx
yx

yx
y 









2

2
, cu menţiunea că egalitatea are loc dacă şi 

numai dacă x = y ceea ce înseamnă că ABQP este dreptunghi. 

 

Bibliografie:  

 Culegere de matematică– C. Coşniţă, F. Turtoiu – Ed. Tehnică Bucuresti 1971 

 Revista elevilor din Timişoara – 1982, 1984 
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Elevi: 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.   

    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.   

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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    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.     

    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.       
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   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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https://ro.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9lix_Tisserand
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Cum este să fii profesor? 
 

Feier Maria Sara și Șeulean Dragoș 

Școala :Gimnazială Iernut 

Profesor îndrumător :Bonta Patricea 

Ce înseamnă să fii profesor? 

           S-ar putea să vi se pară exagerat sau puțin subiectiv, dar pentru noi, profesorii sunt artiști 

supuși și dedicați publicului. Profesorul este un actor care intră în scenă la fiecare oră, care își lasă 

la ușa clasei toate grijile și problemele, care este atent la reacția publicului și schimbă textul în 

funcție de recepția acestuia. Uneori orele se termină cu aplauze și, chiar dacă nu se aud, cu siguranță 

se simt. Alteori, actorul pleacă dezamăgit pentru că publicul nu a fost atras și atunci încearcă să 

schimbe ceva: metoda, mijloacele sau mesajul. 

           Profesorul este cel care trebuie să fie capabil să ofere respect și dragoste elevilor săi, să fie 

dedicat, să preia o parte din problemele copiilor cu riscul unei supraîncărcări câteodată extrem de 

greu de dus, să fie conștient că le influențează tot restul vieții și să-și asume asta în fața lor și a 

părinților lor. Pentru că trebuie să recunoaștem, ca toți artiștii, nu trebuie să fim atenți numai la 

publicul direct, ci și la cei care ne acordă încrederea înainte de-ași aduce copilul la școală și ne dau 

în mâini soarta lor. 

           Și-apoi, uneori profesorii se simt împovărați pentru că în spatele ‖scenei‖ fac planificări 

pentru conținuturi și evaluări, fișe de lucru, teste inițiale, intermediare, finale, fac rapoarte de 

activitate, încheie medii și numără absențe. Participă la consilii profesorale, cursuri de formare, de 

perfecționare, la simpozioane și concursuri și învață, învață toată viața. Și cu siguranță nu poți face 

asta decât dacă vrei să fii profesor! Profesor în adevăratul sens al cuvântului. 

           Fiind profesor ai sufletul mereu tânăr, păstrezi puterea de a trece ușor peste greșelile copiilor, 

puterea de a găsi soluții pentru problemele lor, de a te bucura alături de ei, de a-i încuraja, de a-i 

ajuta și de a-i iubi. Este important să poți vedea lumea prin ochii copiilor, să poți face lumea lor mai 

bună, să-i poți învăța să iubească. 

           Nu sunt de acord cu cei care cred că a fi profesor astăzi este o dovadă de curaj, un sacrificiu 

sau un refugiu al celor care nu pot sau nu știu să facă altceva. E greu pentru că te lupți cu un sistem 

subfinanțat, cu programe stufoase, cu un dezinteres câteodată dezarmant din partea beneficiarilor 

educației, fie că sunt elevi, părinți sau parteneri, dar e frumos pentru că se întâmplă să primești din 

când în când un feedback care te ajută să mergi mai departe. Câteodată e un simplu ―mulțumesc, m-

ați ajutat să aleg drumul bun!‖ sau ―mă ajută ce am învățat la școală!‖. Și, mai ales, aș zice că e 

foarte difícil să-ți asumi rolul de model al copilului care îți spune ―când voi fi mare, vreau să fac ce 

faceți dumneavoastră!‖ 

Experiența de a fi profesor 

            Nu ne-am putut închipui niciodată cât de grea poate să fie meseria de profesor până când am 

aflat de această activitate în școală, numită ―Ziua Ștafetei‖ care presupunea dreptul oricăriu elev de 

a practica o meserie aleasă de acesta cu ajutorul unui mentor. 

           Înainte cu o săpătămână trebuia să alegem o meserie. Într-un sfârșit am ales să fim profesori 

de matematică în școala în care învățăm. Primul pas a fost să găsim un mentor potivit. Acesta a fost 

profesoara  noastră de matematică.  

           În prima etapă, ne-am întâlnit cu doamna profesoară și am stabilit planul de bătaie. Pentru 

lecțiile la care am predat am făcut planuri de lecție, iar pentru teste d-na profesoara a conceput un 

test. 
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 Am început cu lecția de recapitulare la clasele a V-a așa că doamna profesoară ne-a spus ce 

să ne repetăm, „Criteriile de divizibilitate‖, pentru că le-am recapitulat cu cei mici si le foloseam în 

exerciții. În timpul orei, eu Maria, eram puțin emoționată deoarece nu prea știam cum să mă exprim 

ca să înțeleagă toți dar cu ajutorul doamnei profesoare am reușit să-i fac să înțeleagă. La  lecția de la 

a doua clasă de-a V-a am fost mai stapâni pe noi, știam ce trebuie să facem. 

 

                                                

 

           După predarea la clasele de-a V-a, noi, împreună cu doamna profesoară am hotărât să 

predăm și celor din clasele mai mari. În final ne-am hotarât să predăm chiar colegilor noștri din 

clasa a VII-a A. Ca și la clasele de-a V-a doamna profesoara ne-a pregătit din timp cu noua lecție pe 

care trebuia să o predăm, unde, am predat eu (Dragoș) împreună cu cei doi asistenți ai mei (Claudiu 

și Leon). 

           La clasa a VII-a A nu a fost deloc usor să predăm colegilor noștri de clasă, mai ales că nu se 

așteptau, credeau că este doar o glumă. Pe tot parcursul orei am predat si exersat „Algoritmul de 

extragere a rădăcinii pătrate‖. Observând că unii colegi nu au înțeles, eu, împreună cu asistenții mei 

am scos la tablă pe cât mai mulți colegi la câte un radical, îi corectam și le explicam iar, și iar, și iar. 

Nu a fost ușor să le tot repeți același lucru. Cu cei doi asistenți a fost și bine și rău deoarece am 

putut să lucrăm cu mai mulți colegi deodata la tabla, am vorbit mai mulți odată, iar cei din bancă 

poate nu ne-au putut urmări. 

  Când am dus catalogul în sala profesorală toți profesorii mă priviră mirați, iar eu mă 

simțeam stânjenit.  

 

                        

 

                                         

 

           Cu clasa a VIII-a B am lucrat o fișă de lucru, pregătită anterior de d-na profesoară, cu ariile 

poligoanelor. Am folosit videoproiectorul și o planșă plină cu formulele ariilor. Mă simțeam ciudat 

deoarece predam unor elevi mai mari decât mine. 
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           La lucrare am avut ca asistenți doi colegi de clasa.  Am făcut o scurtă recapitulare, am 

împărțit foile, am supravegheat apoi am adunat lucrările. 

 

                         

 

  Acestea trebuiau să fie corectate. Așa că într-o zi doamna profesoară ne-a chemat să le 

corectăm. Eu (Maria) cu cei doi colegi-asistenți ai mei (Leon și Raisa)  am început să corectăm. 

După câteva ore de muncă am reușit să terminăm de corectat lucrările. La sfârșit eram foarte obosiți 

și ne-am dat seama că nu este atât de ușoară această activitate, mai ales când un elev a realizat un 

test de 9.40 și nu găseam  încă 10 sutimi pentru nota aproape maximă si trebuia sa scriu pe lucrare 

9.40. Nu vroiam să scriem nota pe lucrarea cu 9.40, să o scrie d-na profesoară iar d-sa a zis că  

suntem profesori până la capăt: cu bune și rele, cu frumos și mai puțin frumos, cu bucurii și tristeți, 

cu felicitări și cu asumat de răspundere, cu explicații acolo unde sunt necesare. 

           În următoarea zi le-am dus elevilor din clasa a V-a lucrările corectate. Ne era milă de copiii 

care au luat note mici dar și de cei care mai aveau nevoie de câteva sutimi pentru a obține o notă 

mai mare. Când am adus lucrările am facut corectarea testului, le-am împărțit și apoi le-am arătat 

unde au greșit. Mă simțeam foarte rău când i-am dat testul acelei fete care mai avea nevoie de 10 

sutimi.  

 

                                                  

 

                                                             

          

 La ora de dirigenție am realizat felicitări de Crăciun, unde elevii erau antrenați pentru a 

confecționa felicitări, învațându-i un nou model minunat dar în același timp și complicat. 

Felicitările realizate au fost extraordinare. 
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           În final totul a fost o experiență de neuitat atât pentru noi și pentru elevii cărora le-am predat 

dar și pentru doamna profesoară care ne-a asistat la fiecare oră și care pe parcursul îintregii activități 

ne-a ajutat. 

   Ca profesor, m-am simțit "artist", în fața "publicului", clasa. Aplauzele neauzite au fost 

exprimate în zâmbete, un "Salut!" sau "Când mai veniți pe la noi?" de la cei mici, iar d-na 

profesoară a fost întrebată „Vom face și noi pe profesorii când vom fi  în a VII-a?‖. 

          Am fost chiar împovărați când am pus notele pe lucrări: 9,40 ; 5,40... Doamna profesoară   

ne-a lăsat să punem și ...și 50 de sutimi, dar nu am găsit 10 sutimi. N-am mai gândit căȘ "Puterea 

profesorului stă în pix" așa cum spunea o colegă. 

          N-a fost ușor să punem toate notele pe lucrări, dar și mai greu a fost când le-am dat lucrările 

celor de-a V-a și la fiecare le-am arătat unde a greșit. După ce le-am justificat nota eram mulțumiți 

și noi, dar și ei, elevii conștienți de greșelile făcute, convinși că nota a fost pe drept dată, iar noi 

convinși că am fost obiectivi. 

 A fost o experiență minunată alături de colegi și doamna profesoară care ne-a coordonat și 

ne-a sprijinit. Am învățat că nimic nu este așa cum pare deoarece să fii profesor nu este atât de ușor 

cum spun unii. Când corectam lucrările simțeam că aveam puterea în pix, dar am văzut că nu este 

așa. 

 Chiar dacă munca de profesor este dificilă aceasta este și frumoasă deoarece trebuie să 

lucrezi cu cele mai minunate ființe de pe pământ, copiii. 

 Ne-a plăcut foarte mult meseria de profesor deoarece este o meserie deosebita din punctul 

nostru de vedere. 

 ―Un bun profesor este asemenea unei lumânări. El se mistuie pe sine însuși pentru a lumina 

calea altora.‖ 
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ION BARBU/ DAN BARBILIAN (1895-1961) 
 

Mihai Georgiana Ionela 

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

Prof. Îndrumător: Găină Veronica - Gabriela 

 

Ion Barbu, pe numele său adevarat Dan Barbilian  (n. 18 martie 1895, Câmpulung-Muşcel, 

d. 11 august 1961, Bucureşti) a fost un poet şi matematician român. A fost unul dintre cei mai 

importanţi poeţi români interbelici, reprezentant al modernismului literar românesc.  

Unicul fiu al magistratului Constantin Barbilian şi al Smarandei (n. Soiculescu), fiica de 

procuror. Pseudonimul care l-a facut celebru în poezie este, de fapt, numele originar al familiei, 

transformat printr-o latinizare curentă. 

Studiile elementare şi gimnaziale le face la Câmpulung, Damineşti, Stâlpeni, Piteşti. 

Urmează liceul la Bucureşti. Demonstrează de pe acum deosebite aptitudini de matematician. După 

ce-şi ia licenţa (1921) obţine o bursă pentru doctorat în Germania. Talentul său matematic se 

manifestă încă din timpul liceului, elevul Barbilian publică remarcabile contribuţii în revista Gazeta 

matematică. Tot în acest timp, Barbilian îşi dezvoltă şi pasiunea pentru poezie. Între anii 1914-1921 

studiază matematica la Facultatea de Ştiinţe din Bucureşti, studiile fiindu-i întrerupte de perioada în 

care îşi satisface serviciul militar în timpul Primului Război Mondial. Cariera matematică continuă 

cu susţinerea tezei de doctorat în 1929. Mai târziu participă la diferite conferinţe internaţionale de 

matematică. În 1942 este numit profesor titular de algebră la Facultatea de Ştiinţe din Bucureşti. 

Publică diferite articole în reviste matematice. 

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

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

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

mai lungi şi mai frumoase prietenii literare. 

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

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

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

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

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

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

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

1921 în revista Viaţa Românească. Tot în acest an pleacă la Göttingen (Germania) pentru a-şi 

continua studiile. După trei ani, în care a făcut multe călătorii prin Germania, ducând o viaţă boemă, 

se întoarce în ţară. 

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

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

exterioare. 

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

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

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

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

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

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

drumul cu renii spre păşunile de mai la sud, Crypto o îmbie să rămînă acolo, ―în somn fraged şi 
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răcoare", departe de soarele de care el se simte despărţit, prin ―visuri sute, de măcel". 

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

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

de o putere expresivă adânc memorabilă. 

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

manifestare a evoluţiei sale apare enunţat, aproape programatic, în versurile din bucata Joc secund 

într-un stil care ajunge să-fie caracteristic întregului ciclu, greu de descifrat prin natura excesiv 

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

imaginilor, prin opţiunea pentru cuvântul rar sau de specialitate matematică şi uneori chiar prin 

tendinţa de a se da cuvintele în context un alt sens decît acel pe care îl au în uzul comun. 

Ion Barbu/ Dan Barbilian a fost și un foarte mare mathematician, teoria spațiilor Barbilian 

fiind  amplu dezvoltată în patru lucrări: 

 Asupra unui principiu de metrizare, Stud. Cercet. Mat. 10 (1959), 68-116, 

 Fundamentele metricilor abstracte ale lui Poincaré și Carathéodory ca aplicație a unui principiu 

general de metrizare (lucrare prezentată la Institutul de matematică în data de 4 iunie 1959), 

apărut în Studii și cercetări matematice, vol. 10 (1959), 273-306; 

 J-metricile naturale finsleriene, apărută în aceeași revistă în vol. 11 (1960), 7-44; 

 J-metricile naturale finsleriene și funcția de reprezentare a lui Riemann,lucrare scrisă împreună 

cu Nicolae Radu și apărută postum, publicată tot în Studii și cercetări matematice, vol. 12 

(1962), 21-36. 

Ultima lucrare a fost depusă la redacție de Nicolae Radu pe 20 octombrie 1961; Barbilian se 

stinsese pe 11 august, în același an. Originalitatea ideii matematice a lui Barbilian constă în 

reexaminarea modelului Poincaré al geometriei neeuclidiene a lui Lobacevski. Acest model 

generează în mod natural o distanță care poate fi reprezentată ca oscilație logaritmică. 

Contribuția lui Dan Barbilian a fost de a analiza cât de generală e această procedură de a 

construi o distanță și de a stabili o teorie a spațiilor metrice dotate cu această distanță. În lucrarea 

din 1934, a definit o metrică în interiorul unei regiuni planare oarecare, generalizând astfel ideea 

modelului Poincaré, care este definit doar în interiorul discului unitate. Cu acea metrică, interiorul 

mulțimii devenea un model de geometrie neeuclidiană. 

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

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

că în algebră, cifra cantitativă e înlocuită cu un simbol calitativ. Cuvântul obscur la Ion Barbu este 

necunoascuta algebrică, prin care se substituie sensul clar, misterul.‖ 

 

BIBLIOGRAFIE: www.google.ro  
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ECUAŢII  MATRICIALE 
 

Florian Micliuc si Andrei Popescu 

Colegiul Naţional “Mihai Eminescu”, Bucureşti 

Profesor îndrumător  Săvulescu Dumitru. 

 

 În această prezentare sunt introduse tipurile de ecuaţii matriceale şi forma soluţiei în fiecare 

caz. Sunt prezentate apoi exerciţii rezolvate şi sunt propuse spre  rezolvare alte ecuaţii pentru cei 

care doresc să aprofundeze acest tip de ecuaţii. 

 

 Ecuaţiile de forma: AX C , XA C , AXB C , unde A, B, C sunt matrice cunoscute, iar X 

este matricea necunoscută ce urmează a fi aflată se numesc ecuaţii matriceale. 

 Dacă, A este inversabilă ecuaţia AX C , are soluţia  1X A C  . 

 Dacă A este inversabilă ecuaţia XA C , are soluţia 1X C A  . 

 Dacă A şi B sunt inversabile, ecuaţia AXB C , are soluţia 1 1X A C B    . 

Definiţie. Ecuaţia matricială nX A , unde AM 2(C) este o matrice dată, nN, n  2, un număr 

natural fixat, iar XM 2(C) este o matrice necunoscută, se numeşte ecuaţie matricială binomă. 

 În majoritatea metodelor de rezolvare a ecuaţiilor matriciale binome se folosesc următoarele 

rezultate: 

1°. Dacă XM 2(C) şi  det X = 0, atunci 1( )n n

XX t X  , n  2, iar Xt  este urma matricei X; 

2°. Dacă nX A , atunci AX = XA; 

3°. Dacă AM 2(C), A  a 2I , pentru orice aC, atunci matricele XM 2(C) care comută cu A sunt 

de forma X = A +  2I . 

4°. Dacă XM 2(C), X =
a b

c d

 
 
 

, atunci 2

2( ) det 0X a d X X I     . 

5°. Dacă există n  2 astfel ca 0nX  , atunci 2 0X  . 

 

Probleme  rezolvate  

1. Fie A,BM 2(R) care comută între ele şi  det( 2 2A B ) = 0. Atunci  det A = det B. 

Soluţie: Fie (x) = det(Ax + B). Din dezvoltarea lui  det(Ax + B) cu definiţia determinantului, 

rezultă că  este un polinom de grad C 2, iar termenul liber este egal cu (0) = det A.  

Coeficientul lui 2x  este determinat de: 
2

( )
lim det
x

f x
B

x
 . Rezultă că (x) = det B  2x + ax + det A    

(1).    

Atunci  det( 2 2A B ) = det(A + iB)  det(A  iB) = (i)  (i) = 0, deci, pentru că  are coeficienţi 

reali, (i) = (i) = 0. Deoarece  grad  = 2  (x) = m( 2x + 1). Comparând cu (1), rezultă că  det A 

= det B. 

2.  Fie AM 2(Q) astfel încât  det( 22A I ) = 0. Să se arate că 2

22A I  şi det A =  2. 
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Soluţie: Fie (x) = det( 2A xI ), având coeficientul lui 2x  egal cu  det I2 = 1, atunci: 

   2 2 2det( 2 ) det 2 det 2 0A I A I A I         2 2 0f f    deoarece  are coeficienţi 

raţionali. 

Deci (x) = ( 2x 2), R, întrucât coeficientul lui 2x  este 1, rezultă că  = 1 şi implicit  

(x) = 2x  2, adică: (2)    det (A  xI2) =
2x 2, ()xR. Pentru x = 0  det A =  2. Cum (2) este 

ecuaţia caracteristică a lui A, rezultă că A o verifică, deci 22A I = 0  2

22A I . 

3. Să se calculeze inversa matricei  

2 2 3

1 1 0

1 2 1

A

 
  
 
 

. 

Soluţie. Metoda întâi. 

 O matrice este invesabilă dacă ea este nesingulară, adică  det(A)  0. Aşadar, vom calcula  det(A). 

Avem: det(A) =

2 2 3

1 1 0 1 0

1 2 1

   



. Deci matricea A este nesingulară, prin urmare este şi 

inversabilă. Avem: 

2 1 1

2 1 2

3 0 1

t A

 
  
 
 

 şi 1 1

11

1 2
( 1) 1

0 1
A  

     ; 1 2

12

2 2
( 1) 4

3 1
A     ; 

1 3

13

2 1
( 1) 3

3 0
A  

    ;   

2 1

21

1 1
( 1) 1

0 1
A  

     ; 2 2

22

2 1
( 1) 5

3 1
A  

    ; 2 3

23

2 1
( 1) 3

3 0
A     ;  

3 1

31

1 1
( 1) 1

1 2
A  

   


;  3 2

32

2 1
( 1) 6

2 2
A  

     ;  3 3

33

2 1
( 1) 4

2 1
A     


.  

Prin urmare adjuncta matricei A este 

1 4 3

* 1 5 3

1 6 4

A

 
  
 

  

.  

Aşadar inversa matricei A este 
1

1 4 3
1

* 1 5 3
det

1 6 4

A A
A



  
     
 
 

. 

4. Să se determine matricele formate din 0 şi 1 care să transforme prin înmulţire matricea coloană 

1

2

3

 
 
 
 

 în matricea 

3

1

2

 
 
 
 

.Soluţie.  

Pentru ca o matrice de tipul (3, 1) prin înmulţire să dea o matrice de forma (3, 1), ea trebuie 

înmulţită la stânga cu o matrice de tipul (3,3). Deci 
1 2 3

1 2 3

1 2 3

a a a

b b b

c c c

 
 
 
 



1

2

3

 
 
 
 

=

3

1

2

 
 
 
 

, ceea ce revine la 

sistemul liniar, care se rezolvă, ţinând seama că soluţia trebuie să fie formată numai din 0 şi 1.  

Avem: 1 2 22 3 3a a a   , de unde 1 1a  , 2 1a   şi 3 0a   sau 1 0a  , 2 0a   şi 3 1a  . Din 
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1 2 32 3 1b b b    rezultă 1 1b  , 2 0b  , 3 0b  , iar din 1 2 32 3 2c c c    rezultă 1 0c  , 2 1c  , 

3 0c  . Deci soluţiile sunt matricele: 1

1 1 0

0 0 1

0 1 0

X

 
 
 
 

  sau  2

0 0 1

1 0 0

0 1 0

X

 
 
 
 

. 

5. Să se arate că ecuaţia 
7 1

0 0
nX

 
  
 

, nN, n  2, nu are soluţii în M 2(C). 

Soluţie.  

Fie X =
x y

z t

 
 
 

, atunci din 
7 1

0 0

 
 
 


x y

z t

 
 
 

=
x y

z t

 
 
 


7 1

0 0

 
 
 

  

rezultă z = 0,  7t x y   şi deci X =
0 7

x y

x y

 
  

= 2xI yA , unde A =
0 1

0 7

 
 
 

.  

Deoarece 2 2xI yA yA xI   , rezultă că 2

0

( )
n

n n k n k k k

n

k

X xI yA C x y A



    . 

Dar 2 0 7

0 49
A

 
  
 

= 7A, deci 17k kA A  ,  k  1, prin urmare,  

2

1

1
(7 )

7

n
n n k n k k

n

k

X x I C x y A



   = 2

1
( 7 )

7

n n nx I x y x A      . 

1
( 7 )

7

0 ( 7 )

n n n
n

n

x x y x
X

x y

 
    

 
 

 adică 7nx  , deci xQ, prin urmare ecuaţia dată nu are soluţii în 

M 2(C). 

PROBLEME PROPUSE 

 

1. Rezolvaţi ecuaţiile matriciale: 

a) 
2 5 4 6

1 3 2 1
X

   
    

   
, XM 2(R);   b) 

1 1 1 1 1 3

2 1 0 4 3 2

1 1 1 1 2 5

X

    
    
   

    

, XM 3(R); 

2. Rezolvaţi ecuaţiile matriciale: 

a) 

2 0 1 0 3 3

3 1 0 2 3 1

0 1 2 2 2 5

X

   
     
   
   

;    

b) =

2 1 1

1 2 3

3 1 1

 
 
 

 

.
 X 

.

1 1 1

1 2 3

1 3 6

 
 
 
 

=

5 0 5

0 5 5

5 5 0

 
 
 
 

; 

c) 

1 1 1 1 1 1 2 1 1

0 1 1 1 2 3 1 2 0

0 0 1 1 3 6 0 0 1

X

     
       
     
     

;    
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3. Dacă A =
1 2

1 1

 
 
 

, B =
1 2

0 1

 
 
 

, C =
2 2

3 1

 
 
 

, să se rezolve sistemul: 

2 3

4 3 ( )

AX BY AB C

AX BY A B C

  

   

 

4. Determinaţi matricele XM 2(C) cu proprietatea: 3 1 1

7 7
X

 
   

. 
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Elemente de combinatorică 
 

Văsii Ana-Diana și Barbu Teotim 

Școala: Colegiul ”Spiru Haret”, Ploiești 

Profesor coordonator: Beșleagă Ramona 

 

Combinatorica se interferează cu disciplinele matematice axiomatizate din care extrage metode sau 

pe care le servește cu rezultate. O caracteristică a Combinatoricii, care o face atractivă atât pentru 

începători cât și pentru profesioniști este faptul că ea abordează probleme concrete, al căror enunț 

este în general ușor de înțeles și care poate fi uneori chiar nematematic. Iar când înveți matematică 

sau când înveți pe cineva matematică asemenea probleme sunt cu deosebire potrivite și atractive. 

Iată o asemenea problemă. 

(0.1)Un oraș are forma unui dreptunghi și o rețea de străzi paralele formată din n străzi pe direcția 

nord-sud și d+1 străzi pe direcția est-vest.În câte moduri poate ajunge un automobil din colțul de 

sud-vest în colțul de nord-est al orașului, menținând tot timpul direcția de mers de la vest spre est și 

de la sud către nord? 

Rezolvare: În figura de mai jos prezentăm un asemenea drum care unește punctele A și B. Pe figură 

am notat:                                                                                      D   B 

                                          δd                                                                                 C 

                                                                                                                                                               

 

 δ2 

 δ1 

 δ0 

                                                                          A  d1     d2    d3                           dn-1    dn 

Cu d1, d2,.....,dn cele n străzi verticale și cu δ0, δ1,..., δd cele d+1 străzi orientale. Să numim porțiunea 

cuprinsă între două străzi paralele consecutive un cvartal. O analiză atentă( chiar nematematică!) ne 

arată că un drum de la A la B este perfect determinat de numărul de cvartale parcurs pe fiecare din 

drumurile verticale d1, d2,...,dn . Presupunând că numărul acestor cvartale este, respectiv, k1, k2,...., 

kn atunci ki ≥ 0 sunt numere naturale și 

(0.1.1) K1+k2+...+kn=d 

Așadar, numărul drumurilor de la A la B coincide cu numărul sistemelor ordonate de numere 

naturale (k1, k2, ..., kn) care verifică ecuația diofantică x1+x2+...+xn=d. 

Am regăsit astfel problema lui Moivre, o problemă clasică de combinatorică (sau de aritmetică!): 

‖În câte moduri se poate reprezenta un număr natural d ca sumă de n numere naturale?‖ 

Pentru algebriști, această problemă este echivalentă cu următoarea: 

Care este numărul monoamelor unitare 
  
în n nedeterminate și de grad d conținute în 

inelul polinoamelor R[X1,X2,…,Xn](de exemplu!) ? Este interesant de știut acest lucru căci numărul 

acestor monoame este dimensiunea spațiului vectorial al polinoamelor omogene (formelor) de grad 

d. 
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În acest moment avem trei caracterizări echivalente ale numărului căutat, dar nu știm care este 

acesta.Să încercăm o altă abordare! 

Fie Nn,d numărul căutat. Se vede ușor că Nn,1=n și că Nn,2=
 

 
n(n+1). Deoarece orice drum de la A 

la B trece obligatoriu prin C sau D , rezultă ecuația de recurență: 

(0.1.2) Nn,d=Nn-1,d + Nn,d-1 . 

Aceeași formulă de recurență poate fi dedusă astfel: orice monom de grad d în X1, ... , Xn este un 

monom de grad d în X1, ... , Xn-1 sau se obține prin înmulțire cu Xn dintr-un monom de grad d-1 în 

X1, ... ,Xn. 

Se prefigurează astfel o idee de recurență dublă; exploatarea acesteia necesită însă unele calcule. 

Vom regândi ‖problema drumurilor‖ astfel: presupunem că cele n drumuri verticale sunt n tuburi 

cilindrice d1, d2,...,dn  în care trebuie să repartizăm d bile albe. Evident că dacă în tubul di 

repartizăm ki bile avem relația (0.1.1). După repartizare adăugăm în fiecare tub o bilă roșie, în total 

n, bile roșii și așezăm tuburile orizontal, unul în prelungirea celuilalt, în ordinea inițială. Se obține 

în acest fel un șir de n+d bile albe si roșii. Repartizarea bilelor albe în tuburi este perfect descrisă de 

locurile în șir alese pentru a plasa bilele roșii. Cu observația că ultimul loc este ocupat întotdeauna 

de o bilă roșie, rezultă că numărul căutat este: 

 

Se vede ușor că numerele Nn, d astfel obținute verifică relația (0.1.2). 

În concluzie, s-a obținut următorul rezultat: numărul drumurilor de la A la B este egal cu numărul șirurilor ordonate de n numere naturale a căror 

sumă este d, este egal cu numărul monoamelor unitare în n nedeterminate și de grad d, este egal cu numărul reparațiilor a d bile în n tuburi și este 

Nn,d . Analiza retrospectivă a modului în care s-a obținut acest rezultat pune în evidență următorul principiu: pentru a număra elementele unei 

mulțimi, căutăm s-o înlocuim cu o altă mulțime, având același număr de elemente și ale cărei elemente pot fi mai ușor numărate. 

 

Bibliografie: 

Culegere : ‖Zece lecții alese de matematică elementară‖ 
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Metode de rezolvare a circuitelor electronice cu ajutorul 

teoremelor lui Kirchhoff 
 

 

Bucura Valentin 

Colegiul Tehnic Costin D Neniţescu Piteşti 

Prof.  îndrumător - Bostan Elena  

 

Gustav Robert Kirchhoff ( 12 martie 1924 - 17 octombrie 1887) a fost un fizician german 

care a contribuit la întelegerea fundamentala a circuitelor electrice, spectroscopie, legea 

termochimiei si legea de radiatie termica. S-a nascut la Konigsberg, Prusia de Est, a absolvit în anul 

1847 la Universitatea Albertus. 

Gustav Robert Kirchhoff a descoperit legile care îi poartă numele în domeniul circuitelor 

electrice legate de curentul, tensiunea si rezistenţa electrică; a descoperit (împreuna cu Robert 

Wilhelm Bunsen) elementele cesiu (1860) si rubidiu (1861), a activat si ca electrotehnician si 

astronom. A analizat fenomenele de radiatie termică si a formulat legi fizice importante din acest 

domeniu. 

Legile lui Kirhhoff servesc la calcularea reţelelor electrice, şi anume, cunoscându-se o parte 

din mărimile care întervin într-o retea, ele permit să se determine celelalte mărimi necunoscute. De 

multe ori, circuitele electrice sunt mai complicate, conţinând una sau mai multe surse de energie 

electrica si mai multe rezistente, legate în diferite moduri alcătuind reţele electrice. Circuitele 

electrice utilizate în practica permit, în general, alimentarea cu energie electrica a mai multor 

consumatori, fie casnici, fie industriali. 

Pentru functionarea lor normală, curenţii care străbat înfăşurările lor, ca si tensiunile la bornele 

lor,  trebuie să aibă valori bine precizate, marcate adesea pe carcasele aparatelor respective 

(parametri nominali). 

Astfel de circuite complexe poarta numele de ,,retele electrice‖sau,,circuite ramificate‖. 

În prîncipiu, o retea electrică este formata dîn mai multe generatoare si consumatoare. 

 

 

Fig. 1 Exemplu de circuite ramificate 

 

Pentru descrierea unui circuit ramificat se definesc o serie de elemente de structură: 

 Nodul de retea este punctul în care se întâlnesc cel puţin trei conductoare; 



59 

 

 

 Ramura(latura) reţelei este porţiunea reţelei cuprinsă între doua noduri succesive(este parcursă 

de acelasi curent); 

 Ochiul de reţea(bucla)este conturul poligonal închis format dîn ramuri ale retelei (la parcurgerea 

căruia se trece prîn fiecare nod o singura dată). 

 Legea I a lui Kirchhoff-se referă la nodurile retelei  

Suma intensităţilor curenţilor electrici care intră într-un nod de reţea este egală cu suma 

intensităţilor curentilor care ies din nod.  

Observatie:dacă numărul de noduri dintr-o reţea este ―n‖, prin aplicarea acestei legi se obtin  

‖n-1‖ecuaţii independente. 

Problema 1 Scrieţi legea I a lui Kirchhoff pentru nodul de reţea reprezentat în fig.2: 

Rezolvare  

I1+I5=I2+I3+I4+I6 

sau 

I1+I5-I2-I3-I4-I6=0 

Adică: suma algebrică a intensităţilor curenţilor care se întâlnesc într-un nod este nulă. 

fig.2 

 

 A doua lege a lui Kirchhoff se referă la ochiurile reţelei, fiind o generalizare a legii lui 

Ohm pentru întreg circuitul si arată că:  

Suma algebrică a tensiunilor electromotoare din orice ochi de reţea este egală cu suma 

algebrică a produselor dintre intensitatea curentului si rezistenţa electrică, pentru fiecare ramură a 

ochiului respectiv. 

Pentru aplicarea acestei legi va trebui să ţinem cont de următoarele: 

 Se alege alege arbitrar: 

- un sens al curentului electric din fiecare ramură; 

- un sens de parcurgere a ochiului de reţea; 

 Se foloseşte convenţia: produsul IR este pozitiv,  dacă sensul de parcurgere a ochiului 

coincide cu sensul curentului si negativ în caz contrar;      

- t.e.m.este pozitivă dacă sensul de parcurgere a ochiului străbate sursa de la borna negativă la 

cea pozitivă(sens direct) şi negativ în caz contrar. 

 Observaţie: dacă numărul de ochiuri fundamentale dintr-o retea este,,f‖, atunci, prin aplicarea 

acestei legi, se obţin,,f‖ ecuatii independente. 

 

Problema 2 
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Să se calculeze intensităţiile curenţilor prin ramurile reţelei electrice din fig.3 ştiind că: R1=6Ω; 

R2=4Ω; R3=2Ω; E1=20V; E2=18V; E3=7V; r1= r2= r3=1Ω.  

fig.3 

Rezolvare  

Aplicam legea I a lui Kirchhoff pentru nodul A si obţinem:   

    I2=I1+I3 

Aplicam legea a II-a a lui Kirchhoff pentru: 

  -ochiul AMNBA: 

   E2-E3=I2r2+I2R2+I3r3+I3R3 

  -ochiul APOBA: 

   E2-E1=I1r1+I1R1+I2r2+I2R2 

Înlocuind valorile mărimilor conoscute în cele trei ecuatii obtinem urmatorul sistem: 

 

 

 

 

Prin rezolvarea sistemului se obţin valorile: 

         I1= -1A 

         I2=1A 

         I3=2A 

 

O aplicatie a legilor lui Kirchhoff o constituie rezolvarea circuitelor de amplificare realizate 

cu tranzistoare bipolare, ca in problema 3. 

 

Problema 3  Să se calculeze punctul static de funcţionare al circuitului din figura 4 şi să 

se determine în ce regim de funcţionare se află tranzistorul. Se cunosc: UBE=0,6V, β=100. 
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Fig 4 Amplificator realizat cu tranzistor bipolar 

 

a. Pentru a se calcula 
CI  avem nevoie de 

2BRU , iar această tensiune se calculează  astfel: 

VU

U

E
RR

R
U

B

B

B

R

R

BB

B

R

110
100

10

10
1090

10

2

2

21

2

2













                      

În ochiul de circuit 
1O  putem afla 

EI  aplicând teorema a II-a a lui Kirchhoff: 

mAII

mAI

I

R

UU
I

UURI

URIU

UUU

EC

E

E

E

BER

E

BEREE

REEBE

RRBE

B

B

B

BE

1

1
4,0

4,0

4,0

6,01

0

0

2

2

2

2

















                     

b. În ochiul de circuit 
2O putem afla 

CEU  aplicând teorema a II-a a lui Kirchhoff: 

)6,8;1(

6,84,110

)4,01(10

)(

VUmAIQ

VU

U

RRIEU

RIURIE

II

RIURIE

UUUE

CEC

CE

CE

ECCCE

ECCECC

EC

EECECC

RCER EC

















     

c. Tensiunile din colector, emitor, bază se calculează astfel: 
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VU

UU

VRISauU

VU

UUEU

VU

UEU

B

RB

ECE

E

CERcE

C

RC

B

C

1

4,04,01

4,06,8110

9110

2















          

Tranzistorul functioneaza in regim activ normal doarece JBE este polarizata direct iar JBC este 

polarizata invers.  
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FAMILII DE FUNCȚII DE GRADUL AL DOILEA 

 

Vărzaru Lavinia 

 Liceul Tehnologic Pamfil Șeicaru Ciorogârla, Jud. Ilfov 

Prof. Îndrumător Pricope-Sfetcu Ruxandra 

 

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

                              fm(x) = E1(m)x
2 

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

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

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

proprietăţi.  

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

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

funcții de gradul al doilea. 

  1. Fie familia de funcţii de gradul al doilea 

                                           fm(x) = mx
2 

+ 2(m+1)x + m+2 ,  unde m∈R\{0}. 

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

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

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

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

      Rezolvare  

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

      acestor funcţii se găsesc pe o dreaptă‟. 

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

YV în ecuaţia dreptei respectiv 

xv = - 
 

  
  

   

 
 

yv = -
 

  
 = - 

 

 
 

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

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

Așadar, verificăm acest lucru: 

       yV = xv   +1 ⇔ - 
 

 
 = 

   

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

aici  - 
 

 
   

 

 
 deci problema este rezolvatã. 

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

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

Astfel: îl scoatem pe m din relația yv =  - 
 

 
 de unde m= - 

 

 
  și x = - 

  
 

        
  

 
 

 

   de unde x=-1+y, adica -

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

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

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

                FV = -
 

  
 

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

                                 ceea ce este echivalent cu AB
2
=4FV

2.
  

Vom evalua fiecare membru: 

AB
2
=│ x1- x2 │

2 
= x1

2 
+x2

2 
-2x1x2 =( x1 + x2) 

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

2 
-4 x1x2  

Folosind relaţiile lui Viète, obţinem: 

AB
2
=, 

 (   )

 
 - 2  

-4
    

 

   
= - 

 

   

4FV
2 

= 4 ( 
 

 
 ) 

2   
=  

 

   

.Deci, AB
2
=4FV

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

AB=2FV.  

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

acest punct. 

 Condiţia ―toate parabolele trec prin M‖ este echivalentă cu ―toate parabolele trec prin M, oricare 

ar fi m∈R\{0}”, deci x0  și y0  sunt independente de m. 

 Punctul M(x0 , y0 ) verifică astfel fm(x)=y, pentru orice valori ale lui m.  

Vom lua: m=1⇒și atunci  1x0
2
+2(1+1)x0 + 1+2=y0. 

                                             x0
2
+4x0 + 3=y0 

                m=-1⇒și atunci  -1x0
2
+2(-1+1)x0 - 1+2=y0. 

                                             -x0
2
+ 1=y0 

Rezolvăm sistemul:{
  

           

   
      

 

          

De unde rezolvând ecuația de gradul doi 2  
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Găsim {
      
    

         Aşadar, punctul fix este M(-1,0).  

Observaţie. 

   Se pune întrebarea dacă pentru orice familie de parabole —depinzând de parametru— există un 

punct prin care trec toate parabolele din familie. Răspunsul este dat în urma rezolvării sistemului. 

Adică se poate întâmpla ca sistemul să nu aibă soluţii reale sau să aibă două soluţii, deci două 

puncte fixe.  

De exemplu: gm(x) = mx
2 

+ (m+1)x + m-1 ,  unde m∈R\{0}. nu are punct fix, în timp ce  

                     hm(x) = mx
2 
+ (-3m+1)x +2m-1 ,  unde m∈R\{0} are două punct fixe. 

Faptul că toate parabolele trec printr-un punct fix se poate demonstra şi astfel: 

fie ecuaţia familiei de parabole y = mx
2 

+ 2(m+1)x + m+2 ,  unde m∈R\{0}.din care, ordonând după 

puterile lui m obţinem: 

 m(x
2 

+ 2x +1)+2x-y+2=0 .Parabolele trec printr-un punct fix dacă ecuaţia de mai sus are o soluţie 

reală  (x0 , y0 ) independentă de m. 

Adică: m(x0 
2 

+ 2x0 +1)+2x0-y0+2=0   m∈R\{0}. 

 Deci se poate da lui m o valoare reală oarecare.  

Fie m=0⇒  0(x0 
2 
+ 2x0 +1)+2x0-y0+2=0  și deci   ⇒  2x0-y0+2=0  

        m(x0 
2 

+ 2x0 +1) = 0   ,  m∈R\{0}, adică  x0 
2 
+ 2x0 +1 = 0    

 Aşadar, vom rezolva sistemul: 

{
  

              
            

 

{
      
    

 

(Laurenţiu Panaitopol – Gazeta Matematică) 

.2. Fie familia de functii de gradul al doilea       fm(x) = (m-1)x
2 

+ 2(m+2)x + m+1  , m∈R/{1}. 

      Să se arate că:  

      a).Vârfurile parabolelor asociate acestor functii se gasesc pe o dreapta. 

      b). Parabolele din familie trec printr-un punct fix.  

      c). Orice doua parabole din familie sunt tangente. 

      d). Sa se determine a si b astfel încât parabolele din familie sa fie tangente dreptei y = ax + b. 

  (Laurențiu Panaitopol – Gazeta matematică)      

Rezolvare  

a). Se elimina m între coordonatele vârfului (vezi problema anterioară). Se obtine dreapta de ecuatie 

y = -3x – 1.  

b). Se procedeaza ca la problema precedenta si se obtine punctul fix A(1, -4). 

 c).  Considerăm  două parabole din familie (pe care le obținem pentru două valori oarecare  ale  lui 

m). Acestea vor avea ecuatiile: 

                                y=(m1  -1)x
2 
-2(m1 +2)x + m1 +1 

                                y=(m2  -1)x
2 
-2(m2 +2)x + m2 +1 unde m1  , m2 ∈R/{1},  m1 ≠m2 
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  Punctele de intersectie se obtin rezolvând sistemul format de cele doua ecuatii de mai sus.            

  Efectuând calculele, obtinem: 

(m1  - m2)(x
2 

– 2x + 1) = 0.  

                                            Dar, cum m1 ≠m2, urmează că x
2
 – 2x + 1 = 0 , adica x1  = x2 =1 

 Am obținut x = 1 si y = -4, adică două parabole oarecare au punctul comun A(1, -4), deci sunt     

   tangente.  

d). Așa după cum știm , punctele de intersecție a două curbe se determină rezolvând sistemul 

determinat de ecuațiile lor, adică y=f1(x) și y=f2(x) 

Așadar: 

  {
  (   )        (   )     

      
 

Efectuând calculele, obţinem: 

(m – 1) x
2
 – (2m + 4 + a)x + m + 1 – b = 0.  

Cum cele două grafice sunt tangente, înseamnă că sistemul are o singură soluţie (x,y), deci ecuaţia 

în x de mai sus are o rădăcină dublă, adică ∆ = 0. Înlocuind ∆ şi efectuând calculele, obţinem: 

4m(4 + a + b) + (4 + a )
2
 + 4 – 4b = 0,    oricare ar fi m∈ R - {1}.  

Deci putem da lui m valoarea 0, de unde: 

(4+a)
2
+4-4b = 0,  oricare ar fi m∈ R - {1},  deci 4+a+b = 0. 

Rezolvând sistemul 

{
       

(   )           
 

obţinem a=-6 şi b=2. Aşadar, parabolele din familie sunt tangente dreptei y=-6x+2. 
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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 sunt 

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

 
 

 


 
 

 

. 

 

EXERCIŢII  PROPUSE  
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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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Fractali 
 

Călinescu Lupașcu Denisa; Miron Adelina 

Colegiul „Alexandru cel Bun”, Gura Humorului 

Prof.îndrumător Sofian-Boca Floarea Nicoleta 

 
            Fractalii sunt forme și modele extraordinare create cu ajutorul ecuațiilor matematice. O definiție 
intuitivă a fractalului este aceasta: “Un fractal este o figură geometrică fragmentată sau frântă, care poate 
fi divizată în părți, astfel încât fiecare dintre  acestea să fie (cel puțin aproximativ) o copie miniaturală a 
întregului”.  
          Cuvântul “fractal” a fost introdus de matematicianul Benoit Mandelbrot în 1975 și provine din 
latinescul “fractus”, care înseamnă spart sau fracturat.  
          Fractalul, ca obiect geometric, are în general următoarele caracteristici:  
- este auto-similar (măcar aproximativ sau stochastic): dacă se mărește orice porțiune dintr-un fractal, se 
vor obține (cel puțin aproximativ) aceleași detalii cu cele ale fractalului întreg 
- are o definiție simplă și recursivă – pentru a imagina fractalul corespunzător unei funcții f(x),  se pot 
considera elementele x, f(x), f(f(x)), f(f(f(x))), etc. 
- are detaliere și complexitate infinită: orice nivel de mărire pare identic și are o structură fină la o scară 
infinit de mică. 
         Termenii cheie din geometria fractală sunt: inițiator- segmentul, curba sau forma ințială; generator- 
regula folosită pentru a construi o nouă curbă sau forma din cea obținută anterior, iterație: procesul de 
repetare al aceluiași pas iar și iar.   

Există câteva exemple celebre de fractali .Triunghiul 

lui Sierpinski – se obține pornind de la un triunghi și 

decupând recursiv triunghiul (central) format de 

mijloacele 

fiecărei laturi.  

 

. Un alt exemplu este fulgul de zăpadă al lui 

Koch . Curba lui Koch se obține pornind de la un triunghi 

echilateral și se înlocuiește treimea din mijloc de pe fiecare 

latură cu două segmente astfel încât să se formeze un nou 

triunghi echilateral exterior. Apoi se execută aceiași pași pe 

fiecare segment de linie a formei rezultate, la infinit. La 

fiecare iterație, perimetrul acestei figuri crește cu patru 

treimi. Fulgul Koch este rezultatul unui număr infinit de execuții ale acestor pași, și are lungime 

infinită, în timp ce aria sa rămâne finită. De aceea Fulgul Koch și construcțiile similare sunt numite 

uneori ―curbe monstru―. Alte exemple celebre de fractali sunt:Mulțimea Julia, Mulțimea lui 

Mandelbrot, Mulțimea lui Cantor, Covorul lui Sierpinski, Curba dragon, Curba lui Peano, etc.  

 

             Benoit Mandelbrot – ―părintele fractalilor‖ – a cercetat relația dintre fractali și natură. El a 

arătat ca în natură există mulți fractali și că aceștia pot modela cu precizie unele fenomene.   
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Mandelbrot împreună cu colaboratorii săi au introdus tipuri noi de fractali pentru a modela lucruri 

mai complexe, cum ar fi arborii și munții.  

               Conceptul de similitudine poate fi extins într-o anumită măsură prin introducerea unor 

mici schimbări în seria de transformări similare – așa-numitele perturbări. Dacă introducem anumite 

perturbări într-un arbore fractal uniform, rezultatul poate semăna cu un copac real, un coral sau cu 

un burete. Fractali aproximativi pot fi observați ușor în natură; aceste obiecte afișează o structură 

auto-similară la o scară mare, dar finită. Exemple de fractali din natura: norii, fulgii de zăpadă, 

cristalele, lanțurile montane, fulgerele, rețelele de râuri, liniile de coastă. Arborii și ferigile sunt 

fractali naturali care pot fi modelați ușor pe calculator folosind un algoritm recursiv. 

 Natura recursivă este evidentă în aceste exemple — o ramură a unui arbore sau o frunză a unei 

ferigi este o copie în miniatură a întregului: nu identice, dar similare. O altă plantă la care se poate 

observa ușor auto-similitudinea este conopida (sau broccoli). În corpul uman, pot fi modelate cu 

ajutorul fractalilor: ramificațiile venelor și arterelor, structura rinichiului și a scheletului, inima și 

sistemul nervos.  

                Complexitatea și proprietățile uimitoare ale fractalilor le permit acestora să modeleze 

lucruri din diferite domenii: biologie, geografie, hidrologie, meteorologie, geologie, economie, 

medicina, psihologie, astronomie( o imagine a lunii a fost generată folosind fractali).  

              Probabil ca ați auzit de ―Efectul fluturelui―, care spune că un fluture bătând din aripi 

undeva în Europa poate declanșa o tornada în Texas. Acest lucru este  afirmat și de  teoria haosului: 

mici modificări ale datelor inițiale ale unui sistem complex pot conduce la stări finale ale sistemului 

foarte diferite.       

             O posibilitate importantă pentru a investiga sensibilitatea sistemelor haotice este de a le 

reprezenta comportamentul prin grafica pe computer. Aceste forme grafice rezultate apar sub forma 

unor fractali. Utilitatea geometriei fractale în teoria haosului constă în faptul că obiectele nu mai 

sunt reduse la câteva forme perfect simetrice ca în geometria euclidiană – geometria fractală 

studiază asimetria, asperitatea obiectelor, precum și  modul de obținere a  structurilor fractale din 

natură.  

            În geometria fractală, norii nu mai sunt sfere, munții nu mai sunt conuri, liniile de coastă nu 

mai sunt cercuri. De fapt, asperitatea nu este numai o imperfecțiune a unui lucru ideal, ci este chiar 

esența multor obiecte naturale. Astfel, în timp ce geometria euclidiană servea ca limbaj descriptiv 

pentru mecanismele clasice de mișcare, geometria fractală este folosită pentru studierea modelelor 

produse de haos.  

           În matematică, funcțiile fractale se comportă ca și sistemele haotice în care schimbări 

aleatoare asupra valorilor de pornire pot modifica valoarea funcției în moduri imprevizibile, în 

interiorul frontierelor sistemului. Faimoasa Mulțime Mandelbrot demonstrează această legătură 

dintre fractali și teoria haosului – dintr-o ecuație matematică foarte simplă se produc rezultate foarte 

complexe.   

              Pentru a înțelege fractalii, din punct de vedere matematic,  trebuie precizate acele 

proprietăți fundamentale care nu se schimbă de la un obiect studiat la altul. Prin studierea structurii 

fractale a sistemelor haotice, e posibil să se determine punctele critice în 

care predictibilitatea unui sistem dispare. Scopul geometriei fractale este 

acela de a oferi o metoda ingenioasă de cunoaștere, prin care fenomene 

complexe pot fi explicate pornind de la niște reguli simple. 

             Datorită frumuseții lor, fractalii sunt prelucrați de unii oameni în 

artă, colorați în manifestările lor diferite și grupați în galerii de imagini 

fractale, pentru a ului și pentru a provoca imaginația .                                 

                  De asemenea, fractalii mai pot fi utilizați pentru a modela cu 

precizie muzica produsă de diferiți compozitori. Fractalii se regăsesc și în 

unele picturi, precum și în arta și arhitectura africană.  

                Oricine poate crea peisaje deosebite și imagini atrăgătoare cu ajutorul fractalilor, deoarece 

există pe Internet o mulțime de programe software generatoare de fractali. Astfel, oricine poate 

genera fractali, neavând nevoie să cunoască noțiuni matematice complexe – tot ce trebuie să facă 
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este să modifice funcția care generează fractalul și alți parametri, și să selecteze  culorile. De 

asemenea, fiecare își poate compune propria muzică fractală cu ajutorul unor programe software 

specializate . 

  

 

 

Sursa: http://www.artacunoasterii.ro/curiozitati/fractali „Arta cunoașterii”  

  

http://www.artacunoasterii.ro/curiozitati/fractali
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Matematica şi dansul 

 

Frăţilă Andrei Cosmin 

Şcoala ,,George Emil Palade” Ploiești 

Îndrumător :prof. Ignătescu Viorel Ovidiu 

 

        V-aţi gândit oare că poate exista o legătură între matematică şi muzică  sau între matematică şi 

dans? 

Sigur nu ! Iată că există o legătură  destul de strânsă între cele două componente ale artei: 

matematica şi muzica deoarece ele sunt legate prin timp şi spaţiu. 

      Ştim că muzica este ingredientul principal la o petrecere  mai ales când e vorba de dans. Pentru 

începători,este firesc să înveţe un dans numărând în gând. M-am tot gândit ce dansuri aş putea alege 

ca exemple edificatoare pentru că toate se bazează pe numărare.M-am oprit la vals,tango şi 

salsa.Iată cum învăţăm să dansăm numărând !  

De exemplu,la vals,numărăm paşii :1,2,3,1,2,3,1,2,3…în ritmul muzicii. Deci mişcările  valsului 

formează un şir ale cărui elemente se repetă din 3 în 3. De obicei, mişcările mai accentuate sunt cele 

care cad pe timpii accentuaţi ai muzicii. În cazul valsului, mişcările accentuate sunt cele 

corespunzătoare cifrei 1. Pentru dansatorii profesionişti, nu este deloc greu sa formeze figuri 

geometrice complexe din traiectoriile descrise(cercuri,linii) de aceştia pe podea în timpul dansului . 

                                                     

Matematica se găseşte si în ritm, în împărţirea dansatorilor pe grupe, în folosirea spaţiului sau în 

forma şi succesiunea mişcărilor pe care le face un dansator. Putem spune că matematica este 

implicată în toate aspectele dansului. De aceea , multe şcoli din întreaga lume au început să 

folosească acest lucru într-o manieră interdisciplinară. 

      Pornind de la legătura dansului cu matematica, profesorii americani Karl Schaffer şi Erik Stern 

au înfiinţat organizaţia Math Dance, care are ca scop promovarea matematicii şi dansului ca fiind o 

activitate creativă unitară, şi nu două discipline separate. Ei consideră că ideile matematice sunt mai 

atractive, mai uşor de înţeles şi de reţinut atunci când sunt exprimate prin intermediul propriului 

nostru corp. 

      Dansul este şi o formă de expresie prin mişcarea corpului. Iar corpul uman este simetric, poate 

de aceea preferăm, din punct de vedere estetic, mişcările simetrice. În dans se întâlnesc toate tipurile 

de simetrie, majoritatea fiind puse cel mai bine în evidenţă printr-un grup de dansatori şi un lider. 

Iată un exerciţiu: se alege un lider şi 3 participanţi, unde liderul poate fi poziţionat cu faţa sau cu 

spatele spre restul grupului. Liderul trebuie să numească un tip de simetrie, apoi să execute o 

mişcare simplă (să ridice o mână). Cei din restul grupului trebuie să execute mişcarea liderului, dar 

în mod simetric faţă de acesta. Dansul se poate continua cu mişcări din ce în ce mai complexe, apoi 
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alternând tipurile de simetrie. Dansul este până la urmă un mod de descărcare psihologică şi de 

comunicare a trăirilor, prin limbaj nonverabal 

         Mă gândesc că am putea vorbi la nesfârşit de dans şi de legătura lui cu matematica dar…..  

.         Continuăm să numărăm….să cântăm…să dansăm…123,123,123……..Nu putem trăi fără  

muzică ….dans…matematică. 

 

“Totul în univers are ritm. Totul dansează”. 

Maya Angelou 

Floare Popescu    - Ştiinţa şi imaginaţia 

http://www.anulmatematicii.ro/articol/matematica-in-paşi-de-dans 
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GHICITORI 

 

Vasiliu Ioana 

Școala Gimnazială Centrală Câmpina 

Profesor îndrumător: Carmen Grapă 

  

 Această prezentare se vrea un joc propus colegilor mai mici , astfel încât ei să vadă că 

matematica poate fi și distractivă. Că numerele au proprietăți neașteptate și interesante . Că se pot 

juca cu noi, și culmea ... chiar ne place să ne jucăm cu ele.  Ele se ascund, se prefac și ca în jocul 

cunoscut, noi le descoperim și ne bucurăm când facem aceasta.  

 Știu din propria experiență că dacă înveți ceva din plăcere, nu uiți niciodată. Astfel, 

noțiunile de pătrate perfecte, cuburi perfecte nu vor mai rămâne doar simple noțiuni, ci le vor 

înțelege și apoi căuta și în alte numere, nu doar în exemplele propuse. 

Vor învăța, de exemplu , că 26 este cuprins între un pătrat perfect și un cub perfect; apoi trebuie să 

calculeze cu atenție , pe baza indiciilor date (proprietăți) și să-l găsească pe numărul 63. 

Dacă vor calcula corect, atunci minionii vor fi în extaz și vor aplauda, dacă nu, profesorul 

Dumbledore o să-i dojenească. 

 Numărul 484 se va lăsa descoperit doar dacă știi că este patrat perfect , egal cu răsturnatul 

său.Numărul  729 spune : sunt egal cu cubul semisumei cifrelor mele și sunt un cub perfect. 

Nu este ușor să le descoperi , dar ce bucurie ai atunci cănd o faci... Și ce să vezi.... 729 este și pătrat 

perfect și cub perfect.  

Problemele de acest tip sunt multe . Numerele au proprietăți fascinante. Jocul meu vrea doar să 

arate că matematica este plăcută și distractivă dacă știi cum s-o abordezi.  
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Rolul informaticii in societate 
 

Ilie Andrei-Ciprian, Constantin Alexandru 

Scoala: Colegiul National Alexandru Ioan Cuza Ploiesti 

Profesor indrumator: Isofache Catalina 

Societatea informatica reprezinta o noua etapa a civilizatiei umane, un nou mod de viata 

calitativ superior care implica folosirea intensiva a informatiei in toate sferele activitatii si existentei 

umane, cu un impact economic si social major. Societatea informatica permite accesul larg la 

informatie membrilor sai, un nou mod de lucru si de cunoastere, amplifica posibilitatea globalizarii 

economice si a cresterii coeziunii sociale. 

Suportul tehnologic al noii societati se constituie prin convergenta a trei sectoare: tehnologia 

informatiei, tehnologia comunicatiilor, productia de continut digital. Progresul tehnologic a permis 

aparitia unor noi servicii si aplicatii multimedia, care combina sunetul, imaginea si textul si 

utilizeaza toate mijloacele de comunicatie (telefon, fax, televiziune si calculatoare). Dezvoltarea 

acestor noi mijloace de comunicatie si de tehnologia informatiei reprezinta un factor important de 

crestere a competitivitatii agentilor economici, deschizand noi perspective pentru o mai buna 

organizare a muncii si crearea de noi locuri de munca. Totodata se deschid noi perspective pentru 

modernizarea serviciilor publice, a asistentei medicale, a managementului mediului si noi cai de 

comunicare intre institutiile administratiei publice si cetateni. Accesul larg la educatie si cultura – 

pentru toate categoriile sociale, indiferent de varsta sau de localizarea geografica – poate fi de 

asemenea realizat cu ajutorul noilor tehnologii. 

Schimbarile majore din ultimii ani – cresterea exponentiala a comunicatiilor mobile si a 

utilizatorilor de Internet, contributia sectorului Tehnologiei Informatiei si Comunicatiilor (TIC) la 

cresterea economica si la crearea de locuri de munca, restructurarea/reingineria companiilor si a 

business-ului in general pentru a beneficia mai eficient de noile tehnologii, dezvoltarea accelerata a 

comertului electronic – sustin tranzitia de la era industriala la cea post-industriala, trecerea la ―noua 

economie‖. 

Aceste evolutii s-au datorat in mare masura atat progreselor tehnologice cat si promovarii 

unor politici noi privind privatizarea si promovarea competitiei pe piata TIC, noilor reglementari 

tehnice si juridice in domeniu, noilor strategii nationale si regionale de dezvoltare a societatii 

informatice. Toate tarile dezvoltate si-au elaborat si implementat politici guvernamentale sustinute 

privind cercetarea, dezvoltarea si adoptarea noilor tehnologii, consolidarea infrastructurilor 

informationale nationale, formarea si atragerea de specialisti in domeniul TIC (inclusiv din alte 

tari), educarea populatiei adulte, cooperarea cu sectorul privat si incurajarea investitiilor in aceasta 

noua ramura economica, promovarea de proiecte guvernamentale menite sa demonstreze utilitatea 

serviciilor specifice societatii informatice. 

Noile tehnologii digitale fac ca accesul, stocarea si transmiterea informatiei sa fie din ce in 

ce mai facile si mai accesibile ca tarife. Dispunand de informatia digitala, aceasta poate fi 

transformata in noi valori economice si sociale, creand imense oportunitati pentru dezvoltarea de 

noi produse si servicii. Informatia devine resursa-cheie si factor de productie pentru economia 

digitala. 

Toate tarile dezvoltate si-au elaborat si implementat politici guvernamentale sustinute 

privind cercetarea, dezvoltarea si adoptarea noilor tehnologii, consolidarea infrastructurilor 

informationale nationale, formarea si atragerea de specialisti in domeniul TIC (inclusiv din alte 

tari), educarea populatiei adulte, cooperarea cu sectorul privat si incurajarea investitiilor in aceasta 

noua ramura economica, promovarea de proiecte guvernamentale menite sa demonstreze utilitatea 

serviciilor specifice societatii informatice. 
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INEGALITĂŢI 
 

Papa Robert 

Liceul  Teoretic “Tudor Arghezi”, Craiova 

Prof. ȋndrumător: Popa Andreea Mihaela 

 

Problema 1:  Fie inegalitatea a
2
(b+c-a)+b

2
(c+a-b)+c

2
(a+b-c)≤ 3abc, unde a, b, c sunt laturile 

unui triunghi. 

 

Demonstraţie: 

Pentru ȋnceput vom demonstra că a
2
(b+c-a)+b

2
(c+a-b)≤2abc. (1) 

Această inegalitate este echivalentă cu : (a-b)
2
(a+b-c)≤0. Dacă ţinem cont de inegalitate 

triunghiului avem că inegalitatea (1) este adevarată. 

Analog a
2
(b+c-a)+c

2
(b+a-c)≤2ab (2) 

 c
2
(b+a-c)+b

2
(c+a-b)≤2ab (3) 

Din (1), (2), (3) avem că inegalitatea din enunţ este adevarată. 

 

În problema 1 vom renunţa la ipoteza: a, b, c sunt laturile unui triunghi şi vom rezolva 

problema pentrul cazul ȋn care a, b, c sunt numere pozitive reale. 

 

Problema 2: Să se arate că pentru orice a, b, c numere reale pozitive avem inegalitatea : 

a
3
+b

3
+c

3
+3abc≥ab(a+b)+bc(b+c)+ca(c+a). (4) 

 

Demonstraţie: 

 

Printr-un calcul algebric simplu , obţinem că: 

a(a-b)(a-c)+b(a-b)(c-b)+c(c-b)(c-a)≥0 

Vom demonstra că: a(a-b)(a-c)>0.  Fără a micşora cu ceva generalizarea (avem o simetrie ȋn 

a,b,c) vom presupune că a= min {a,b,c}. Obţinem că (a-b)(a-c)>0. Deci, a(a-b)(a-c)>0. 

Vom studia inegalitatea b(a-b)(c-b)+c(c-b)(c-a)≥0. 

Aceasta este echivalentă cu b
3
+c

3
+2abc-ab

2
-b

2
c-ac

2
-bc

2
≥0. 

Prelucrând inegalitatea obţinem că (b-c)
2
(b+c-a)≥0. 

Cazul b=c. În acest caz obţinem egalitatea. 

Cazul b≠c. Pentru a= min {a,b,c}. Expresia (b+c-a) este nenegativă, ceea ce ȋnseamnă că 

ambele ipoteze sunt adevarate. 

Analiza cazului a=b=c este evidentă. 
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Observaţie : Este evident că cele două probleme sunt echivalente. Demonstrând problema 2 

am demonstrat, de fapt, inutilitatea condiţiei că a,b,c să fie laturile unui triunghi, condiţie existentă 

ȋn ipoteza problemei 1. 

 

Problema 3: Fie x, y, z trei numere reale strict pozitive astfel încât: 

.              Să se arate că . 

Soluţia 1. Substituţiile , şi verifică egalitatea , pentru 

că: 

. 

Cum aceste numere verifică egalitatea din ipoteză, inegalitatea pe care trebuie s-o demonstrăm se 

transformă în: 

. (*) 

Într-adevăr, din inegalitatea mediilor avem: 

 

şi prin înmulţirea celor trei inegalităţi rezultă imediat (*). 

Soluţia 2. Observăm că egalitatea are loc pentru toate numerele egale cu . În acest sens, din 

inegalitatea Cauchy-Buniakovski sau inegalitatea mediilor, avem: 

. 

Scriind şi analoagele şi adunându-le avem: 

. (**) 

Acum vom prelucra egalitatea din ipoteză. 

Înmulţind cu , egalitatea este echivalentă cu: 
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Din (**), utilizând această ultimă egalitate, obţinem concluzia problemei. 

Soluţia 3. Este o soluţie directă şi totodată una dintre cele mai uşoare. Am arătat în soluţia 

precedentă că: 

. 

Aplicând inegalitatea mediilor în ipoteză obţinem : 

. 

Soluţia 4. Prelucrăm ipoteza problemei. Avem: 

 

 

. 

Dacă arătăm că , problema este rezolvată. 

Notăm , , . Astfel, trebuie să demonstrăm că: 

dacă . 

Folosind inegalitatea mediilor sau inegalitatea Cauchy-Buniakovski avem: 

, 

de unde avem imediat că . 

Bibliografie: 

Drăgan Marius, Inegalităţi matematice, Didactica Pedagogică, 2012 
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PREDAREA INTERDISCIPLINARĂ - OBIECTIV 

MAJOR AL ÎNVĂŢĂMÂNTULUI ÎN LUMINA 

REFORMEI 
 

Dubei Cosmina 

Liceul ”Alexandru Cel Bun” Botoşani 

Profesor Coordonator Chițu Mariana 

 

Interdisciplinaritatea, în condiţiile actuale ale desfăşurării procesului de învăţământ, se 

impune ca o direcţie principală a renovării activităţii profesorilor. Această renovare presupune atât 

conţinutul lecţiilor, cât şi metodele şi strategiile de lucru. „Interdisciplinaritatea este un proces de 

cooperare, unificarea şi codificarea unitară a disciplinelor ştiinţifice contemporane, caracteristic 

actualei etape de dezvoltare a cunoaşterii ştiinţifice, în care fiecare disciplină îşi păstrează 

autonomia gnoseologică, specializarea şi independenţa relativă şi în acelaşi timp se integrează în 

sistemul global de cunoştinţe", spunea A. Becleanu Iancu. 

În mod tradiţional, conţinutul disciplinelor şcolare a fost conceput cu o accentuată 

independenţă a unor discipline faţă de altele, adică fiecare disciplină de învăţământ să fie de sine 

stătătoare. Astfel, cunoştinţele pe care elevul le acumulează, reprezintă cel mai adesea un ansamblu 

de elemente izolate, ducând la o cunoaştere statică a lumii. Aceste aspecte sunt în contradicţie cu 

varietatea mare a legăturilor  şi interacţiunilor dintre fenomene şi cu caracterul dinamic al acestora.  

Abordarea interdisciplinară porneşte de la ideea că nici o disciplină de învăţământ nu 

constituie un domeniu închis, ci se pot stabili legături între discipline. Succesul în activitatea 

tinerilor este posibil, numai dacă aceştia pot să coreleze interdisciplinar informaţiile obţinute din 

lecţii. 

În aria curriculară matematică şi ştiinţe ale naturii, interdisciplinaritatea este absolut 

obligatorie, având în vedere aplicabilitatea directă în practică a chimiei, fizicii, biologiei şi 

matematicii. Interdisciplinaritatea în cadrul acestei arii  curriculare înseamnă studii şi acţiuni în 

planul conţinuturilor şi al metodologiilor, care să ofere cunoaşterea fenomenelor în dinamica lor, 

deschizând calea spre sinteze generatoare. 

Interdisciplinaritatea între chimie şi fizică, chimie şi matematică, chimie şi biologie, fizică şi 

matematică, se realizează în special în planul conţinuturilor, având matematica drept instrument de 

lucru, fiecare demers )observare, experimentare, formulare de legi, teoretizare) fiind realizat în 

spirit matematic. Chimia, fizica şi biologia au devenit mari consumatoare de instrumente 

matematice. 

De cele mai multe ori, matematica devansează teoretic celelalte ştiinţe, deschizând drumuri, 

construind modele. Profesorul de chimie şi fizică priveşte deci, matematica ca pe un instrument 

absolut obligatoriu. El ştie clar că „x‖-ul de la matematică poate şi trebuie să fie o concentraţie, o 

masă de substanţă, un coeficient, un indice, etc. O ecuaţie matematică poate fi o lege în chimie sau 

fizică. Proporţiile, funcţiile trigonometrice, ca şi alte abstractizări ale matematicii si întâlnesc în 

fizică şi chimie la orice pas pentru descifrarea tainelor naturii. Un profesor talentat nu explică, doar, 

elevilor faptul că fără cunoştinţe matematice nu poate studia ştiinţele naturii, ci reuşeşte să-i 

conştientizeze în mod real, făcându-i să-şi impună stiluri de lucru adecvate. 

Studiul chimiei, al fizicii şi al biologiei au afinităţi deosebite. Ele studiază structura, 

transformările şi însuşirile materiei. Interdisciplinaritatea acestor obiecte şcolare poate constitui un 

exemplu şi pentru celelalte discipline. Obiectivele lor, metodele de investigare a fenomenelor, 
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aplicabilitatea lor imediată în practică, metodele de predare, toate acestea conduc la realizarea unei 

interdisciplinarităţi bine pusă la punct, dar perfectibilă. Fizica apelează de foarte multe ori la 

cunoştinţele dobândite la lecţiile de chimie pentru explicarea fenomenelor caracteristice ei. 

Electrizarea corpurilor se explică electronic apelându-se la structura atomilor. Conductoarele sau 

izolatoarele au sau nu aceste proprietăţi datorită structurii lor chimice. Noţiunile de câmp aduc în 

discuţie proprietăţile speciale ale materiei. 

Studiul producerii curentului electric începe cu elementele galvanice, a căror funcţionare are 

explicaţii chimice. Efectele curentului electric se pot explica tot pe baza proprietăţilor chimice şi au 

aplicaţii în domeniul chimiei şi industriei chimice. Aproape că nu există lecţie de fizică unde să nu 

utilizăm cunoştinţele dobândite la lecţiile de chimie şi invers. Interdisciplinaritatea între fizică, 

matematică, biologie şi chimie se realizează şi în planul strategiilor didactice, atât ca forme de 

organizare a lecţiei, ca metode folosite în transmiterea cunoştinţelor, cât şi ca metode de verificare 

şi evaluare. Se poate spune pe drept cuvânt că fizica şi matematica şunt instrumente pentru studiul 

chimiei şi invers. 

Pentru realizarea unei bune interdisciplinarităţi si impun câteva exigenţe: 

 Profesorul să aibă o temeinică cultură generală 

 Profesorul să cunoască bine metodologia obiectului său sau de specialitate, dar şi a 

celorlalte obiecte din aria curriculară 

 Elevii să fie conştientizaţi de existenţa interdisciplinarităţii obiectelor de învăţământ 

 Realizarea unor programe care să includă teme cu caracter interdisciplinar 

 

Interdisciplinaritatea Chimie - Matematică: 

Vizează aplicarea cunoştinţelor de matematică, de exemplu noţiuni ca: proporţia, 

proprietăţile proporţiei, şiruri de rapoarte, regula de trei simplă, procente etc, pentru înţelegerea şi 

însuşirea corectă a noţiunilor de chimie (masă atomică, masă moleculară, masă molară), a legilor 

fundamentale ale chimiei (legea conservării masei substanţelor, legea proporţiilor definite) şi a 

calculelor chimice (compoziţia procentuală, calcule pe baza formulelor şi a ecuaţiilor reacţiilor 

chimice, concentraţia soluţiilor). Cunoştinţele despre rapoarte, proporţii, procente sunt 

indispensabile elevilor pentru studiul legilor gazelor, densităţii relative, legii echivalenţilor chimici 

şi pentru rezolvarea problemelor cu amestecuri de soluţii solide (aliaje), lichide sau gazoase. 

Interdisciplinaritatea chimie-matematica se evidenţiază şi în reprezentările grafice pentru:  

viteza de formare a unui produs în raport cu concentraţiile reactanţilor ; 

dependenţa vitezei de reacţie de temperatură ; 

variaţia vitezei de reacţie în timp ; 

reprezentarea grafică a curbelor de neutralizare, iar în cadrul capitolului "Echilibre chimice" 

prin calculul concentraţiilor tuturor componentelor unui sistem aflat în echilibru, la o anumita 

temperatura; 

calculul pH utilizând noţiunile de logaritmi studiate la matematică; 

calculul produsului de solubilitate, Ps . 

 

Interdisciplinaritatea Chimie - Fizica – Matematica 

Se poate evidenţia în cadrul următoarelor lecţii: 

- Legile gazelor; 

- Căldura de reacţie (are la bază principiul I al termodinamicii); 
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Teoria ciocnirilor - teoria cinetico - moleculară pentru explicarea vitezei de reacţie; 

Sisteme în echilibru (fizice şi chimice); 

Electroliţi. Conductibilitate electrică; 

 Potenţial de oxido-reducere. Electrod normal de hidrogen. Pile electrice; 

 Electroliza topiturilor şi soluţiilor. 

 

Corelarea interdisciplinară chimie - fizică - matematică în studiul legii lui Hess 

Parcurgerea chimiei, ca obiect de învăţământ, implică permanent corelaţii cu unele 

cunoştinţe din domeniul matematicii, fizicii, biologiei, discipline cu profil tehnic. Aceste corelaţii 

permit atât adâncirea orizontului informaţional  cât şi sporirea funcţionalităţii şi operaţionalităţii 

cunoştinţelor. 

Astfel termodinamica şi electrochimia presupun folosirea corectă a unor cunoştinţe teoretice 

şi deprinderi practice însuşite în cadrul fizicii şi matematicii. Un exemplu ilustrativ îl prezintă legea 

lui Hess a cărei corelare interdisciplinară presupune formularea unor obiective cognitive şi 

operaţionale prezentate în tabelul de mai jos: 

 

Obiective cognitive Obiective operaţionale 

Elevii trebuie să dovedească 

cunoaşterea : 

enunţului legii lui Hess şi importanţa 

acestei legi pentru practica chimică; 

algoritmul de calcul pentru variaţia de 

entalpie în scopul determinării căldurii 

de reacţie; 

particularizării legii lui Hess pentru 

călduri de formare ,călduri de ardere  

şi energii de legătură; 

conceptelor introduse de matematică 

privind calculul şi metoda 

coeficienţilor nedeterminaţi 

 

Elevii trebuie să dovedească capacitatea de a : 

formula legea lui Hess; 

aplica legea lui Hess în calculul căldurilor de reacţie 

; 

folosi algoritmul de calcul al căldurii de reacţie pe 

baza ciclului Hess. 

opera cu ecuaţii termochimice la fel ca şi cu cele 

algebrice în scopul calculării căldurilor de reacţie ; 

opera cu noţiunile de căldură de formare  

şi căldură de ardere; 

discerne între noţiunea de energie de legătură şi 

energia de disociere; 

stabili că folosirea energiilor de legătură în calculul 

căldurilor de reacţie este aproximativă. 

aplică elementele de calcul matematic ; 

utiliza corect metoda coeficienţilor nedeterminaţi în 

scopul calculării căldurii de reacţie ; 

realiza că matematica constituie un ajutor preţios în 

problemele de calcul. 

 

În vederea realizării unei cât mai bune interdisciplinarităţi prin folosirea unor metode şi 

modele matematice instruirea în cazul acestei teme se bazează pe problematizare . În acest scop se 

propune elevilor următorul exerciţiu de muncă independentă : 
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Întrebare Răspuns 

1. Scrieţi expresia matematică a principiului I în condiţii 

izocore. 

Qv = ΔU 

 

2. Scrieţi expresia matematica a principiului I în condiţii 

izobare. 

Qp =ΔH 

 

3. Ce se înţelege printr-o funcţie de stare? Exemplificaţi. Funcţia a cărei variaţie este  

independentă de drum, depinzând 

doar de starea iniţială şi finală. ex: 

energia internă şi entalpia 

4. Ce se înţelege prin căldură de reacţie? 

  

Căldura absorbită sau degajată într-o 

reacţie chimică. 

5. Pe baza răspunsurilor date enunţaţi o lege privind 

căldura de reacţie în condiţii izobare şi izocore  

În condiţii izobare sau izocore , 

căldura de  reacţie nu depinde de 

drumul parcurs, adică de calea  de 

transformare a reactanţilor în 

produşi. 

 

       

Exemple de studiu de caz care presupun o viziune interdisciplinară.   

Aceste teme pot fi abordate prin întocmirea de referate sau eseuri care să fie rezultatul unor 

activităţi de documentare sau investigaţii experimentale . 

Referat de laborator :,,Identificarea clorului în apa potabilă şi din saramură" 

Documentaţi-vă şi elaboraţi un eseu în care să prezentaţi cele mai importante utilizări ale 

clorului având drept suport următoarele noţiuni : solvenţi, concentraţie procentuală, mase plastice, 

insecticide, coloranţi, sinteza acidului clorhidric, clorura de var, decoloranţi. 

Alcătuiţi un referat cu tema ,,Procese fermentative realizate de microorganisme prin 

intervenţia enzimelor" în viziune interdisciplinară chimie -biologie. Este necesar să prezentaţi 

aspecte privind : fermentaţia alcoolică, fermentaţia acetic, fermentaţia lactic. 

·Alcătuiţi  un proiect cu tema:,,Surse de poluare şi metode de combatere a acesteia". 

Ce trebuie să urmăriţi? 

- Surse de poluare ale mediului înconjurător: 

a) poluare fizică; 

b) poluare chimică; 

c) poluare biologică; 

d) poluare estetică; 

e) poluare turistică. 

- Factori poluanţi din zona în care locuiţi. 

- Consecinţe ale poluării. 

- Metode generale de combatere a poluării. 
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- Iniţiative personale de combatere a poluării  .  

 

Având în vedere cele arătate mai sus, considerăm că interdisciplinaritatea constituie un 

principiu ce trebuie aplicat, o modalitate de gândire şi acţiune, ce decurge din evoluţia ştiinţei şi a 

vieţii economico – sociale.  
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ISTORIA APARITIEI NUMERELOR  
 

Miu Bianca Mihaela 

Scoala ,,Mihai Eminescu,, Ploiesti    

Profesor indrumator:Avram Maria 

 

             Numerele sunt peste tot in jurul nostru si ne guverneaza lumea in care traim. Fara ele n-am 

putea sti ce ora este sau ce data este si n-am putea inventa atatea lucruri uimitoare. 

Numerele au o istorie fascinanta, si ne-a luat mult timp sa descoperim sistemul simplu pe care il 

folosim acum. 

Cand primii oameni au inceput sa numere, mai mult ca sigur ca s-au folosit de degetele de la maini. 

Avand in vedere ca avem zece degete la maini, era normal sa numaram in zeci, astfel luand nastere 

prezentul sistem zecimal. Degetele le-au dat oamenilor o metoda la indemana de a numara, inca 

dinainte de a exista cuvinte pentru numere. Atingand degetele in timp ce numaram ne ajuta sa tinem 

evidenta, si tinandu-le ridicate, putem comunica numere fara a fi nevoie de cuvinte. Legatura dintre 

degete si numere este foarte veche. Chiar si astazi folosim cuvantul latin pentru deget-digit pentru a 

exprima numere. 

Numerele Babiloniene. Perioada 4000-2000 I.C. 

Timp de sute de mii de ani, oamenii s-au descurcat foarte bine numarand pe degete. 

Dar in urma cu 6000 de ani, lumea s-a schimbat. In Orientul Mijlociu, oamenii au descoperit cum sa 

domesticeasca animale si cum sa cultive plante, asa ca au devenit fermieri. 

Ei aveau un simbol ce reprezenta cifra unu, pentru cifra doi foloseau acelasi simbol dar de doua ori 

si tot asa pana la cifra noua, aranjandu-le unele peste altele intr-un morman. Odata ajunsi la zece, 

deja fiind prea multe simboluri, au intors simbolul pe o parte. Pentru cifra 20 foloseau de doua ori 

simbolul de la zece, si tot asa pana la cifra 60, unde s-a intamplat ceva ciudat. Simbolul pentru 60 

este exact la fel ca simbolul pentru cifra unu.  

Pentru a evita confuzia au conceput un sistem bazat pe pozitionare. 

 

Numerele egiptene 

Matematica egipteană s-a născut din nevoia locuitorilor de pe marginea Nilului de a măsura 

terenurile inundate de fluviu. Geometria egipteană se reduce la aceste măsurători şi calcule de 

distanţe şi de unele arii şi volume.  

Sistemul de numeraţie egiptean, era unul simplu,numerele de la 1 la 9 fiind reprezentate prin linii 

verticale: 
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Restul numerelor aveau diferite simboluri. De exemplu,10 era reprezentat de un simbol ce ar 

putea sugera un mâner sau o toartă: 

 

Numărul 100 era reprezentat de o spirală. Ca şi în cazul zecilor, numărul 200 însemna 2 de 100 şi 

deci era reprezentat de două spirale. Numărul 300 era reprezentat de 3 spirale etc. 

 

Numărul 1000 era reprezentat de o floare de lotus, numărul 2000 de două flori de lotus etc. 

 

Numărul 10.000 era reprezentat printr-un simbol ce aducea cu un deget, iar 100.000era reprezentat 

printr-un simbol ce sugera un mormoloc (vezi imaginea din startul articolului). 

 

Numerele erau scrise de obicei orizontal şi existau cazuri când numerele se citeau de la stânga la 

dreapta şi cazuri când se citeau de la dreapta la stânga. De exemplu, dacă floarea de lotus era 

înclinată în partea stângă, citirea se făcea de la stânga la dreapta şi dacă era înclinată în partea 

dreaptă citirea se făcea de la dreapta la stânga. Acelaşi lucru se întâmpla şi în cazul spiralelor, 

degetelor şi mormolocilor: înclinarea acestora arăta în ce direcţie se făcea citirea. Existau cazuri 

când numerele se scriau vertical, citirea făcându-se de sus în jos. 

Egiptenii cunoşteau şi fracţiile. Toate fracţiile lor aveau numărătorul 1, cu 2 excepţii: 2/3 şi 3/4. 

Aceste fracţii unitare sunt cunoscute în istoria matematicii ca fracţii egiptene. Acestea era 

notate prin simbolul special  , care desemna numărătorul: 

 

Numerele mayase  

Nativii americani au descoperit si ei agricutura si au inventat diferite modalitati de a scrie numere. 

Ei aveau un sistem care era chiar mai bun deca cel al egiptenilor. Ei au tinut o evidenta perfecta a 

datei si totodata au calculat ca durata unui an este de 365.242 de zile. Ei numarau in baza 20, 

probabil folosindu-se de degetele de la maini si de la picioare. 

Numerele erau formate din trei simboluri: un simbol sub forma de cochilie pentru numarul zero, un 

punct pentru unu si o linie pentru numarul cinci. simbolurile erau grupate pe verticala pentru a 

forma numere de pana la 20. Pentru a reprezenta numere mai mari de 20, mayasii aranjau 

simbolurile in straturi. 

 Numerele noastre sunt scrise pe orizontala, insa mayasii lucrau pe verticala. Stratul cel mai de jos 

era pentru numere de pana la 20, apoi 

pe urmatorul strat simbolurile erau inmultite cu 20, iar pe al treilea strat simbolurile erau inmultite 

cu 400. 

 

Numerele romane 

Numeralele (cifrele și numerele) romane sunt simboluri grafice, mai exact litere, care au fost 

folosite în civilizația antică romană și apoi în Europa, până în momentul în care s-au impus cifrele 

arabe, în jurul anilor 1300 d.Hr.. Vreme de aproximativ 2000 de ani, aceasta a fost modalitatea în 

care s-au scris cifrele și numerele în Imperiul Roman și în Europa!  
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La început, în sistemul cifrelor și numerelor romane (numeralelor romane) erau folosite următoarele 

simboluri: 

I - desemna 1; X - desemna 10; C - desemna 100; M - desemna 1.000. 

Ulterior au fost adăugate și: 

V - desemna 5; L - desemna 50; D - desemna 500. 

Mai târziu, pentru numere mai mari decât 4,000, Romanii au adăugat o linie deasupra unui simbol 

pentru a indica multiplicarea acelui număr cu 1.000, sau l-au scris între bare verticale, |. Noi vom 

folosi paranteze, în loc de bare verticale, de acum înainte, pentru că este alegerea naturală atunci 

când vine vorba de utilizatorul de calculator (este ușor de scris), evitând în plus ambiguitatea dintre 

simbolul pentru unu - I și bara verticală, |. Astfel, un nou set de simboluri era pregătit pentru 

reprezentarea de numere mult mai mari: 

(V) - desemna 5.000 - sau un V cu o bară deasupra; (X) - desemna 10.000 - sau un X cu o 

bară deasupra; (L) - desemna 50.000 - sau un L cu o bară deasupra; (C) - desemna 100.000 - 

sau un C cu o bară deasupra; (D) - desemna 500.000 - sau un D cu o bară deasupra; (M) (un 

milion) - sau un M cu o bară deasupra 

Exemple de numerale romane 

I = 1, II = 2, III = 3, IV = 4, V = 5, VI = 6, VII = 7, VIII = 8, IX = 9, X = 10 

XI = 11, XII = 12, XIII = 13, XIV = 14, XV = 15, XVI = 16, XVII = 17, XVIII = 18, XIX = 

19, XX = 20 

XXI = 21, ..., XXVI = 26, ..., XXX = 30 

... XXXIII = 33, ..., XXXVIII = 38, XXXIX = 39, XL = 40 

L = 50, LX = 60, LXX = 70, LXXX = 80, XC = 90, C = 100, etc. 

Romanii nu aveau reprezentare pentru cifra zero, însă foloseau cuvântul "nulla". 

Exemple de cifre și numere arabe: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ..., 100, 2012, 1 973 897, 10 

899 788 234, etc. 

 

Forme aditive 

Pe lângă formele consacrate mai erau în circulație și alte forme, numite aditive. De exemplu, pentru 

IV (patru) se folosea și IIII (pentru XL, care desemneaza patruzeci, se folosea și XXXX), iar pentru 

IX (nouă) se folosea și VIIII (la fel cum pentru nouazeci, XC, se folosea și LXXXX). Aceste forme 

aditive au încetat să mai fie folosite abia târziu, în Europa, mai ales după apariția carților tipărite, și, 

mai tarziu, după eforturile de standardizare a scrierii cu numerale romane. 

 

Cum sunt folosite în prezent numeralele romane? 

În jurul anilor 1300, dupa 2000 de ani de istorie, numeralele romane au fost abandonate în favoarea 

celor arabe, mai performante și mai ușor de operat (adunat, împărțit, etc.). Însă au continuat să fie 

folosite, sub diverse forme, și până în ziua de azi, pentru a reprezenta orele ceasurilor, date, secole, 
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numerotarea capitolelor într-o carte, numele unor lideri și monarhi, sau chiar și pentru a face citirea 

numerelor imposibilă pentru profani, etc. 

 

Numerele arabe 

Cifrele arabe (1,2,3,4,5,6,7,8,9,0), folosite astazi in intreaga lume, pentru scrierea numerelor, au 

provenit, initial, nu din Arabia, asa cum sugereaza denumirea, ci din India. Cu 3000 de ani i.Hr., 

locuitorii din Valea Indului foloseau un sistem zecimal bazat pe aceste cifre. In Europa au ajuns 

abia in secolul al IX-lea d.Hr., prin intermediul scrierilor arabe si al musulmanilor care au ocupat 

Spania, si au prins tot mai mult teren odata cu inventarea tiparului, in secolul al XV-lea. 

Originea cuvantului  ―cifra‖ (cifrele fiind cele care ajuta la scrierea numerelor) trebuie cautata 

in  cuvantul arab ―sifr‖, care inseamna ―zero‖, contaminat cu latinescul ―cifra‖. ―Sifr‖ este, la randul 

lui, un calc lingvistic (o copiere a unui  cuvant dintr-o alta limba, pastrandu-i-se structura si 

traducandu-se elementele componente) dupa cuvantul sanscrit ―sunya‖ (―zero‖). ―Zero‖ este 

inventia cea mai importanta a sistemului de cifre arab (via India, unde era notat cu un punct, un cerc 

sau un oval, avand o valoare sacra), dar termenul (―sifr‖) a ajuns, in timp, sa desemneze totalitatea 

cifrelor. Desi simbolul ―zero‖ este atribuit arabilor, se pare ca si mayasii il foloseau, chiar cu o suta 

de ani mai devreme, dar fara a vea sansa de a se raspandi in intreaga lume. 

Dovezi ale scrierii lui ―zero‖ (sub forma de punct sau cerc), in structura numerelor, s-au descoperit 

pe teritoriul actual al Cambodgiei si in Sumatra, ambele datand din secolul al VII-lea, adica dintr-o 

perioada in care schimburile comerciale cu India erau intense 

 

     Probleme 

O familie a cumpărat de patru ori mai multe caiete dictando decât de matematică. Fiecare 

copil  din familie primeşte la început două caiete de matematică şi trei caiete dictando, dar mai 

rămân 2 caiete de matematică şi 43 caiete dictando. Câţi copii are această familie şi câte caiete de 

fiecare fel erau la început? Rezolvaţi problema folosind altfel de reprezentări decât prin segmente.  

     Rezolvare 

     Din prima propoziţie aflăm că pentru un caiet de matematică s-au cumpărat patru caiete dictando 

( de patru ori mai multe). Reprezentăm caietele de matematică prin dreptunghiuri şi pe cele dictando 

prin triunghiuri.Caietele de ambele tipuri date copiilor sunt colorate cu negru , iar cele rămase sunt 

colorate cu roşu. Fiecare copil a primit două caiete de matematică, cărora le corespund opt caiete 

dictando (de două ori mai multe ), din care nu sunt distribuite decât trei. Prin urmare, la fiecare 

copil se pun deoparte cinci caiete dictando. Pentru cele două caiete de matematică nedistribuite 

rămân  opt caiete dictando nedate copiilor. Au rămas 43 de caiete dictando nedistribuite, rezultate 

din produsul dintre numărul copiilor înmulţit cu cinci , la care se adaugă cele opt corespunzătoare 

caietelor de matematică nedistribuite. Scăzând cele opt caiete dictando neditribuite (43-8) obţinem 

35. 35 reprezintă numărul copiilor înmulţit cu 5. Aflăm uşor numărul copiilor. 35:5=7. Numărul 

caietelor se află uşor. 7X2+2=16 caiete de matematică 7X3+43=64 caiete dictando Verificăm: 

16X4=64  
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La un concurs de matematică se acordă se acordă 5 puncte pentru o problemă rezolvată corect şi se 

scad 2 puncte pentru o problemă greşită. Alexandru a trimis 20 de probleme rezolvate şi a primit 72 

de puncta. Câte probleme a rezolvat bine şi câte greşit ? 

 

    Rezolvare 

          Ȋntâi stabilim ce ponos aduce o problemă greşit rezolvată. Nu numai că nu se dau cele 5 

puncte, dar se mai pierd încă doua din cele primate pentru rezolvări corecte. 5+2=7 Dacă rezolva 

corect toate cele 20 de probleme, Alexandru ar fi primit 100 puncte. 20X5=100 Prin scădere aflăm 

câte puncte a pierdut. 100-72=28 Acum aflăm câte probleme au avut rezolvarea greşită. 28:7=4 
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Legătura dintre matematică și credința ortodoxă 

 

Lămășanu Andrei 

Seminarul Teologic Ortodox ,,Venianim Costachi” Mănăstirea Neamț 

Profesor: Asaftei Roxana-Florentina 

 

Vreau ca acest eseu să își atingă mesajul și să ne facă să ne gândim mai mult la ce se află în 

jurul nostru. 

În primul rând, atunci când vorbim despre știință, deci nu numai despre matematică, mintea 

ne duce cu gândul la o învățătură de credință fundamentală a ortodoxiei dar amplu contestată de 

numeroși oameni de știință, și anume Crearea lumii de către Dumnezeu. Teoria Big Bang a devenit 

o teorie bine infiltrată în societatea actuală. Ar fi incorect să punem pe seama unei explozii din 

neant, crearea unei lumi atât de frumoase și de care noi ne bucurăm. Omul, mânat uneori de 

mândria personală și de gândurile cărora le dă curs, încearcă să iscodească gândurile lui Dumnezeu. 

Și geniul Albert Einstein, recunoaște că : “Vreau să ştiu cum a creat Dumnezeu această lume. Nu 

sunt interesat în fenomenul acesta sau în fenomenul celălalt. Vreau să ştiu gândurile Sale, restul 

fiind detalii”.
1
 Dar lăsăm acest subiect demn de dezbătut pentru o temă viitoare.  

Astfel: tainele credinței și învățăturile de credință sunt percepute prin credință, nu toate pot 

fi puse sub seama rațiunii, deoarece mintea noastră nu poate cuprinde tot ceea ce Dumnezeu a creat. 

De multe ori, încercarea de raționalizare a acestora duce la învățături greșite, numite erezii care duc 

într-un final la despărțirea individului / indivizilor de Biserică în anumite secte sau ramificații ale 

creștinismului. Acest fapt a fost bine priceput de același geniu, Albert Einstein care afirmă: “Noi ne 

aflăm în poziţia unui copilaş care intră într-o uriaşă bibliotecă, plină de cărţi în diferite limbi. 

Copilaşul ştie că cineva trebuie să fi scris aceste cărţi, dar nu ştie cum s-a întâmplat asta. El nu 

înţelege limbile în care ele au fost scrise. Observă că toate cărţile au fost aranjate într-o anumită 

ordine, dar nu ştie cum s-a întâmplat acest lucru. Aceasta, mi se pare mie, că este atitudinea chiar 

şi a celui mai inteligent om de pe Pământ faţă de Dumnezeu. Vedem un Univers aranjat miraculos, 

ce are anumite legi, dar nu înţelegem decât vag aceste legi. Mintea noastră limitată nu poate 

desluşi forţa misterioasă care mişcă constelaţiile.”
2
  

                                                           

1
 Einstein citat în cartea lui Ronald Clark: ―Einstein: Viaţa şi biografia‖, Londra, Hodder and Stoughton Ltd., 

1973, p.33 

2
 Einstein, citat în cartea lui Denis Brian: “Einstein: O viaţă”, New York, John Wiley and Sons, 1996, p.186 
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În acest sens îndrăznesc să afirm că nu omul a creat matematica, ci a fost descoperită prin 

rațiune, lăsată de Dumnezeu nouă pentru a ne fi mai ușor. Oamenii de știință care au descoperit 

aceste lucruri, având o harismă specială în ce privește rațiunea, au formulat niște teorii și au dat 

niște denumiri unor lucruri deja existente. De exemplu, omul a ajuns la procesul matematic de 

adunare, din necesitate. În viața cotidiană de întâlnim cu pluralități, și astfel a trebuit să formuleze o 

denumire pentru două (1+1) persoane, trei persoane, etc. Veți spune că acest lucru este logic, nu 

reprezintă nimic special dar nu aceasta este concluzia. Pe lângă procesul de adunare, au mai apărut 

scăderea, înmulțirea, împărțirea, etc., pe care cu siguranță le cunoașteți. Uitați un lucru cu adevărat 

fascinant : în șirul numerelor întregi prime (care nu se împart la 2 / au forma 2n-1): 1, 3, 5, 7, 9, 11, 

13, 15, 17, 19, etc.., suma oricărui număr de termeni succesivi (începând cu 1), formează 

întotdeauna pătratul unui număr. Adică : 1+3 = 2
2
 

1+3+5 = 3
2
 

1+3+5+7 = 4
2
 

1+3+5+7+9 = 5
2
 

1+3+5+7+9+11 = 6
2
 

1+3+5+7+9+11+13 = 7
2
 

1+3+5+7+9+11+13+15 = 8
2
 

Aceste conexiuni și proprietăți nu au fost inventate de noi ci au fost descoperite, fascinând 

mintea oamenilor de știință. 

Prin aceste lucruri prezentate mai sus, eu vreau să transmit de fapt mesajul lui Einstein:“Cu 

cât cineva pătrunde mai adânc în secretele naturii, cu atât el are un respect mai mare pentru 

Dumnezeu”.
3
 Trebuie să ne deschidem ochii sufletului pentru a vedea frumosul din jurul nostru, 

armonia naturii. Consider că deși trăim într-o actualitate nu tocmai favorabilă principiilor morale și 

creștine, prin care suntem conduși de fapt la distrugerea mediului, a celor din jur și într-un final a 

propriei persoane, trebuie să observăm ce ne-a fost lăsat, să folosim toate spre bine și spre bună 

conviețuire.  

Așadar, sper că prin acest scurt eseu, am atins obiectivul propus, și anume legătura dintre 

credința ortodoxă și regina calculelor, matematica. 

  

                                                           

3
 Ibidem, p.119 
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O FAMILIE NUMEROASĂ 

 

Lefter Ștefania Maria 

Școala Gimazială Corbasca, Județul Bacău 

Profesor Olaru Sorina 

  

Un băiat  afirmă „ eu am un număr egal de frați și de surori‖. Una din surori  spune la rândul 

său: ‗‘eu am de două ori mai mulți frați decât surori‘‘. Dacă ambele afirmații sunt corecte, calculați 

câți frați și câte surori erau în acea famile? 

Răspuns: 

R 1) Din afirmația băiatului rezultă că fără el ar avea un număr egal de frați și de surori, deci 

erau perechi, adică un număr cu soț.Adăugându-l și pe el rezultă:b)în total numărul de băieți și de 

fete e un număr fără soț. 

Din afirmația fetei rezultă că numărul băieților este cu soț (de 2 ori mai mult decât surori; 

orice număr natural înmulțit cu 2 ne dă un număr cu soț!). Ținând seama de concluzia a)de mai sus, 

rezultă că numărul, fetelor este fără soț. Tot din afirmația fetei rezultă că mai avea surori, deci cel 

puțin încă două și cu ea trei.(Dacă am admite la limita că prin          înțelegem că putea fi 

doar una singură ar rezulta două fete, adică un număr cu soț, ceea ce contravine celor stabilite mai 

sus). 

Pentru un număr minim de trei fete , rezultă pentru băieți . Soluția satisface condițiile 

condițiile din problemă: 

-Dați un băiat deoparte și rămân trei băieți și trei fete, adică:‘‘un număr egal de frați și 

surori‘‘, așa cum afirmă el. 

-Dați o fată deoparte și vor rămâne patru băieți și două fete, adică: ―două ori mai mulți frați 

decâr surori‖. 

Observație 

Alte variante posibile, după concluziile rezultate din afirmația băiatului , cu numere mai 

mari de frați și de surori , sunt 6; 5 sau 8; 7 sau 10; 9 etc. Remarcați însă că acestea nu sunt soluții 

ale problemei, deoarece nu satisfac afirmația fetei: 

   (   )    (   )     (   )  

Deci eu cât cresc cele două numere consecutive , cu atât mai mult apare mai evidentă 

inegalitatea. 

Rezultă că soluția 4; 3 este unică. 

R2) Notăm :b=nr. băieți și f=nr. fete. Conform celor mai sus avem  

{
     

   (   )
                 Rezolvând rezultă {

   
   

 

Jocul de șah și producția de grâu 

 Jocul de șah a a fost descoperit, după unii autori, în Persia, iar după alții în India . Noi vom 

considera  că au dreptatecei care susțin Persia cu țara de origine a jocului de șah și admitem că 

numele inventatorului  era Sessa. 

Regele Persiei a fost deosebit de satisfăcut de acest  nou joc și a vrut să-l răsplătească  din 

plin  pe inventator. 
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Acesta , un om modest  ca toții oamenii mai deosebiți o refuzat la început răsplata, apoi, la 

insistențele regelui, a cedat dar a vrut să mai servească o lecție stăpânului său 

Sessa a cerut grâu și anume   ă      sau boabe de grâu după următoarea regulă: 1 bob  

pentru primul pătrățel al șahului 2 boabe pentru cel de al doilea pătrățel , 4 pentru al treilea , 8 

pentru al patrulea, 16 pentru al cincilea pătrățel, ș.a.m.d. 

Știți de sigur că tabla de șah are        pătrățele! În fața unei cereri atât de 

neînsemnate, regele s-a arătat nemilțumit deoarece nu-și puteaetala mărimea. Dar  eu înțeleptul 

Sessa nu era de discutat și regele a dispus să i se dea acestuia o baniță de grâu. 

Acum Sessa schimbă rolul  și se arată el nemulțumit! 

Regele îi dă un sac, apoi un car de grâu, apoi o magazie apoi... . Dar inventatorul Sessa era 

în continuare nemulțumit . 

 În final, Sessa călăuzează regelui său cantitatea de grâu ce i-o datora și acesta  a fost nevoit 

să recunoască  faptul că nu era capabil să-și onoreze datoria. 

 Puteți reface calculul lui Sessa?Puteți calcula cantitatea de grâu în tone, ori vagoane de 

                                  

 Indicații:1) Numărul boabelor de grâu este suma  termenilor unei progresii geometrice cu 

rația 2 ; primul termen fiind 1( sau dacă vreți    ), iar ultimul termen    , adică: 

                      

(observația că sunt 64 termeni, câte unul pentru fiecare din cele 64 de pătrățele) 

2) Formula care va da suma termenilor unei progresii geometrice este: 

  
       

   
 

3) Pentru ultima întrebare considerați că 1 tonă de grâu conține 30.000.000 boabe de grâu 

(30     ) 

Răspuns: 

Numărul boabelor de grâu este   
       

   
  

      

   
       

Unde    ultimul termen,   primul termen, r= rația progresiei. 

Pentru ușurința calculelor von considera                                

Cantitatea de grâu în tone: 

  
       

     
  

60                   tone (600 miliarde tone). 

Considerând producția medie anuală  de grâu a Persiei de 6 milioane tone, rezultă că regele 

datoră lui Sessa producția de grâu  a țării sale pentru următorii 100000 de ani 

Cantitatea de grâu în trenuri (100vag 10t=1000t) 

  
       

  
 =60                trenuri. 

Bibliografia: 

 Matematică recreativă  Eugen Gurău –Junimea 1985 
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LOCURI GEOMETRICE  

 

Prodan Sabina 

Şcoala Gimnazială Nr 1 Bicaz 

Prof. Îndrumător: Leahu Roxana 

 

Rezolvarea problemelor de loc geometric ocupă un loc important în matematică. De regulă se 

porneşte de la exemple simple la exemple complexe. 

Definiţie: Locul geometric al punctelor care au o anumită proprietate este figura care conţine 

toate punctele având proprietatea dată şi numai acele puncte. 

Oricât de complicată ar fi o problemă de loc geometric, se poate descifra dacă în prealabil 

cunoaştem aşazisele ―locuri geometrice elementare‖:  

 În geometria plană:  

1) locul geometric al punctelor egal depărtate de extremităţile unui segment este 

mediatoarea acelui segment 

2) locul geometric al punctelor interioare unui unghi egal depărtate de laturile unghiului 

este bisectoarea acelui unghi 

3) locul geometric al punctelor egal depărtate de două drepte concurente este reprezentat de 

bisectoarele unghiurilor formate de cele două drepte 

4) locul geometric al punctelor situate la o distanţa de o dreaptă dată este reprezentat de 

două drepte paralele echidistante cu dreapta dată  

5) locul geometric al punctelor din plan egal depărtate de un punct dat este un cerc 

6) locul geometric al punctelor din care un segment de dreaptă se vede sub un unghi dat 

este format de două arce de cerc care au aceleaşi extremităţi ca şi segmentul şi sunt 

simetrice faţă de dreapta pe care este situat segmentul 

7) locul geometric al punctelor din care un segment se vede sub un unghi drept este cercul 

ce are segmentul respectiv drept diametru, mai puţin capetele segmentului 
8) locul geometric al punctelor egal depărtate de un punct fix (numit focar) şi o dreaptă fixă 

(numită directoare) este o parabolă 

9) locul geometric al punctelor ce au proprietatea că suma distanţelor lor la două puncte 

fixe (numite focare) este constantă este o elipsă 

10) locul geometric al punctelor ce au proprietatea că diferenţa distanţelor lor la două puncte 

fixe (numite focare) este constantă este o hiperbolă 

 În geometria în spaţiu: 

1) locul geometric al punctelor comune la două plane secante este dreapta de intersecţie a 

celor două plane 

2) locul geometric al punctelor egal depărtate de trei puncte necoliniare este o dreaptă 

perpendiculară pe planul determinat de cele trei puncte, în centrul cercului 

circumscris triunghiului format de ele 

3) locul geometric al punctelor egal depărtate de două puncte date este un plan 

perpendicular pe segmentul determinat de cele două puncte, la mijlocul 

segmentului 
4) locul geometric al punctelor egal depărtate de feţele unui diedru este semiplanul 

bisector al diedrului 

5) locul geometric al punctelor din spaţiu egal depărtate de două drepte concurente într-un 

punct O este reprezentat de două plane care trec prin perpendiculara pe planul celor 
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două drepte în O şi prin cele două bisectoare ale unghiurilor formate de cele două drepte 

concurente 

6) locul geometric al punctelor egal depărtate de un plan este format din două plane 

paralele cu cel dat 
7) locul geometric al punctelor din spaţiu egal depărtate de un punct fix numit centru este o 

sferă 

Pentru rezolvarea unei probleme de loc geometric ţinem cont de: 

 1* - desenarea unui număr suficient de puncte ale locului pentru a putea surprinde forma 

locului geometric şi a caracteriza poziţia sa în raport cu elementele fixe; 

 2* - determinarea poziţiilor particulare remarcabile ale punctelor locului geometric; 

 3* - determinarea legăturii între poziţiile punctului ce descrie locul geometric şi elementele 

variabile de pe figură; 

 4* - efectuarea unor corelaţii între cunoştinţele de geometrie ce se aseamănă cu configuraţia 

dată, cu modul de formulare a proprietăţii locului; 

  

 

Exemple: 

 

1) Fie un punct mobil M pe baza [BC] a triunghiului isoscel ABC, iar paralelele la 

laturile egale, AB şi AC, duse prin M, intersectează AC respectiv AB în P şi N. Să 

se determine locul geometric al mijlocului L al segmentului [NP]. 

 

Elemente fixe Elemente mobile Elemente constante Condiţii impuse în enunţ 

A, B, C M, L, N, P - M[BC], P[AC] 

N[AB], L[NP] 

MP || AB, MN || AC 

[NL] ≡ [LP] 

 

Rezolvare: 

―‖ 

În figura 2, din MP || AB şi MN || AC rezultă că APMN este paralelogram. Cum [NL] ≡ 

[LP]    [AL] ≡ [LM] (diagonalele se înjumătăţesc). 
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Fig 2 

 

 Ducem AH   BC şi LQ   BC   LQ || AH. Dar [AL] ≡ [LM]    LQ – linie mijlocie în 

triunghiul AHM   LQ = 
2

AH
 şi cum A este punct fix şi AH   BC (BC = constantă)             

LQ = constant   d(L, BC) = constantă 

Cum L aparţine unei paralele la BC şi  [AL] ≡ [LM]    L aparţine liniei mijlocii a 

triunghiului ABC, paralelă cu BC. 

―‖ 

Prelungim AL până întâlneşte BC într-un punct M   [AL] ≡ [LM]  (1) 

Prin M ducem paralele la laturile AB şi AC, care intersectează AC respectiv AB în P şi N, 

deci ANMP paralelogram (2) 

Din (1) şi (2)   [NL] ≡ [LP] 

Deci punctul L îndeplineşte condiţiile problemei   locul geometric căutat este linia 

mijlocie a triunghiului ABC, paralelă cu BC. 

 

2) Să se determine locul geometric al punctelor M egal depărtate de două semiplane, 

mărginite de aceeaşi dreaptă. 

 

 

Elemente fixe Elemente mobile Condiţii impuse de enunţ 

α, β – semiplanele 

a – dreaptă comună 

M d(M, α) = d(M, β) 

 

Rezolvare: 

 

―‖ 

Fie M un punct al locului geometric şi MA   α, MB   β, cu Aα, Bβ. 
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Fig. 3 

d(M, α) = d(M, β)   [MA] ≡ [MB]. 

aAO
MO construim

MA










a


 

aBO
MO

MB
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AO   a, BO   a, α ∩ β = {a}, AO   α, BO   β   m  ( α,β) = m  (AOB) 

 M

[MB][MA]

OBMB
AB

MB

OAMA
AO

MA















































aparţine bisectoarei unghiului AOB 

Cum α, β plane fixe, dacă O parcurge dreapta a, OM descrie un plan γ, care este locul 

geometric căutat. 

 

―‖ 

Fie M un punct oarecare din γ. 

Ducem MA α, OA a MO   a (1) 

MB   β, MO   a   BO   a (2) 

Din (1) şi (2) m  (AOB) ≡ m  (BOM) 

[OM] – latură comună şi m  (A) = m  (B)   ∆AOM ≡ ∆OBM  [MA] ≡ [MB] 

Deci locul geometric este un semiplan mărginit de dreapta a, numit semiplan bisector al 

diedrului format de planele α şi β. 

3)  Fie B şi C puncte fixe. Se ştie că înălţimea din A a triunghiului ABC are 2 cm. 

Care este locul geometric al punctului A? 

  

Elemente fixe Elemente mobile Elemente constante Condiţii impuse de enunţ 
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B, C A 2 h a = 2 

 

Rezolvare: 

―‖ 

Fie AD  BC (figura 4). Cum AD = 2 cm   A aparţine paralelei la BC situată la distanţa h

a = 2. 

 

Fig. 4 

 

 ―‖ 

 Fie A‘  d, d || BC   d(A‘, BC) = d(A, BC) = 2 cm   A‘ are condiţia din enunţ. 

 În concluzie locul geometric al punctului A este format din două paralele la BC simetrice 

faţă de BC. 
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ACTIVITATEA ŞTIINŢIFICĂ A 

ACADEMICIANULUI GHEORGHE MIHOC 
 

Golea Ionuț  

Colegiul Tehnic „Anghel Saligny” Roşiorii De Vede  

Prof. Udma Arleziana  

 

 Profesorul universitar Gheorghe Mihoc a fost rectorul Universităţii din Bucureşti, dotat cu 

calităţi alese didactice, cunoscut bine în lumea universitară şi ştiinţifică, de o înfăţişare plină de 

prestanţă, împrăştiind în jurul său lumină şi căldură, totdeauna calm, cu gestul larg şi ţinuta 

academică a omului sigur pe ceea ce transmite, fost elev al lui Octav Onicescu. 

 Gheorghe Mihoc a colaborat cu Onicescu la începutul carierei sale şi, ca şi maestrul său, 

este de mult consacrat ca matematician cu creaţii valoroase şi cunoscut peste hotarele ţării ca un 

specialist în calculul probabilităţilor. Are însă lucrări şi în alte domenii, de exemplu, în cel al 

analizei, teoriei asigurărilor sau al matematicilor actuariale, dar acestea sunt mai reduse ca număr.  

 Gheorghe Mihoc s-a născut la 7 iulie 1906, la Brăila ca fiu de muncitor. În 1908 tatăl său s-a 

mutat cu întreaga familie la Bucureşti. Aici fiul a urmat şcoala primară şi liceul „Gheorghe Şincai‖. 

Pe urmă s-a înscris la Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Ştiinţe, luându-şi licenţa în 

matematici în iunie 1928. După licenţă a plecat în Italia şi a urmat la Universitatea din Roma studii 

de statistică şi actuariat; aici a obţinut în iulie 1930 titlul de doctor în ştiinţele statistice şi actuariale. 

 În 1930 a fost numit profesor la Şcoala de statistică, actuariat şi calcul, înfiinţată în acel an 

(mai târziu transformată în institut) şi condusă de Octav Onicescu. 

 În 1934, la 28 aprilie, şi-a susţinut la Universitatea din Bucureşti teza de doctorat în 

matematici. Subiectul tezei a fost: Asupra proprietăţilor generale ale variabilelor statistice 

interdependente. În această teză se dă o extindere a teoremelor de independenţă asimptotică 

cunoscută din teoria lanţurilor simple ale lui Markov, sub numele de principiul ergodic, trecând la 

domeniul lanţurilor multiple (de multiplicitate p), discontinue şi constante. Se arată cum se poate 

asocia unui lanţ Markov de multiplicitate p un lanţ Markov simplu, şi cum se poate folosi acest lanţ 

simplu la studiul primului. În partea a doua a tezei, a determinat cu ajutorul teoriei grupurilor, 

ecuaţiile diferenţiale de ordinul întâi, care se integrează cu ajutorul unui număr determinat de soluţii 

particulare. Acesta i-a servit mai târziu lui Ghermănescu să poată determina ecuaţiile funcţionale de 

ordinul întâi, care se pot integra cu ajutorul unui număr determinat de soluţii particulare.  

 Din 1937, Gheorghe Mihoc a trecut la Universitatea din Bucureşti ca asistent al lui Octav 

Onicescu mai întâi la mecanică, apoi la algebră şi calculul probabilităţilor şi tot din acelaşi an a 

făcut şi lecţii de matematici generale cu studenţii de la Politehnica din Bucureşti. 

 Gheorghe Mihoc a fost decan al Facultăţii de matematică şi fizică de la Universitatea din 

Bucureşti, din 1951 până în 1960, iar din 1960 până în 1963 a fost prorector la Universităţii 

bucureştene. A fost membru corespondent al Academiei din 1955 până în 1963, iar de la 20 martie 

1963 membru titular la secţia de ştiinţe matematice, din aprilie 1964 director al Centrului de 

statistică al Academiei.  

În noiembrie 1964 Gheorghe Mihoc a obţinut titlul de „Profesor emerit‖. 

Fiind cunoscut ca specialist în calculul probabilităţilor şi în străinătate, a fost invitat în 

diverse ţări să conferenţieze în legătură cu realizările în acest domeniu: 1962 – Anglia, 1964 – 

Franţa, 1965 – Grecia şi fosta URSS.  
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ACTIVITATEA ŞTIINŢIFICĂ. 

Preocupările ştiinţifice ale lui Gheorghe Mihoc sunt cantonate în două domenii legate între 

ele: teoria asigurărilor şi teoria probabilităţilor. În teoria probabilităţilor lucrările sale au drept 

scop să determine legile-limită reduse ale sumelor de variabile înlănţuite în sensul lui Markov, să 

precizeze noţiunea de independenţă asimptotică în studiul lanţurilor Markov, ori să generalizeze 

noţiunea de lanţ introducând împreună cu Onicescu lanţurile cu legături complete. În Encyclopédie 

française, Gheorghe Mihoc este citat împreună cu Octav Onicescu pentru Generalizarea lanţurilor 

Markov. 

Mihoc s-a preocupat de asemenea de problema iteraţiilor de lungime dată, sau de 

extensiunea legii lui Poisson pentru lanţurile Markov, de procese stochastice sau generalizarea 

acestor procese sau de statistica matematică.  

Mihoc a studiat mortalitatea şi invaliditatea ca fenomene demografice în asigurările sociale. 

Pe baza recensământului din 1912 sau a celui din 1956 a întocmit –în colaborare- tabele de 

mortalitate cu valori numerice (probabilitatea de moarte, vârsta medie etc.).  

În problema asigurărilor de persoane a generalizat unele rezultate ale lui R. Taucer, 

demonstrând că rezerva matematică a unei forme de asigurare verifică un sistem de ecuaţii integrale 

cu limite variabile.  

Legile limită ale lanţurilor Markov. Mihoc şi-a început opera folosind teoremele lui Serge 

Bernstein şi ajungând la concluzia că un lanţ Markov, variabil, multiplu de ordin finit şi cu 

probabilităţile de definire diferite de 0 şi 1, urmează legea – limită a lui Laplace. 

Într-un alt memoriu, Mihoc determină legile limită ale unui lanţ Markov simplu, discontinuu 

şi cu elemente constante, stabilind relaţii de recurenţă între momentele de diverse ordine ale 

sumelor de variabile ce compun lanţul şi reducând totul la studiul comportării asimptotice a 

soluţiilor unui sistem de ecuaţii liniare cu diferenţe finite. Metoda aceasta, care a fost imaginată de 

Mihoc şi imediat după aceea de G. Schulz, se găseşte expusă într-un tratat al profesorului de la 

Sorbona Maurice Frechet, care o numeşte metoda lui Schulz şi Mihoc.  

Independenţa asimptotică. În calculul probabilităţilor independenţa asimptotică înseamnă 

descreşterea influenţei exercitate de variabilele iniţiale asupra variabilelor îndepărtate dintr-un şir de 

variabile statistice înlănţuite, lucru precizat pentru prima oară pentru lanţurile Markov chiar de 

acesta.  

Mihoc, în colaborare cu Onicescu, a scris monografia de sinteză a rezultatelor aflate în 

domeniul dependenţei statistice, unde partea de contribuţie a acestor doi probabilişti români o 

constituie noţiunea de familie în lanţuri sau tinderea la limită a unui lanţ către altul.  

Generalizarea noţiunii de lanţ. Această generalizare i-a condus pe Onicescu şi Mihoc la 

noţiunea de lanţ cu legături complete. Pentru prima oară au expus această generalizare în lucrarea 

din 1935 „Asupra lanţurilor de variabile statistice‖, unde au dat exemple de lanţuri cu legături 

complete (bolile ereditare, de exemplu, se succed după un lanţ cu legături complete). Apoi au dat alt 

exemplu de astfel de lanţ generalizând urna lui Bernoulli. 

Mai târziu, Onicescu şi Mihoc au studiat mişcările discontinue, definite ca o succesiune de 

mişcări elementare. Schimbările elementare corespund cu variaţia unui sistem dat de particule de 

specii diferite. Au caracterizat astfel sisteme de particule închise, deschise, periodice, mixte, precum 

şi caracterul topologic al reţelei de puncte reprezentative. Au formulat apoi probleme asimptotice 

pentru această mecanică, cum este de pildă, aflarea probabilităţii ca sistemul să ajungă după un 

număr n de mişcări elementare într-o anumită stare, ţinând seama de diferitele drumuri posibile, n 

tinzând către infinit. Aici s-a studiat în special mişcarea pe o reţea cu o dimensiune infinită în 

ambele sensuri şi s-a demonstrat că numărul de particule câştigate în n mişcări succesive urmează 

legea lui Gauss.  
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Împreună cu Onicescu, Mihoc a dat şi alte dezvoltări pentru noţiunea nouă a lanţurilor cu 

legături complete. De pildă, a studiat funcţia de repartiţie a unei sume de variabile aleatoare în lanţ 

Markov de multiplicitate p, folosind metoda funcţiei caracteristice. A arătat că în cazul lanţurilor 

Markov continue în timp şi cu o mulţime finită de stări, probabilitatea de trecere de la o stare la un 

anumit moment, la altă stare în alt moment, verifică o ecuaţie funcţională. 

Pentru procedeele care intervin în teoriile de estimaţie referitoare la un lanţ Markov, 

Gheorghe Mihoc a enunţat două teoreme privind funcţiile de estimaţie eficiente pentru şirurile de 

variabile dependente („Funcţii de estimaţii eficiente pentru şirurile de variabile dependente‖ - 

1957). A arătat anume că funcţiile de estimaţie sunt asimptotic eficiente şi gaussiene, dacă toate 

probabilităţile (cu excepţia celor cuprinse într-o linie a matricii stochastice indecompozabile) sunt 

necunoscute. 

Pornind de la rezultatele în care stabilise o teoremă ergodică pentru lanţurile simple 

staţionare cu un număr finit de stări şi dând condiţii suficiente pentru ca principiul ergodic să fie 

satisfăcut, Mihoc a stabilit o teoremă ergodică şi pentru lanţurile simple cu legături complete, 

neomogene, având un număr finit de stări. 

Din punct de vedere matematic, operaţiile liniare din teoria lanţurilor Markov sunt înlocuite 

în teoria lanţurilor cu legături complete cu operaţii funcţionale. 

În urma unei conferinţe pe care a ţinut-o la Institutul de statistică de la Universitatea din 

Paris, în martie 1964, Mihoc a publicat rezultatele pe care le-a obţinut în domeniul lanţurilor 

multiple cu legături complete. 

Problema iteraţiilor. Mihoc a arătat că numărul de iteraţii la care dau naştere lanţurile 

Markov omogene şi finite ascultă la limită de o lege normală. Cu această ocazie a tratat şi problema 

lanţurilor multiple, omogene şi finite. Mihoc a arătat că legea de probabilitate a numărului de iteraţii 

de lungime m, când m este destul de mare, tinde la limită, pentru schema lui Bernoulli, către legea 

lui Poisson („Legea limită de probabilitate a numărului de iteraţii de lungime dată‖). 

Extinderea legii lui Poisson. Mihoc a extins legea lui Poisson pentru lanţurile Markov, 

ocupându-se de lanţurile Markov multiple şi omogene. Se obţin astfel Extinderea legii lui Poisson 

pentru lanţurile Markov multiple şi omogene şi Asupra diferitelor extensiuni ale legii lui Poisson la 

lanţurile Markov finite şi constante, legi Poisson pentru aceste lanţuri, care diferă total de legea lui 

Poisson pentru lanţul Markov simplu. A obţinut şi generalizări ale distribuţiei Poisson, exprimate 

prin funcţiile lor caracteristice – Diverse generalizări ale distribuţiei Poisson. 

Procese stochastice şi generalizările lor. Preocupat de domeniul cel mai de actualitate şi cel 

mai viu al calculului probabilităţilor, şi anume de procesele stochastice, Mihoc a făcut o analogie 

între fenomenul mortalităţii şi problema mersului la întâmplare pe o dreaptă, studiind astfel 

procesele stochastice cunoscute sub numele de procese de naştere şi de stingere. 

Statistica matematică. Gheorghe Mihoc a dat o nouă formă pentru aplicarea metodei 

reprezentative, pornind de la probleme practice de recensământ (O aplicaţie a metodei de 

reprezentare). A discutat metoda selectivă şi aplicaţiile ei în cercetările statistice (Metoda selecţiei). 

Analiza matematică. La începutul carierei sale, Mihoc s-a preocupat de formula mediei 

pentru polinoame, determinând intervalul de contracţie şi dând o soluţie nouă cu ajutorul 

momentelor, după metoda lui Stieltjes. Mihoc a determinat intervalul minim de contracţie pentru 

polinoame de ordin pereche. 

În teza de doctorat s-a ocupat de ecuaţiile diferenţiale de ordinul întâi, care se integrează cu 

ajutorul unui număr determinat de soluţii particulare. De asemenea, a stabilit o ecuaţie cu derivate 

parţiale de tip Mazzoni ce intervine în rezervele matematice medii din asigurările sociale (Asupra 

ecuaţiilor diferenţiale ale rezervelor matematice din asigurările sociale). 
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Într-un stil extrem de curgător şi plăcut, a expus fie ideile clasice ale teoriei probabilităţilor 

(de exemplu, modelul urnei lui Bernoulli), teoria matematică a operaţiilor financiare, fie ultimele 

noutăţi ale acestor frumoase matematici aplicate.  

Gheorghe Mihoc, prin opera sa de creaţie din domeniul probabilităţilor şi statisticii 

matematice, rămâne după Onicescu, cel de-al doilea mare probabilist pe care îl avem astăzi. 
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Solution to Problem 1084 from The College 

Mathematics Journal September 2016 

 

Ivan Robert 

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

Profesor: Stanciu Neculai 

 

 

1084. Proposed by George Apostolopoulos, Messolonghi, Greece. 

Let ABC be a triangle with area equal to 1, and K , L interior points of the sides AB , AC , 

respectively. Let F be the intersecting point of lines BL  and CK . Find the maximum value of the 

area of triangle KLF . 

 

Solution. 

 

 

 

We denote 
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x  , . By the theorem of Menelaus in triangle AKC  and transversal 

LFB  , we have 
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We have that 
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Let  the positive root of equation 12  tt , i.e   is golden section. We shall prove that 
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so the inequality (1) is true. 

Hence, the maximum value of the area of triangle KLF  is  
35

1


 which occurs for  yx  and 

we are done! 
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CONSTANTA LUI EULER 

 

Martin Fabian 

Colegiul Tehnic Energetic „Regele Ferdinand I” Timişoara 

Coordonator: prof. Saizescu Cristina-Alexandra 

 

Numărul C sau constanta lui Euler – după cum mai este actualmente denumită, a fost 

descoperită de marele matematician în studiile sale datorită faptului că în anul 1734, efectuând 

diferite calcule în cadrul demonstraţiilor legate de proprietăţile seriilor armonice de numere reale, a 

arătat existenţa unui număr pozitiv subunitar cu proprietăţi deosebite, pe care l-a notat C. 

Celebrul matematician şi fizician Leonhard Euler s-a născut la data de 15 aprilie 1707 în 

localitatea Basel din Elveția şi a trecut în nefiinţă la 18 septembrie 1783 la Sankt Petersburg, în 

Rusia, este considerat forța dominantă a matematicii secolului al XVIII-lea și unul dintre cei mai 

remarcabili savanți ai omenirii. Prin munca sa a influențat considerabil dezvoltarea matematicii și s-

a implicat în mod covărşitor asupra matematizării științelor conferind calitate, profunzime și 

prolificitatea extraordinară a scrierilor sale - opera sa exhaustivă putând cu ușurință umple 70 - 80 

de volume de dimensiuni standard dacă ar fi publicată vreodată în mod integral. 

La sfârşitul secolului al XVII –lea şi începutul secolului următor, seriile infinite de numere 

reale deveniseră obiectul de studiu predilect pentru cei mai mulţi matematicieni, iar seriilor 

numerice li se acorda o atenţie specială, deoarece datorită lor se puteau efectua aproximări ale 

diferitelor valori particulare ale argumentului. 

După publicarea rezultatelor stabilite de Isaac Newton, Gottfied Wilhelm Leibniz şi James 

Gregory – care au atras atenţia asupra deosebirilor dintre o serie convergentă şi una divergentă, 

Jacob Bernoulli a publicat, în perioada 1689 - 1704, articole referitoare la sistematizarea teoriei 

seriilor: „Proporţii aritmetice despre seriile infinite şi despre sumele lor finite‖. Pintre alte rezultate 

expuse în acest studiu, se demonstrează că seria armonică: 

1+ 
2

1
 + 

3

1
+

4

1
+ … + 

n

1
 + … este divergentă. 

În anul 1713, Jacob Bernoulli a stabilit o nouă demonstaţie privind divergenţa acestei serii 

armonice, ceea ce indică interesul pe care-l stârnise această tematică de studiu în rândul 

matematicienilor vremii, interes legat şi de faptul că seria armonică alternantă:  

                                   1 – 
2

1
+ 

3

1
 –

4

1
+... +(-1)

n+1

n

1
+...  este convergentă  

şi, după cum stabilise W. Brouncker, avea ca rezultat al limitei spre ∞ pe ln2.  

De aceea, matematicienii au fost deosebit de surprinşi când au citit, articolul publicat de 

Leonhard Euler în anul 1734, în care demonstra că deşi seria armonică este divergentă totuşi 

diferenţa dintre suma ei parţială: 

S = 1 + 
2

1
 + 

3

1
+

4

1
+…+ 

n

1
 

şi termenul ―ln n‖ are o limită finite, atunci când n tinde spre ∞.  

Altfel formulat rezulatul studiului său, el a arăta că este adevărată relaţia :  

(E)  
n

lim (1 + 
2

1
 + 

3

1
+ 

4

1
 + … + 

n

1
– ln n ) = C , 
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https://ro.wikipedia.org/wiki/Elve%C8%9Bia
https://ro.wikipedia.org/wiki/18_septembrie
https://ro.wikipedia.org/wiki/1783
https://ro.wikipedia.org/wiki/Sankt_Petersburg
https://ro.wikipedia.org/wiki/Rusia
https://ro.wikipedia.org/wiki/Matematic%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Secolul_XVIII
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https://ro.wikipedia.org/wiki/%C8%98tiin%C8%9B%C4%83
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unde constanta C a fost calculată cu primele sale 6 zecimale exacte ca având valoarea C = 

0,577215. 

Interpretarea geometrică a relaţiei (E) presupune reprezentarea grafică într-un sistem de axe 

de coordonate carteziene xOy a funcţiei f : R→R, f(x)=
x

1
.  Cum ―ln n‖ este rezultatul calcului ariei 

A neregulate din plan mărginite superior de o ramură a hipebolei echilaterale, axa Ox şi dreptele 

vertical de ecuaţii x= 1 şi respective x= n, deoarece:  

A= nnxdx
x

n

n

ln1lnlnln
1

1

1

 , 

iar suma parţială S n  a seriei armonice arată că suma ariilor dreptunghiurilor având bazele egale cu 

1 şi înălţimile egale cu 
n

1
, n  ,...3,2,1 . Astfel, scăderea S n - ln n stabileşte valoarea diferenţei 

dintre suma ariilor acestor dreptunghiuri şi ariile corespunzătoare cuprinse de ramura hiperbolei y=

x

1
, calculate de la ordonata x = 1 şi ordonata x = 2,3,…, n, iar atunci când n tinde spre ∞, această 

diferenţă rămâne aceeaşi - constanta C, ale cărei zecimale pot fi determinate prin calcul. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Formula stabilită de Euler este importantă nu numai prin ea însăşi, ci mai ales prin aplicaţiile 

ei şi în special prin faptul că ea ne arată modul în care variază două funcţii reale de argument n, care 

devin amândouă infinite când n creşte nedefinit şi anume: formula poate fi interpretată astfel - 

sumele parţiale ale seriei armonice cresc în aceeaşi măsură ca şi logaritmii naturali corespunzători 

numerelor respective, ceea ce face ca diferenţa lor să rămână constantă.  

Această constantă C a devenit una dintre enigmele analizei matematice, fiindcă, deşi este 

implicată în multe formule, nu s-a putut însă stabili care este natura ei.  

Constanta C l-a preocupat în mod deosebit pe Euler, care a mai stabilit şi alte variante de a o 

reprezenta în relaţie cu alte entităţi matematice. Utilizând sume parţiale, constanta C poate fi 

exprimată astfel:  



109 

 

 

                                       C = 
2

1
S

2
- 

3

1
S 3 + 

4

1
S

4
- ….   

 sau C = 
2

1
 (

22

1
+ 

23

1
+ … ) + 

3

2
 (

32

1
+

33

1
+ … ) + 

4

3
 (

44 3

1

2

1
 +  …) + …. 

    Într-o scrisoare adresată lui Christian Goldbach, Leonard Euler îi dezvăluia acestuia cum 

a descoperit o altă formulă: 




p

n n1

1
= ln(1+n) + 

2

1



p

n n1
2

1
 - 

3

1



p

n n1
3

1
+ 

4

1
 



p

n n1
4

1
- …. 

pe care a transformând-o, ulterior, în următoarea formulă, aproximativă: 




p

n n1

1
  ln(1+n) + C 

şi pe care a utilizat-o pentru calcularea, pentru p= 10, a primelor 16 zecimale ale numărului C, 

obţinând astfel valoarea C = 0,5772156649015329… 

 Într-un studiu, apărut în anul 1871, intitulat „Numere memorabile‖, Euler a arătat toate 

încercările făcute, dar care nu au avut toate sorţi de izbândă, realizate cu scopul de a calcula 

zecimalele numărului C utilizând logaritmului natural al unui alt număr real şi tabelele de logaritmi. 

Tot în cadrul acestei lucrări el a mai adăugat şi alte formule în care apărea numărul C, ca de 

exemplu : 

1- C = 
2

1
 (S 2  - 1 ) + 

3

1
 (S 3  - 1 ) + …. 

sau 2C-1 = (
2

1
+

3

1
+ - 

3

2
S 2 ) +(

4

1
+

5

1
–

5

2
S

4
) + (

6

1
 + 

7

1
– 

7

2
S 6 ) + … 

  Printre seriile numerice care au ca sumă constanta C, de o mare importanţă, datorită 

proprietăţilor ei, a fost seria determinată în mod empiric de Gregorio Fontana (1735 - 1803) şi 

publicată în anul 1790 de către Lorenzo Mascheroni (1750-1800), a cărei demonstraţie a fost 

realizată ulterior de Friedrich Wilhelm Bessel (1784 – 1846 ), în anul 1812 :  

                                       C = 
2

1
+ 




 432

1

32

1
232

…. 

Cu ajutorul acestei serii numerice, Mascheroni a reuşit să calculeze primele 32 de zecimale 

ale constantei C, dar dintre acestea s-a constatat mai târziu că numai 19 erau exacte.  

Şi cercetările lui Carl Friedrich Gauss au inclus calcularea cu o aproximare cât mai bună a 

constantei C, utilizând ca metodă dezvoltările în serie ale lui Euler şi stabilind astfel primele 40 de 

zecimale ale constantei C.  

În anul 1867, William Shanks a calculat 49 de zecimale, apoi a mai adăugat acestora altele 

ajungând la 80 şi din nou, în anul 1871 a mai revenit cu calculul primelor 101 zecimale ale lui C. 

Dar munca sa din ultimii cinci ani s-a dovedit zadarnică deoarece, după un control al lui Glaisher, 

zecimalele calculate după cele dintâi 59 au fost găsite eronate. Mai târziu, J. C. Adams (1818 - 

1892) a mai stabilit 263 de zecimale însă nici acestea nu au putut arăta dacă numărul C este raţional 

sau iraţional.  

A fost studiată prin diverse metode stabilirea naturii numărului C de către matematicieni 

renumiţi, printre care Eugene Charles Catalan (1814 - 1894), Pafniuti Lvovici Cebîşev (1821 - 

1894) şi Paul Appell (1855 – 1930 ), dar fără să se ajungă la o concluzie certă.  



110 

 

 

             Într-o scrisoare pe care Charles Hermite, descoperitorul transcendenţei numărului e, a 

trimis-o în anul 1888 prietenului său Thomas Joannes Stieljes (1856 – 1894), acesta observa: „Cu 

privire la constanta lui Euler, cred că pot să vă sigur că nici un ochi omenesc nu a putut sonda, până 

acum, misterul iraţionalităţii ei. Ar fi o mare şi frumoasă descoperire dacă s-ar demonstra că C este 

incomensurabil, dar de unde ar putea veni o rază de lumină într-o problemă aşa de tainică, aşa de 

profundă ?‖ 

În anul 1926, cercetătorul Paul Appell a publicat un articol în care demonstra iraţionalitatea 

lui C, doar că, peste o săptămână, tot el a recunoscut public că utilizase greşit o formula şi că astfel, 

concluzia studiului ar putea fi compromisă. Ulterior, alte au mai existat încercări în acest sens,dar 

nici una nu a fost considerate viabilă şi nicio concluzie oficială nu a fost publicată. 

Matematicianul român Alexandru Froda (1894 – 1973) a studiat şi a publicat mai multe 

teoreme referitoare la criteriile de iraţionalitate ale numerelor reale şi care a avut contribuții 

importante în analiză matematică, algebră, teoria numerelor şi mecanică rațională. El a realizat în 

anul 1965 o aplicaţie numerică, ajungând ulterior să elaboreze o nouă demonstraţie despre 

iraţionalitatea constantei C. Această demonstraţie nu a fost confirmată sau combătută încă, deci a 

rămas nevalidată din punct de vedere ştiinţific. 

În perioada modernă, cu ajutorul calculatorului au fost stabilite primele 50 de zecimale ale 

constantei C şi anume:        

C=0,5772156649015328606065120900824024310421593359399235988057672348848677267776

64670936947063291746749… 

Cel mai recent, în data de 22 decembrie 2013, Alexander Yee a stabilit, cu ajutorul 

calculatorului ―Nagisa‖ 2 x Intel Xeon X5482 @ 3.2 GHz, utilizând soft-ul y-crancher, recordul 

mondial pentru calculul primelor 119.377.958.182 de zecimale ale constantei C. El a folosit 

algoritmul Brent-McMillan, pentru 2
36

 de iteraţii, timpul de calcul a fost de 50 de zile, iar rezultatul 

obţinut a fost validat de două ori, verificarea fiind realizată cu ajutorul algoritmului Brent-McMillan 

with Rafinement. 
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MATEMATICA – BIOLOGIA LEGĂTURĂ 

INDESTRUCTIBILĂ 
 

Neagu Vasilica  

Liceul Tehnologic Răchitoasa 

Profesor îndrumător Ivasc Liliana   

 

           Dacă are sau nu are matematica, legătură directă cu viața, răspunsul ar părea să fie că nu. La 

prima vedere , matematica pare a fi domeniul cel mai abstract, care  furnizează doar unele 

instrumente pentru descrierile ştiinţifice ale fenomenelor fizice, instrumente considerate de multe 

ori, mai ales de nespecialişti, mult prea diferite de realitatea concretă.  

              Realitatea este însă alta . Fizica foloseste în mod curent descrieri matematice. Mare parte a 

proceselor care se petrec în natură au primit deja descrieri matematice. Teorii precum cea a 

gravitaţiei formulate de Isaac Newton şi rafinate de Albert Einstein, teoria electromagnetismului, 

formulată prin contribuţia decisivă a lui Maxwell, sunt exemple în care contribuţia matematicii este 

esenţială. 

             În același timp, procesele specifice viului sunt caracterizate de o complexitate mai mare, 

încât, de cele mai multe ori, ele nu pot fi cuprinse printr-o simplă formulă matematică. Mai mult , în 

intenţia de a descrie formele vii, forma sau dinamica fiziologică a unor celule, organe sau 

organisme, chiar şi modelele matematice bune nu au decât o aplicabilitate restrânsă. Pe de o parte, 

cu cât modelul matematic este mai simplu, cu atât este mai puţin realist. 

             Matematica a pătruns tot mai mult şi în domeniile „rezervate‖ altădată biologiei. Prezenţa ei 

s-a făcut simţită mai întâi prin descrierile foarte bune pe care le-a oferit pentru structura şi dinamica 

populaţională a unor specii, de exemplu pentru descrierea modului cum evoluează raportul 

cantitativ între speciile de prădători şi cele care constituie prada, în ecosisteme dintre cele mai 

variate. Treptat, modelarea matematică a pătruns în tot mai multe domenii ale biologiei, ajungând să 

ofere numeroase modele capabile să descrie forma celulelor, multiplicarea celulară sau dinamica 

proceselor specifice vieţii celulare. 

În general, pe baza observaţiilor referitoare la unele fenomene din realitate, matematica oferă 

modele, un fel de „construcţii‖ matematice exprimate prin anumite colecţii de variabile şi de 

regulile care guvernează valorile acestora. Intenţia este aceea de a fixa, prin intermediul descrierii 

matematice, „comportamentul‖ unui sistem, în cazul acesta un „sistem‖ viu. Odată elaborat, 

modelul matematic asociat acestui sistem viu poate fi testat, în variate situaţii, şi poate fi 

particularizat sau îmbunătăţit, după caz, prin rafinarea regulilor pomenite mai sus, prin ajustarea 

unor parametri sau chiar prin introducerea altor variabile care să aibă în atenţie aspecte noi 

referitoare la proces. Până la urmă, prin verificări şi modificări repetate, modelul poate deveni unul 

de încredere, un „instrument‖ ce poate anticipa destul de bine viitoarea comportare a sistemului, în 

diverse situaţii. 

Aşadar, în timp ce biologia urmăreşte să ofere descrieri şi explicaţii ce vizează fenomenele lumii 

vii, matematicile pot intra în jocul ei oferind „sursele‖ ce furnizează modele de predicţie pentru 

structura şi comportamentul organismelor vii. În fine, trebuie spus că utilitatea acestor descrieri 

matematice privind lumea vie nu ţine doar de concizia şi claritatea limbajului matematic, care 

surprinde cumva „esenţa‖ dinamicii fenomenelor. Când modelele matematice sunt suficient de 

adecvate „realităţii‖, ele se dovedesc folositoare prin faptul că oferă prognoze bune privind evoluţia 

viitoare a proceselor. 
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              Pe baza unor date precum forma celulelor şi procesele celulare, cercetători de la 

Universitatea din Ohio a reuşit să pună la punct o modalitate „matematică‖ de a distinge celulele 

sănătoase de cele bolnave. Încă într-o fază incipientă, cercetările,  reprezintă un mod nou de a 

identifica anumite anomalii celulare, inclusiv cele de natură canceroasă. Metoda aceasta va putea fi 

utilizată în distingerea unor etape ale îmbolnăvirii celulelor şi a diferitelor lor grade de agresivitate. 

Organismele vii, celulele în particular, au diferite stadii de viaţă care se remarcă prin forme 

specifice şi prin parametrii de funcţionare adecvaţi. Plecând de la unele înregistrări video ce 

prezintă aceste stadii de dezvoltare şi prin intermediul unui software specializat în „extragerea‖ din 

materialul înregistrat a acestor elemente caracteristice celulelor, cercetătorii au reuşit să alcătuiască 

un „profil‖ al celulelor sănătoase. În mod similar, pe baza aceloraşi indicii colectate de software-ul 

respectiv, ei au reuşit să elaboreze şi „profilul‖ anumitor celule „bolnave‖. 

            Potrivit afirmațiilor echipei de cercetatori aceste rezultate vor putea fi folosite în viitor 

pentru a dezvolta „instrumente‖ matematice în „diagnosticarea‖ celulelor. Modelarea matematică va 

permite, de asemenea, stabilirea unui „profil‖ al celulelor bolnave în cazul anumitor afecţiuni, 

venind în sprijinul specialiştilor anatomopatologi în conturarea unui prognostic despre modul cum 

va evolua boala. Deosebit de relevant este şi faptul că, în viitor, modelul matematic obţinut va putea 

oferi posibilitatea de a „testa‖ diferite strategii de tratament pentru fiecare pacient în parte, mai 

precis dozarea cea optimă în chimioterapie sau în tratamentul cu radiaţii. (Cf. Hasan Coskun, 

Huseyin Coskun, „Cell Physician: Reading Cell Motion‖, în rev. Bulletin of Mathematical Biology, 

2010, şi în web, în ScienceDaily, 25 ianuarie, 2011). 

Între rezultatele semnificative care leagă lumea ordonată a structurilor matematice de lumea 

complexă a biologiei, este cu siguranţă şi cel obţinut în 2008 de Gil Alterovitz, cercetător la 

Harvard Medical School. El a avut ideea de a converti, prin intermediul unui alt program 

informatic, structura proteinelor şi expresiile genetice în sunete muzicale. După ce a analizat mai 

bine de 3.000 de proteine din „expresia‖ biochimică a cancerului de colon, el a comprimat lunga 

listă a proteinelor, folosind anumite corespondenţe între gene şi proteine. În acest fel, el a obţinut 

patru reţele principale cărora le-a asociat note muzicale distincte. Prin aceste corespondenţe a fost 

posibilă realizarea unei linii melodice care corespunde expresiei genetice a unor celule sănătoase şi 

a unor celule bolnave, în cazul particular al cancerului de colon. Rezultatul a fost cumva neaşteptat: 

structura genetică a celulelor sănătoase are o „muzicalitate‖ armonioasă, în timp ce celulelor 

bolnave le corespund şiruri de sunete dizarmonice. 

Pe de o parte, aşa cum au afirmat unii specialişti, descoperirea aceasta pune la dispoziţie un alt 

posibil instrument pentru „identificarea‖ sonoră a celulelor tumorale (Cf. „A cancerous melody‖, în 

rev. The Scientist, 25 septembrie, 2009). În acelaşi timp, într-un sens mai larg, descoperirea arată 

cât de adânc sunt imprimate armoniile în structurile lumii vii. Este semnificativ, de asemenea, că 

acest ultim aspect poate deschide, într-un mod neaşteptat, rezultatele concrete ce privesc legătura 

dintre matematică şi biologie către un orizont mult mai larg, cu vechi întrebări filosofice şi reflecţii 

teologice edificatoare, orizont în care frumuseţea ascunsă a lumii vii se arată a fi un indicator pentru 

viaţa spirituală a omului, prin aceea că frumuseţea lui şi armonia vieţii lui sunt sporite prin 

cultivarea virtuţilor. 
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MATEMATICI FINANCIARE – DOBÂNZI 
 

Puiu Florina Ionela,  

Liceul Tehnologic Pamfil Șeicaru Ciorogârla, Jud. Ilfov 

Prof. Îndrumător Pricope-Sfetcu Ruxandra 

 

 

             Auzisem de multe ori vorba‖Ce ți –e scris în frunte ți –e pus! ‖ sau ‖Cu soarta nu te poți 

pune!  ‖ dar evident că am râs în sinea mea,…vorbe! 

O gropiță în trotuar apărută parcă de nicăieri m-a făcut să-mi scrântesc piciorul și astfel mai bine de 

2 săptămâni am rămas imobilizată în pat. Noroc cu Roxana care venea să-mi dea lecțiile și să mă 

pună la curent cu toate noutățile 

- Vezi că vom da teză și din ce ne –a predat azi și domna ( de mate!) ne-a spus că ar fi bine să 

punem la portofoliu și capitolul ăsta de MATEMATICI FINANCIARE!  

            Cum orele treceau mai ușor având o activitate, m –am pus pe citit! Surpriză! Nu numai că 

începusem să înțeleg dar parcă îmi plăcea! Auzi,eu și matematica ajunse la….un numitor comun! 

Bună treabă n-am ce zice! 

             Nu peste multă vreme, sora mea, Mihaela mi-a destăinuit că are de gând să-și facă un plan 

de economisire,un depozit bancar ca ulterior să-și facă și un credit bancar pentru a putea să-și ia 

mașina mult dorită. 

             Și atunci mi-au apărut în minte lecțiile pe care le copiasem din caietul Roxanei despre 

dobânzi, credite…. 

             Oare gropița aceea a vrut să-mi arate ceva? Îmi găsisem un drum pe care să-l urmez în viață 

și am început să apofundez…..vorba aia…nu-ți aduce anul ce-ți aduce ceasul! 

Să-ncepem! 

Am aflat că direct sau indirect, imediat sau după un timp, eforturile și efectele unei activități 

economice oarecare se măsoară cel mai adesea în bani. Matematicile financiare cuprind metode 

matematice speciale, utilizate pentru modelarea și măsurarea unor fenomene economice.Drept 

urmare, în sistemul activităților economice intervine noțiunea de operațiune financiară care 

reprezintă modalităti de plasare a unor sume de bani, în condiții stabilite și cu un anumit scop, de 

catre  un partener P1 catre un alt partener P2. 

                Partenerii P1, P2 pot fi persoane, grupuri de persoane sau instituții. De obicei, cel care 

face plasamentul (are banii) stabilește condițiile operațiunii financiare respective.                   

                Plasamentul unei sume de bani constă în urmatoarele: 

a) cel ce dispune de bani este privat temporar de o anumită suma de bani; în consecință primește o 

renumerație pentru aceasta privațiune; 

b) cel ce nu dispune de bani folosește temporar o anumita suma de bani provenită de la altcineva, 

contra unei taxe. 

                  Rezultă că întotdeauna există un cost al operațiunilor financiare, care reprezintă efortul 

financiar pe care îl suportă un partener pentru a putea beneficia de o anumită sumă de bani pe care o 

are un alt partener. Cel mai frecvent, un asemenea cost este asimilat cu dobândă aferenta 

plasamentului financiar, deși - în realitate -  dobânda este numai una dintre componentele costului 

unei operațiuni finaciare. 
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                 Desi foarte diverse, operațiunile financiare au în comun anumite concepte economice cu 

ajutorul cărora se constituie modele matematice specifice. Aceste modele reprezintă fundamentul 

matematicilor financiare. 

                 Teoria generală a matematicilor financiare are ca obiect constituirea si analiza, în termeni 

matematici, a modelelor economice ale operațiunilor financiare prin care se fac plasamente ale unor 

sume de bani. 

            Modalitățile de definire a dobânzii sunt cel mai ușor de ilustrat în cazul plasamentelor 

bancare.  Dobânda pentru un plasament este suma de bani platită de banca și primită de client 

pentru un capital pe care clientul l-a depus la banca; ea este direct proporțională cu capitalul plasat 

și depinde de durata plasamentului. 

             Dobânda simplă se calculează asupra unei sume, pe toată durata contractului de plasament.   

Dacă notăm cu S0  suma depusă exprimată în unități bancare (lei,euro,dolari), cu t durata 

contractului exprimată în unități de timp (ani sau luni) cu p⁄100 dobânda care se plătește pentru o 

unitate bancara pe unitatea de timp, dobânda simplă se calculeaza dupa formula: 

                          D=S0·
 

   
·t  

              Notând dobânda unitară cu i,  i=
 

   
,expresia lui D devine: 

                           D=S0·i·t 

              Suma sau valoare finala ridicata de client este: 

                            St=S0+D=S0(1+it). 

              Spunem că o suma este plasată cu dobânda compusă când,la sfarșitul primei unități de 

timp,dobânda simplă a acestei perioade este adaugată la suma plasată pentru a produce la rândul ei 

dobândă în perioada urmatoare și asa mai departe.Expresia sumei finale obtinute pe baza dobânzii 

compuse se poate deduce ușor cu ajutorul următorului tabel: 

Unitate de 

timp 

Suma plasată dobânda Suma la sfarsitul unității de 

timp 

    1        S0 S0·i S1=S0(1+i) 

     2      S1 S1·i S2=S0(1+i)
2
 

     …     …  … 

     t     St-1 St-1·i St=S0(1+i)
t 

                Deci, în acest caz suma finală este: 

                             St=S0(1+i)
t
. 

                Depozitele la care scadența t este un multiplu întreg de unități de timp se numesc 

,,depozite la termen”.În practica bancară există însă și asa numitele ,,depozite de vedere”, pentru 

care timpul t nu este un multiplu întreg de unități, deponentul putând să-și ridice capitalul plus 

dobânda aferentă în orice moment. Și în această situație se folosește o dobândă compusă, iar 

calculul  sumei finale  este prezentat în continuare. 

                  Presupunem că retragerea se face după o perioada  egală cu un numar n de ani și un 

numar de zile z de zile.Atunci putem scrie: 

                                 t=n+
 

   
 

                   Conform  calculului ce utilizează dobânda compusă, dupa n ani suma era: 
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                                 Sn=S0(1+i)
n
. 

                   Acestei sume i se adaugă dobânda simplă D pentru cele z zile, dată de expresia: 

                                 D=Sn·i·
 

   
=S0(1+i)

n
·i·

 

   
  

                    Astfel suma finală retrasă de client este: 

                                 St=Sn+D=S0(1+i)
n
(1+i ·

 

   
) 

Și pentru  înțelege mai bine am studiat următorul exemplu 

     Un client vine la bancă având intenția de a face un plasament de 1 000 unități bancare.Banca 

ofera o dobândă unitară de 1% pentru  ,,depozitele la vedere ―si de 3% pentru ,,depozitele la 

termen‖. Să  se calculeze ce suma ar ridica deponentul dupa 3 ani în cazul unui depozit la termen și 

ce suma ar ridica dupa o perioada de 3 ani și 50 de zile în cazul unui depozit la vedere. 

       Așadar, dacă depozitul la termen se face în varianta dobanzii simple, pentru S0=1000, i=0,03 și 

t=3, suma finala este: 

                     S3=1 000(1+0,03·3)=1090 

     Dacă depozitul la termenul se face în varianta dobanzii compuse,suma finală este  

                     S3=1 000(1+0,03)
3
=1092,7. 

                Dacă clientul alege un depozit la vedere cu dobânda unitară i=0,01 și menține depozitul 

timp de 3 ani și 0 de zile, suma finală pe care o ridica este: 

             St =1 000(1+0,01·
  

    
)=1031,3. 

                 Am mai luat încă un exemplu pentru a înțelege mai bine cum stau lucrurile în cazul în 

care Mihaela va opta să-și facă un plan de economisire proporiu depunând anual la o bancă o sumă 

de 1 000 unități bancare, în regim de depozite la termen (cu dobânda compusă), la o dobânda 

unitară de 3% oferită de bancă. Am vrut să știm  de ce sumă va dispune Mihaela după 10 ani 

(respective dupa 10 depuneri consecutive). 

                 Notam S0 suma depusa anual (de exemplu la datele 1.02.2017,1.02.2018 și asa mai 

departe ,pana la data de 1.02.2026)si cu i dobânda unitara anual: 

    

Valoarea finala a primei depuneri S0=(1+i)
10 

Valoarea finala a celei de-a doua depuneri S0=(1+i)
9 

Valoarea finala a celei de-a treia depuneri S0=(1+i)
8 

                  …         … 

Valoarea finala a celei de-a noua depuneri S0=(1+i)
2 

Valoarea finala a celei de-a zecea depuneri S0=(1+i) 

 

                     Astfel,valoarea finală pe care Mihaela o poate ridica după 10 ani de la prima depunere 

(la data de 1.02.2017) este de : 

                     S10= S0=(1+i)+ S0=(1+i)
2
+…+ S0=(1+i)

10
. 
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                     Utilizând formula de calcul a sumei termenilor unei progresii geometrice învățată în 

clasa a IX-a, obtinem: 

                     S10= S0=(1+i)·
(   )     

 
. 

            Am mers spre casă, aveam la ce să ne gândim, dorința de a avea o mașină putea aștepta oare 

10 ani? Nu prea! Totuși ce putem face pentru a avea mașina mult visată mai repede? Și atunci ne-

am gândit …evident împrumutăm de la bancă pentru ca mătuși Tamara nu știam să avem în neam! 

Am început să ne documentăm și am aflat că în cazul creditelor bancare pe care le ia un client, 

acesta este cel care plătește o dobândă bancii creditoare, simultan cu rambursarea sumei 

împrumutate .Restituirea creditului se numeste rambursare ,iar termenul până la care trebuie 

rambursat creditul se numește scadență.  

            Rambursarea unui credit se poate face într-o singură tranșă (pentru creditele pe termen scurt) 

sau eșalonat (pentru credite pe termen mijlociu sau lung) 

            Rambursarea creditului intr-o singura transa: 

Să presupunem că Mihaela ar fi împrumutat T0 unitati bancare cu o scadenta la z zile (z ≤ 365), iar 

banca percepe o dobânda unitară anuala i. Suma totala datorata la scadenta este: 

          

             T=T0+D=T0+ T0·i·
 

   
=T0(1+

    

   
). 

             Pentru a înțelege mai bine am studiat împreuna cu Mihaela următorul exemplu pentru a 

vedea într-un caz concret ce se petrece daca rambursarea unui credit nu se face într-o singură tranșă 

ci eșalonat. 

              În urmă cu 2 ani și 3 luni o persoană a împrumutat o sumă de 1000 u.m. în regim de 

dobânda compusa calculata anual. Știind ca în cei trei ani, procentele anuale au fost de 15%, 17% 

respectiv 20%, ce sumă trebuie sa plătească acum persoana și care a fost dobânda aferentă. 

              Rezolvare:  

              3 luni = 3 : 12 = 0,25 ani                                                                                        

              S = 1000 · ( 1 + 0,15 ) · (1 + 0,17 ) · ( 1 + 0,2 · 0,25) = 

            = 1000 · 1,15 · 1,17 · 1,05 = 1412,78 u.m. 

             D = 1412,78 - 1000 = 412,78 u.m. 

               Calculul acesta ne-a cam speriat, și am decis că vom încerca să facem un pic din 

amândouă, un timp (dar nu 10 ani!) vom economisi anual după care vom lua un credit bancar pentru 

restul de sumă necesară cumpărării mașinii mult visate. La urma urmei…mai era ceva vreme până 

când Mihaela va avea 18 ani ca să poată deveni șofer ..iar pentru mine….începea un nou drum! 

Aveam de gând să aprofundez serios și pentru viitor aceasta ramură a matematicii împletită cu 

economia! Probabil viitoarea mea meserie! Ar trebui să spun oare….mulțumesc gropiței care m –a 

adus aici??? 
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Matematicieni celebri 
 

Nume elev: Piscoi Melania  

LIT „Lucian Blaga” 

Nume profesor: Lörincz Ana  
 

    Arthur Cayley a fost un matematician britanic. A fost unul din fondatorii școlii britanice moderne 

de matematică pură.  

    S-a născut în Londra pe data de 16 august 1821, și a decedat la Cambridge pe data de 26 ianuarie 

1895. 

    Tatăl său, Henry Cayley, a fost văr cu Sir George Cayley, inventator în domeniul aeronauticii, și 

provenea din vechea familie Yorkshire. Se stabilise în Sankt Petersburg, Rusia, cu afaceri 

comerciale. Mama sa era Maria Antonia Doughty. După unii autori, se pare că era rusoaică deși 

numele ei de familie inițial contrazice acest lucru. Fratele său era lingvistul Charles Bagot Cayley.  

    Arthur și-a petrecut primii opt ani din viață la St. Petersburg.  

Primele studii le-a urmat la o școală particulară. Încă de mic, Arthur Cayley a manifestat o puternică 

înclinație către calculul numeric. La 14 ani a fost trimis la King‘s College School. Profesorii i-au 

remarcat talentul matematic remarcabil și au propus părinților să-l îndrume către Universitatea din 

Cambridge. 

 

    În 1849 obține licența în avocatură. Însă nu neglijează matematica, astfel că, numit repetiție la 

Trinity College, realizează descoperiri interesate pe domeniul geometriei.  

    A adus contribuții importante la dezvoltarea geometriei descriptive, algebrei, teoriei funcțiilor și 

teoriei invarianților, teoriei matricelor și a determinanților. 

    Astfel, în 1841 a introdus notația modernă a determinanților, iar în 1844 a introdus determinanții 

speciali, noțiunile de determinanți strâmbi și strâmb simetrici, dându-le aplicații în algebră, 

geometrie și analiză matematică.  

Cayley a ajuns la concepția unei geometriei n-dimensionale.  

    Cayley a introdus calculul tensorial, a cercetat curbele și suprafețele analagmatice , a stabilit 

algoritmul simbolic(tip Cayley) pentru obținerea invarianților în teoria formelor, de care ulterior s-a 

ocupat matematicianul român Gheorghe Călugăreanu în 1945. 

    A extins analitic teorema lui Pascal la sistemul de hexagoane. A cercetat analitic problema lui 

Malfatti pentru suprafețe de ordinul întâi. 

     Conceptul de geometrie cayleyană reprezintă o sinteză a geometriei euclidiene și ne-euclidiene.  

 

    Listă a noțiunilor care îi poartă numele:  

 teorema lui Cayley  

 teorema lui Cayley-Hamilton din algebră liniară  

 algebra Grassmann-Cayley 

 determinantul Cayley-Manger 

 construcția Cayley-Dickson 

 algebra Cayley 

 graful lui Cayley 

 tabela lui Cayley 

 algoritmul lui Cayley-Purser 
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 formula lui Cayley 

 modelul Cayley-Klein de geometrie hiperbolică 

 transfomările lui Cayley 

 

    Gheorghe Călugăreanu a fost un matematician român, membru titular al Academiei Române.  

 

    A făcut studii de teoria funcțiilor de o variabilă complexă cât și geometrie diferențială și 

topologie algebricǎ. A fost un inițiator al învățământului de teoria funcțiilor  complexe, având o 

contribuție importantă și prin tratatul publicat la Editura Didactică și Pedagogică.  

    Gheorghe Călugăreanu s-a născut la Iași, în ziua de 16 iulie 1902, într-o familie de intelectuali, și 

a decedat la Cluj-Napoca pe data de 15 noiembrie 1976. 

    În anul 1922, încă student fiind, Gheorghe Călugăreanu este numit preparator la Institutul de 

fizică teoretică și aplicată al Universității din Cluj, iar în 1924 absolvă Facultatea de științe în 

specialitatea matematică, cu diploma de licență tratând despre ecuații integrale, unul dintre cele mai 

moderne capitole ale matematicii din acea vreme.  

    În anul 1926 pleacă la Paris, ca bursier al statului , unde frecventează cursurile unora dintre cei 

mai mari matematicieni ai epocii. În același an primește certificatul de licență în științe la 

Universitatea din Paris(Sorbona), iar în anul 1928 își susține doctoratul în științele matematice la 

aceiași universitate. 

    Prin calitățile sale de dascăl și savant Gheorghe Călugăreanu a deveni în scurt timp unul dintre 

cei mai prețuiți profesori ai universității clujene, consolidând o școală prestigioasǎ de teoria 

funcțiilor și topologie. În același timp Gheorghe Călugăreanu și-a adus o contribuție importantă la 

organizarea învățǎmântului matematic.  

    Gheorghe Călugăreanu impresiona nu numai prin vasta și temeinica sa pregătire matematician, 

dar și prin largul său orizont cultural. 

     Opera sa se axează pe studiul unor probleme fundamentale de teoria funcțiilor de variabilă 

complexă, geometrie, algebră și topologie. În 1929 și-a îndreptat atenția asupra unor probleme 

legate de teorema lui Picard și generalizările ei.   

     Gheorghe Călugăreanu a adus  contribuții importante și în alte domenii, precum cele ale 

geometriei și topologiei. 
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Metoda  tip Monte Carlo pentru aproximarea lui π 
 

Năstase Marian Sebastian;  

 Colegiul Spiru Haret Ploieşti , 

 Profesor îndrumător: Popovici Anca 

 

           O metodă Monte Carlo poate fi descrisă ca fiind o metodă statistică utilizată în simularea 

unor fenomene. Soarta a făcut ca primele utilizări ale metodei Monte Carlo să  fie cele ale grupului 

―Los Alamos‖ (J. von Newman, S.Ulam si N. Metropolis) pentru studiul fenomenului fisiunii 

nucleare, în scopul producerii bombei atomice. Ulterior, metodele de tip Monte Carlo au devenit un 

capitol distinct al analizei numerice, utilizarea acestora având un caracter mult mai ―paşnic‖.    

             Renumitul naturalist şi scriitor francez G.L.Buffon a pus şi a rezolvat (in 1760) o problemă 

cu care s-a inaugurat teoria probabilitaţilor geometrice (probabilitaţile referitoare la elementele 

geometrice) , la a cărei fundamentare au contribuit(incepand cu anul 1868) M.W.Crofton, 

J.J.Sylvester, E. Cartan, H.Lebesgue, R.Deltheil (căruia i se datorează prima carte de probabilitaţi 

geometrice, 1926), W.Blaschke (1937), M.G Kendall (1968). 

            ―Problema acului‖ are următorul  enunţ: pe o reţea de paralele successive care se găsesc la 

acelaşi distanţă  a intre ele, lăsăndu-se să cadă la întâmplare un ac de lungimea l (l<a), care este 

probabilitatea p ,ca acul aşternându-se în planul reţelei să întâlnească o paralelă? 

               Demonstraţiile stabilesc pentru probabilitatea p valoarea    
  

  
  (cum prima dată a arătat, 

în 1860, E.Barbier) şi se poate observa că experienţa simplă de aruncare la întâmplare a unui ac pe 

lamele paralele ale unui parchet (îndeplinindu-se conditia că lătimea lamelor să depăşeaşcă 

lungimea acului) oferă posibilitatea calculării aproximative a numărului π :   
 

 
 
  

 
 , unde n este 

numărul de aruncări ale acului , iar m numărul de aruncări in care acul atinge una dintre liniile 

despărţitoare ale parchetului. 

              Se menţionează încă şi faptul că problema acului a lui Buffon este, din punct de vedere 

istoric, primul exemplu de aplicare a renumitei metode a experimentelor aleatoare, denumită 

metoda Monte-Carlo , atât de intrebuinţată în diverse capitole ale matematicii. 

               Acest exemplu se bazează pe un experiment celebru, dar nu unic, de estimare a constantei 

pi folosind simulările probabilistice. Presupunem o suprafaţă plană, pe care vom trasa linii 

orizontale, paralele, la distanţa unitară. Daca aruncăm un ac de lungime 1, aleator, pe această 

suprafaţă, putem observa de câte ori acul intersectează una din linii.  
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După un anumit număr de ace, în partea dreaptă vom construi cu fiecare cădere un grafic, 

asemănător cu cel al unei functii, în cazul de faţă după un număr de 30 de încercări graficul nostru 

tinde să se îndrepte treptat către valoarea de centru…după mai multe încercări graficul va arăta 

astfel: 

 

 

 

După un număr de 554 de aruncări la întâmplare ale acului de pe masă, precizând faptul că acul a 

căzut de fiecare dată de la aceeaşi distanţa, vom începe să constatăm un fapt (un fenomen) destul de 

interesant, vom observa ca valorile pe care o ia functia tind să ne apropie de centrul intervalului 

stabilit precedent, adică de numarul Pi. 

 

 

După aproximativ o mie de aruncări lucrurile se pronuntă vizibil, concret şi ne oferă o mai bună 

înţelegere a procesului care implicit ne ridica un semn de scepticism. 
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            Acest experiment a fost realizat teoretic de Buffon in sec al XVII-lea si cu tehnologia 

modernă de astăzi îl putem studia chiar practic si faptul că ceea ce a spus Buffon se adevereste 

ne arată încă o dată cat de veche este această ştiinţa, această ramură a firii umane,cea 

matematică. Uimitor graficul tinde către Pi, către aproximarea acestuia, cu numărul 3,10103. 
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ION BARBU 

 

Moisă Alexandru  

Liceul Tehnologic Transporturi Auto Timişoara 

Profesor Coordonator Simona  Bejan 

 

Ion Barbu (n. Dan Barbilian, 18 martie 1895, Câmpulung-Muscel, d. 11 august 1961, 

București) a fost un poet și matematician român. Ca matematician este cunoscut sub numele Dan 

Barbilian. A fost unul dintre cei mai importanți poeți români interbelici, reprezentant al 

modernismului literar românesc.  

Dan Barbilian era fiul judecătorului Constantin Barbillian (care și-a latinizat numele inițial „Barbu‖) 

și al Smarandei, născută Șoiculescu.  

Talentul său matematic se manifestă încă din timpul liceului, elevul Barbilian publică remarcabile 

contribuții în revista Gazeta matematică. În tot acest timp, Barbilian își dezvoltă și pasiunea pentru 

poezie. Între anii 1914-1921 studiază matematica la Facultatea de Științe din București, studiile 

fiindu-i întrerupte de perioada în care își satisface serviciul militar în timpul Primului Război 
Mondial.  

Privind retrospectiv, Ion Barbu se va judeca cu severitate din punctul de vedere al 

matematicianului trădat: 

 ‖Am greșit desigur față de legarea mea internă. Adevăratu-mi rost era cercetarea exactă. 

Credeam însă pe atunci în Poesie și aduceam în adâncirea ei o veracitate carteziană și o ardoare de 

navigator‖.  

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

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

în cămară". 

În 1930 publică cel mai cunoscut volum de versuri ‖Joc secund‖ care este comentat ca un mare 

eveniment literar de cei mai importanți critici: Al. A. Philippide, Șerban Cioculescu, Al. Rosetti, 

Perpessicius, G. Călinescu și Pompiliu Constantinescu. Munca poetică îi este omagiată printr-o 

mică monografie scrisă de Tudor Vianu. 

În anii ‘30 se remarcă şi în domeniul matematicii: participă la conferințe internaționale, ține 

prelegeri în Germania și Austria. În 1942 este numit profesor la catedra de algebră, urmând să nu se 

mai ocupe de geometrie decât după 1958. Studiile sale în geometrie se vor materializa în denumirea 

de ‖spațiu Barbilian‖.  

În 1956 i se publică ultima poezie: ‖Bălcescu trăind‖. Pe 11 august 1961, moare la spitalul ‖Vasile 

Roaită‖ din București bolnav de cancer la ficat. 

Printre contribuţiile lui în domeniul matematicii se pot enumera: 

Asupra unui principiu de metrizare, Stud. Cercet. Mat. 10 (1959) 

Fundamentele metricilor abstracte ale lui Poincaré și Carathéodory ca aplicație a unui principiu 

general de metrizare (lucrare prezentată la Institutul de matematică în data de 4 iunie 1959), apărut 

în Studii și cercetări matematice,  

J-metricile naturale finsleriene, apărută în aceeași revistă în vol. 11 (1960),  
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J-metricile naturale finsleriene și funcția de reprezentare a lui Riemann,lucrare scrisă împreună cu 

Nicolae Radu și apărută postum, publicată tot în Studii și cercetări matematice, vol. 12 (1962), 21-

Curs de matematici generale (1937 - 1940)  

Teoria lui Galois a ecuațiilor în axiomatizarea lui Steinitz  

Axiomatizarea mecanicii clasice (1943)  

Curs de algebră axiomatică (1944, 1947, 1950)  

Teoria aritmetică a idealelor în inelele necomutative (1956)  

Grupuri cu operatori (teoremele de descompunere ale algebrei) (1960).  
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NUMĂRUL DE AUR 
 

 

Alexia-Ioana Ursache 

Colegiul de Arta “Carmen Sylva” Ploiesti 

Profesor  coordonator: Ecaterina Butac 

 
CE ESTE  Numărul de Aur? 

 

Este primul număr irațional descoperit și definit în istorie. El este un număr infinit 

zecimal… 

Matematicianul Leonard Pise, numit și Fibonacci (1170 - 1250), a creat o serie de numere 

cu proprietăți remarcabile. 

 

Totul a pornit de la o problemă: Câte cupluri de iepuri obținem la sfârșitul unui an, dacă 

începem cu un cuplu care produce lunar un alt cuplu, cel din urmă devenind productiv luna 

următoare? 

Ştiaţi că? Fibonacci a mai fost numit și ―Domnul iepurilor‖   

El a descoperit astfel următorul șir de numere: 1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89,144, 233… Șirul 

numerelor lui Fibonacci reprezintă numere în care fiecare nou număr care urmează este egal cu 

suma celor două numere precedente. Dacă vom împărți numărul următor la cel precedent din sirul 

lui Fibonacci, vom obține 1,618, adică numărul de aur notat cu ɸ (phi). 

MISTERUL  Numărului de Aur … 

Exista o stranie legătură între acest șir de numere și unele lucruri din natură. Numărul de aur 

are proprietăți matematice, estetice, dar și mistice. El este o veritabilă cheie ascunsă a 

universului. Proporția corpului uman, a plantelor, a animalelor respectă numărul de aur. 
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Marile construcţii antice precum piramidele, temple şi catedrale respectă de asemenea 

proporţia acestui număr de aur. El reprezintă armonia şi perfecţiunea în creaţie. 

Ştiaţi că? Galaxiile spirale urmeaza modelul lui Fibonacci   

Proporţia tainică a acestui număr este reprezentată fie în triunghiul de aur (isoscel) al lui 

Pitagora fie în elipsa de aur din tradiţia hindusă. 

Deşi Proporţia de Aur nu explică orice structura sau model din univers, este, cu siguranţă, un 

reper major în toate domeniile de studiu. 

Numărul de Aur  ÎN ARTĂ 

Raportul de Aur se regăseste în proporţia lucrărilor în arhitectură, pictură, sculptură, estetică 

şi artă în general. Proporţia divină a condus la construirea Dreptunghiului de Aur, în care raportul 

laturilor este egal cu numărul de aur. Acest tip de dreptunghi este considerat ca fiind deosebit de 

estetic şi ca urmare a fost şi este intens utilizat în arhitectură şi artă. 

    

Leonardo da Vinci a fost primul care a sesizat că părțile care compun corpul uman respectă 

regula de aur. În acest sens, da Vinci a măsurat distanța de la sol la vârful capului și a împărțit-o la 

distanța de la sol la buric. O serie de picturi celebre, printre care și Gioconda, respectă regula de 

aur. Alți mari pictori, cum ar fi Botticelli si Dali, utilizează în picturile lor numărul de aur, adica 

sunt respectate proporțiile de aur între figura pictată și ceea ce se află în jurul său. 

Numărul de Aur  ÎN ARHITECTURĂ 

În arhitectură cea mai utilizată formă geometrică este dreptunghiul, care respectă regula 

de aur. Dacă împărțim lungimea la lățime se va obține phi, numărul de aur. 
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Templul lui Solomon, piramidele, Pantheonul, bisericile, toate respectă regula de aur a 

proporțiilor. Piramida lui Kheops  respectă și ea regula de aur. Dacă împărțim înălțimea sa la 

jumătatea bazei sale, obținem 1,618… 

   

Celebre catedrale europene sau minunatul Taj Mahal se înscriu în aceeași regulă. 

Numărul de Aur  ÎN NATURĂ 

Scoica numită Nautil crește în spirală. Spiralele respectă regula de aur, respectiv raportul 

dintre diametrul unei spirale și cea următoare este egal cu Phi. 

Floarea soarelui are 21 de spirale care se formează în direcția acelor de ceasornic și 34 de 

spirale în sens invers. 

 

 Seminţele de pe un con de pin/brad sunt aranjate într-un tipar de spirală. Fiecare con 

constă într-o pereche de spirale, fiecare răsucindu-se spre în sus şi în direcţii opuse. Modele 

spiralate similare pot fi găsite pe ananas şi conopidă. Numărul petalelor unei flori urmează 

consistent şirul lui Fibonacci. Alte exemple: crinul, care are 3 petale, piciorul-cocoşului care are 5, 

cicoarea cu 21, margareta cu 34, şi aşa mai departe… 

Numărul de Aur  ÎN MEDICINĂ 

Molecula de ADN, în care sunt înmagazinate toate caracteristicile vieții, este formată din 

două catene elicoidale care se împletesc, iar raportul lungime-lățime al acestora este foarte apropiat 

de φ. 

Secțiunea de aur se regăsește în activitatea inimii, în raportul dintre presiunea sistolică și 

cea diastolică a sângelui, care este apropiat de 1,618. De asemenea spirala logaritmică este vizibilă 

si în forma urechii umane. Ea se întîlneşte şi în aparatul auditiv intern. 

Pornind de la aplicaţiile geometrice ale numărului de aur la proporţiile umane, medicii 

dentişti au stabilit corelaţii între părţile componente ale fetei şi ale dinţilor astfel încât numărul de 

aur şi estetică dinţilor sunt strâns legate între ele. 

Concluzie 

Elementul care uneşte ştiinţa, matematica, arta, natura, domenii care aparent nu pot 

fii relaţionate, este “NUMĂRUL DE AUR" 
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Numere interesante 
 

Lapte Alina-Alexandra 

Școala Gimnazială „Rareș Vodă” Ploiești 

Profesor îndrumător : Dumitrache Ion 

 

1.Pi(3,14...) 

 Pi este unul dintre cele mai importante numere din istorie, 

întrucât se aplică în statisticile mondiale de orice tip: de la tiparele de pe 

care evoluează vremea până la calculele care necesită o putere de calcul 

masivă. Cea mai recunoscută constantă matematică din lume, Pi este, de 

asemenea, cea de-a 16-a literă  a alfabetului grec.0 

 

2. Numărul lui Euler (2,718…) 

 Ca și Pi, numarul Euler este un număr infinit, irațional și nerepetitiv, care definește limita 

naturală pentru multe procese și aplicații în natură, știința și matematică, în special în economie. 

Numit după Leonard Euler, numărul a fost de fapt descoperit de elevul său, Bemouli, care a mers la 

un cămătar pentru a împrumută bani. În încercarea de a stabili rata fixă pe care trebuia să o restituie, 

Bemouli a descoperit numărul aproximativ, pe care noi astăzi îl cunoaștem ca E, ca și factor de 

limitare. 

 

Există două numere a căror suma este inversul produsului lor? 

Două numere      Suma lor     produsul lor 

 9  și  9                      18                81 

 3 și  24                     27                72 

3. Iată și două pătrate perfecte care se citesc la fel,atât de la stânga la dreapta,cât și de la dreapta la 

stânga(palindromuri).     = 14641 și     = 69696 

4. Cea mai populară cifra este 7 

în jur de 3.000 de persoane, reprezentând 10% dintr-un esantion, au ales cifra 7 ca număr favorit. Al 

doilea cel mai plăcut număr este 3. 

O cauză ar putea fi faptul că, din punct de vedere aritmetic, 7 este un caz unic. Este singura 

cifră mai mică decât 10 pe care nu îl poti înmulţi sau împarţi pentru a-l ţine într-un grup. De 

exemplu, pe 5 îl poţi înmulţi cu 2 pentru a-ţi da 10 si ramai în continuare în grupul 1-10. Pe 6 sau pe 

8 le poţi imparti cu 2, iar pe 9 îl poti împarti la 3. 

Nu trebuie uitat nici faptul ca numarul 7 apare de nenumarate ori in istoria şi cultura noastra. 

Sunt 7 pacate capitale şi 7 minuni ale lumii. Sunt culori ale curcubeului, 7 mari, 7 pitici, 7 zile ale 

saptamanii. 

Printre o infinitate de şiruri de numere ce se regasesc în universul matematicii, italianul 

Leonardo of  Pisa, cunoscut si sub numele de Fibonacci a reusit să identifice unul extraordinar  de 

interesant:„0, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233,377, 610, 987, 1597...‖ Acest şir are la baza o 

formulă simplă. Primele două cifre aparţinand şirului sunt 0 si 1, iar al treilea element se obţine 

adunandu-le pe primele două: 0+1=1. Al patrulea numar se obţine din adunarea celui de-al treilea 
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cu al doilea (2+1=3). Cel de-al cincilea se obţine din adunarea celui de-al patrulea cu cel de-al 

treilea (3+2=5) si tot asa, pana la infinit. 

Glume interesante: 

Tatăl verifică cunostinţele de matematică ale fiului său: 

-Cat zici că face 180:12? 

-16! 

-Pe vremea mea făcea 15, spuse cu ironie tatăl. 

-Ei, tată! De atunci au schimbat ăstia de nu stiu cate ori programă! 

Cubul lui Rubik este un joc problemă de tip puzzle inventat în 1974 de către sculptorul și profesorul 

de arhitectură maghiar Ernő Rubik. 

 Numit inițial „Cubul Magic‖ de către inventatorul său, Ernő Rubik, a fost redenumit „Cubul 

lui Rubik‖ de compania Ideal Toys în 1980 și a câștigat premiul special "Cel mai bun joc problemă" 

la Jocul Anului în Germania. Este cea mai bine vândută jucărie din lume, cu peste 300.000.000 de 

cuburi vândute în lume până în 2005. 

 Pe un cub Rubik fiecare dintre cele șase fețe este acoperită cu 9 etichete colorate într-una din 

șase culori (în mod tradițional alb, galben, portocaliu, roșu, albastru și verde). Un mecanism de 

pivoți permite rotirea independentă a fiecărei fețe astfel încât culorile se vor amesteca. Pentru 

rezolvarea jucăriei, fiecare față trebuie adusă la o singură culoare. 
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O nouă perspectivă asupra cantității – Paradoxul 

Banach-Tarski 

 

Moldovan Septimiu 

Liceul Teoretic ,,Petru Maior” Gherla 

Profesor îndrumător: Șteiu Alina 

 

De-a lungul timpului, oamenii au visat mereu să creeze structuri, mecanisme, concepte cât mai 

complexe. Umanitatea lor s-a conturat la umbra marilor construcții, marilor imperii, când deveneau 

victimele ambițiilor imense ale conducătorilor; de la Turnul Babel la Marele Zid Chinezesc și de la 

crearea Romei până la apogeul imperiilor, o idee a dirijat nevoia lor de glorie și ambiția de a atinge 

slava și măreția: cantitatea. Turnuri imense,  palate opulente, piramide și monumente magnifice, 

indiferent dacă semnificau întâlnirea cu divinitatea sau divinizarea conducătorilor, cu cât 

construcțiile erau mai mari, mai grandioase, cu atât mai impresionante. Și totuși, cu cât nevoia de 

măreție era satisfăcută, cu atât creștea și creștea, până la crearea miturilor și viselor legate de 

obiecte care aveau capacitatea să producă, din cantități limitate, cantități infinite. Oare există un 

procedeu de a obține infinitul din finit, o piatră filozofală a matematicii? 

În 1923, matematicienii S Banach și A Tarski au demonstrat o teoremă cu adevărat remarcabilă: 

dacă avem o sferă solidă într-un spațiu tri-dimensional, este posibil să o împărțim într-un număr 

finit de piese și să le reasamblăm formând două sfere cu dimensiuni identice cu prima.  

Înainte de a înțelege ce se întâmplă în cazul paradoxului, trebuie să ne întrebăm: ce este infinitul? E 

universul finit sau infinit? Există infinitul ca număr de sine stătător, sau ca mărime, sau ca și 

cardinal al unei mulțimi? Și, întrebarea cea mai mare: putem compara infiniturile? Mai mult, există 

numere? 

Ultima întrebare, dacă există numere, a fost pusă de Giuseppe Peano, precedat în cercetările sale de 

Dedekind, care se întrebase dacă bazele cunoașterii umane pot fi formalizate și demonstrate în 

matematică, fiindcă unele principii nu fuseseră niciodată demonstrate riguros, ci doar acceptate   ( 

1872 – Continuitatea și numerele iraționale, 1888 – Ce sunt și ce înseamnă numerele?). Nimeni nu a 

pus întrebarea: chiar există numere reale? Peano a arătat că Euclid nu discutase existența punctelor, 

dreptelor, triunghiurilor etc. ci pur și simplu scrisese o listă de axiome. Întrebarea inițială s-a 

transformat astfel în: dacă există numere reale, trebuie să îndeplinească niște proprietăți, și dacă ele 

există, cum sunt? 

Cine s-ar gândi să compare infiniturile? Cum e posibil? În 1632, Galileo Galilei a scris Dialogul 

aupra celor doua principale sisteme ale lumii, în care versatul Salviati și istețul Sagredo discută dacă 

există mai multe numere naturale decât pătrate perfecte. Sagredo afirmă că, din moment ce 

majoritatea numerelor naturale nu sunt pătrate perfecte, sunt mai multe, și atunci există mai multe 

numere naturale decât pătrate perfecte. De cealaltă parte însă Salviati spune că fiecare număr poate 

fi pus în corespondență cu pătratul său și atunci avem un număr de numere naturale egal cu cel al 

pătratelor perfecte. Însă cine are dreptate? Amândoi, sau niciunul? 

După două sute de ani, matematicianul Cantor a inventat o aritmetică a infinitului care explica 

paradoxurile anterioare, introducând unele noi. Cantor s-a folosit de ideea de mulțime, și a încadrat 

numerele naturale și pătratele perfecte în submulțimi infinite ale unui mare infinit, folosind ideeile 

de echipotență și de numere transfinite. Două mulțimi sunt echipotente dacă între ele există o 

corespondență ca și cea subliniată de Salviati și  au acelaș cardinal și pentru a clădi sistemul 

numerelor transfinite, a introdus un nou tip de număr- alef zero- care a revolutionat matematica. 

Următorul pas a fost să realizeze că două mulțimi pot avea cardinalul egal cu una mai mare, fără să 
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rezulte o contradicție, și să demonstreze că mulțimea numerelor reale are un cardinal mai mare 

decât cel  al numerelor întregi – deci un infinit e mai mare decât altul. Astfel, numărul de 

submulțimi al unei mulțimi e mai mare mereu decât cardinalul ei, rezultând și că nu există un cel 

mai mare număr cardinal. Fantastic!  

Astfel a apărut idea de infinit numărabil( numerele întregi, numerele naturale) și infinit 

nenumărabil( numere reale- nu putem  număra nici măcar distanța de la unu la doi!) și pentru a 

demonstra cât de contra-intuitive sunt noile cercetări, s-au descoperit paradoxuri noi. Să zicem că vă 

cazați la un hotel cu un infinit de camere, de la 1 la n. Îngrijitorul decide să vă repartizeze în camera 

1, rugându-l pe clientul din camera respectivă să se mute în camera 2. Cel din camera 3 se va muta 

în camera 4 și tot așa. Deși avem un număr exact de camere de camere ocupate și în mod normal, 

ultimul ar fi rămas fără cameră, n fiind infinit rezultă că fiecare client are o cameră doar pentru el, 

chiar dacă sunt mai puține camere decât clienți!( Paradoxul prezentat este paradoxul lui Hilbert) 

Și așa ajungem la paradoxul Banach-Tarski. Imaginați-vă un dicționar atât de cuprinzător, încât 

cuprinde toate combinațiile posibile de litere, în cuvinte de lungime arbitrară, folosind doar literele 

cunoscute. Astfel, primul cuvânt ar fi A, al doilea AA, al treilea AAA și, după un număr infinit de 

a-uri înlănțuite, ar urma AB. Apoi, ABA, ABAA, ABAA și tot așa, până când, după încă un număr 

infinit de cuvinte, AC. Imaginați-vă că procesul continuă până la AZ, după care luăm litera B( BA, 

BAA..., BB,BBB,BBBB,...,BC,...,C) și C, totul până la Z.  

Tot ce ne putem imagina s-ar afla într-un asemenea dicționar: orice gând, orice secret, orice carte, 

orice adevăr, orice minciună posibilă. Totul s-ar afla între paginile unui asemenea univers tipărit. 

Totuși, compania care-l publică ar realiza ce muncă enormă este și pentru a face treaba mai ușoară, 

ar lua prima parte separat, cea de la A la AB, numind-o volumul 1:A. Apoi, fiindcă cititorii ar ști că 

e volumul 1 și că toate cuvintele au un A în față, ar putea să-l elimine, nefiind necesar. Rezultatul? 

Noul volum ar conține fiecare cuvânt din volumul din care noua carte a fost selectată. Astfel, o 

bucată dintr-un întreg a fost transformată, prin eliminarea unor litere, în tot întregul. 

Este momentul pentru paradoxul numit în proiect: imaginați-vă o sferă tridimensională pe care o 

puteți ține în mână, care are polul superior notat cu N și cel inferior cu S. Pe sferă, puteți nota un 

punct anume cu A, de exemplu. Punctul următor, către N, la o distanță d de A, ar fi notat N. Punctul 

următor, la o aceeași distanță d, ar fi numit NN. Dacă pornim inițial la dreapta, avem D, și după încă 

un pas DD. Idem pentru stânga L, pentru jos, S, și pentru stânga-sus, SL. Astfel, putem nota o 

infinitate de puncte cu D, DDD, LLL, LR.  

Acum, am putea așeza toate denumirile punctelor ce desemnează trasee pe o listă infinită. Și, pentru 

fiecare puncte, alegem culori diferite, în funcție de litera cu care încep. Pentru cele începând cu D, 

verde, pentru cele cu L, maro, pentru S, galben, pentru N, roșu, iar pentru punctele care sunt poli, 

albastru.  Acum, luând sfera cu toate punctele, o spargem în cinci alte sfere mai mici. Le separăm și, 

de fiecare dată când rotim una, se adaugă în față o literă pentru direcție. Dacă avem comenzi care 

revin în poziții inițiale, de exemplu stânga-dreapta, LD.  

Luăm sfera cu puncte începând cu D. O rotim la stânga, și toate punctele care conțin D și L se 

reduc. Astfel, rămânem doar cu cele inițiale, adică cu o nouă sferă, fără cele care sunt poli. 

Adăugând punctele cu poli, adică o altă sferă rezultată din spargere, obținem sfera inițială! La fel, 

luând celelalte trei și rotind una, apoi adăugându-le pe cele care o completează, obținem la final 

două sfere noi! 

Bine-nțeles, este fizic contra-intuitiv. Nu putem separa un lucru și să procedăm în așa fel încât, prin 

schimbarea numelor punctelor, să obținem  mai multe, pentru că nu dispunem de un număr infinit 

de puncte. Punctul trebuie să aibă o dimensiune. Nu poate fi infinit de mic, partiția sferei trebuie să 

se oprească undeva. Și totuși, dacă... dacă există așa ceva?  

De fapt, există studii care prezintă o legătură între acest paradox și modul în care particulele sub-

atomice fuzionează la energii foarte mari și produc... noi particule foarte mici. Desigur, legile fizici 



131 

 

 

presupun o transformare a energiei în materie și practic, doar forma e nouă, însă să știi că anumite 

particule acționează în funcție de un model imaginat de o pereche de matematicieni e extraordinar! 

Unde ne aflăm acum după acest paradox? Căutând noi soluții, noi idei, noi modele pentru a înțelege 

lumea, prin infinit și prin micro-infinit, schimbându-ne perspectiva abstractă asupra cantității prin 

schimbarea gândirii asupra identității particulelor ce formează un obiect. Acum, este posibil să 

imaginăm un sistem de axiome care să permită o reproducere la infinit a unui obiect, deși, luând 

doar o singură axiomă deoparte, ruinăm întreag paradoxul. Suntem mai departe cu știința și cu 

cunoașterea și totul e datorită ideilor și  formalizării matematice. Totul, cu ajutorul imaginației și a 

iubirii pentru cercetare și matematică! 

Referințe:  

- https://en.wikipedia.org/wiki/Banach%E2%80%93Tarski_paradox; 

- https://www.youtube.com/watch?v=s86-Z-CbaHA; 

- Îmblânzirea infinitului, de Ian Stewart, editura Humanitas, anul publicării: 2011 pentru 

ediția românească; 

- Google, pentru poze; 

 

  

https://en.wikipedia.org/wiki/Banach%E2%80%93Tarski_paradox
https://www.youtube.com/watch?v=s86-Z-CbaHA
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Liceul „Regina Maria” Dorohoi 

Profesor îndrumător: Rotariu Anișoara 

 

Matematica…ce este matematica? O ȋntrebare simplă, dar surprinzătoare ȋntrucât presupune 

o multitudine de răspunsuri:de la ştiinţă exactă care se ocupă cu studiul mărimilor, al relaţiilor 

cantitative şi al formelor spaţiale cu ajutorul raţionamentului deductiv, până la materie de studiu ȋn 

şcoli ce provoacă, prin exactitatea şi precizia sa, bătăi de cap elevilor. Prea puţini ȋnţeleg, ȋnsă, că 

matematica stă la fundamentul ȋntregii creaţii. Aşa după cum spunea şi Galileo Galilei, „natura este 

scrisă ȋn limbaj matematic‖: fiecare element al cadrului natural trăieşte după propriile condiţii de 

existenţă, fiecare atitudine este funcţie definită pe situaţii, cu valori ȋn comportament. Chiar şi omul, 

care se pretinde a fi o fiinţă raţională, cu stăpânire de sine, se ȋnvârte inevitabil printre cifre şi 

simboluri. Realizând acest fapt, unele persoane au ȋncercat să ȋnţeleagă logica după care se ghidează 

ȋntregul univers matematic .Dacă o parte nu a reuşit decât să priceapă normele fundamentale, o altă 

parte a pătruns ȋn toată profunzimea pe care lumea cifrelor o punea la ȋndemână. Dintre aceşti 

oameni deosebiţi face parte şi maestrul Octav Onicescu, matematician român, ȋntemeitor al şcolii 

româneşti de teoria probabilităţii.  

Octav Onicescu s-a născut pe 20 august 1892, la Botoşani, şi a murit pe 19 august 1983, cu 

doar o zi ȋnainte să ȋmplinească vârsta de 91 de ani, la Bucureşti. Bazele educaţiei le-a primit la 

liceul ―August Treboniu Laurian‖ din oraşul natal, unde a fost remarcat pentru aptitudinile sale 

deosebite ȋn domeniul matematicii şi filozofiei. Intrigat de cifre, teoreme şi principii, ȋn anul 1911, 

se ȋnscrie la Facultatea de Știinţe a Universităţii din Bucureşti, secţia Matematică, urmând ȋn paralel 

şi cursurile Facultăţii de Litere-Filozofie.  

Ȋn timpul Facultăţii, Octav Onicescu atrage asupra sa admiraţie chiar şi din partea 

profesorilor, ȋn special a profesorului de matematică Gheorghe Țiţeica, cu care ȋntreţine o 

colaborare ȋndelungată. Ȋn 1913, cu un an ȋnaintea colegilor săi de generaţie, ȋşi ia licenţele ȋn 

Matematici şi Filozofie. Imediat ȋncepe activitatea didactică la liceul militar Mănăstirea Dealu de 

lângă Târgovişte, devenind profesor la una dintre cele mai mândre şcoli ale ȋnvăţământului din 

România, aşa cum ȋşi caracteriza marele ȋnţelept primul său loc de muncă. Munca i-a fost ȋntreruptă 

de războiul de ȋntregire, la care participă cu entuziasm ȋn secţiunea aeronautică. 

După război, pleacă la Roma cu scopul de a face doctoratul. Pentru că tema aplicaţiilor 

geometriei diferenţiale ȋn teoria relativităţii generalizate era la mare actualitate ȋn acea vreme, 

tânărul Onicescu ȋşi ȋndreaptă atenţia asupra acestui subiect. Sub ȋndrumările şi ȋncurajările 

celebrilor matematicieni ai vremii (Tullio Levi-Civita, Vito Voltero, Guido Castelnuovo), el publică 

diverse lucrări ȋn geometria diferenţială, fapt care i-a adus mare prestigiu ȋn viaţa academică. Este 

primul român care obţine doctoratul ȋn matematici la Roma, primind titlul de doctor in iunie 1920, 

ȋn urma susţinerii tezei „Sopra gli einsteinieni a gruppi continui di transformazione‖(asupra 

aplicaţiilor einsteiniene cu grupuri continue de transformare), teză care a atras asupra laureatului 

atât laudele unei comisii formate din unsprezece matematicieni renumiţi, cât şi invidia colegilor săi. 

Deşi lucrarea sa a fost magna cum laude, ea nu a fost,din păcate, publicată. 

Părăsind Italia, Octav Onicescu pleacă la Paris, unde se ȋnscrie la Seminarul „Jacques 

Hadamard‖ de la „College de France‖. Ȋn acelaşi timp, participă la cursurile profesorilor Emil 

Picard şi Elie Cartan, la universitatea „Sorbona‖ şi organizează un seminar pentru matematicenii 

români. 

Ȋn 1921 se ȋntoarce ȋn România unde, pentru o scurtă perioadă continuă munca la liceul de la 

Mănăstirea Dealu, după care ajunge la universitatea ȋn care a fost student, ȋn calitate de titular al 
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cursului de Mecanică pentru studenţii de la Fizică-Chimie. Din 1931, a fost numit profesor titular la 

catedra de Mecanică, Algebră, Teoria Probabilităţilor şi va rămâne definitiv la cea din urmă. 

Ulterior a devenit membru corespondent (1933) şi apoi titular (1965) al Academiei Române iar ȋn 

1962, după ieşirea la pensie, i se acordă prin decret titlul de ―Profesor emerit‖. 

Marele savant botoşănean a adus o multitudine de contribuţii atât ȋn domeniul matematicii, 

cât şi al mecanicii. Studiile şi cercetările sale l-au făcut celebru ȋn ȋntreaga lume. Lucrările prin care 

s-a remarcat sunt: 

 „Principiile teoriei probabilității‖ 

 „Calculul probabilităților‖ 

 „Mecanica invariantă și cosmologia‖ 

 „Numere și sisteme aleatoare‖ 

 „Galileo Galilei, renașterea științifică‖ 

 „Problema determinismului‖ 

 „Principii de cunoaștere științifică‖ 

 „Principes de logique et de philosophie matematique‖ 

 „Strategia jocurilor cu aplicații la programarea liniară‖ 

 De-a lungul carierei sale, Octav Onicescu a fost remarcat drept un excelent dascăl care 

menţinea viu interesul elvilor săi prin informaţii actualizate şi noi descoperiri.  

Este fondatorul teoriei probabilităţilor, statisticii şi matematicilor actuariale ȋn România, 

organizând, ȋmpreună cu academicianul Gheorghe Mihoc, predarea acestora pe baze moderne. Ȋn 

1930 a ȋnfiinţat Școala de Statistică, Actuariat şi Calcul ȋn Bucureşti, al cărei director a fost timp de 

mulţi ani. Totodată, a reorganizat Institutul de Educaţie Fizică din Dealul Spirei, unde a fost 

director. Ȋn plus, la propunerea sa, s-a reeditat revista ―Natura‖ şi s-a preocupat de publicarea ȋntr-o 

colecţie ştiinţifică a operelor celor mai de seamă oameni de ştiinţă din România. 

Pe plan internaţional, este cunoscut drept specialist ȋn multe domenii, dar mai ales ȋn 

calculul probabilităţilor, temă pe baza căreia a fost invitat la multe comunicări ştiinţifice şi congrese 

internaţionale. 

Activitatea sa ştiinţifică a fost foarte intensă şi diversificată, el a realizat studii şi cercetări ȋn 

domeniul logicii, filozofiei, matematicii şi mecanicii. A publicat ȋn total peste 250 de lucrări de 

diferite tipuri: cărţi, articole, lucrări didactice, monografii, lucrări de sinteză, articole de 

popularizare a ştiinţelor, articole de cultură generală, memorii-atât ȋn ţară, cât şi ȋn străinătate. 

Datorită muncii depuse ȋn slujba ştiinţei, Octav Onicescu a ajuns una dintre personalităţile 

de valoare ale secolului XX, realizările sale fiind o bogată comoară, nu doar pe plan naţional, ci şi 

internaţional. Drept recunoaştere pentru contribuţia sa valoroasă, ȋn 1992, a apărut o marcă de 

timbru poştal care purta chipul marelui erudit, fiind unul dintre puţinii matematicieni români care au 

primt această onoare. 

Octav Onicescu s-a stins din viaţă pe 19 august 1983, la Bucureşti, lăsând ȋn urmă un 

nepreţuit tezaur. Urmele paşilor săi sunt adevărate puncte de reper ȋn infinita cale de desăvârşire a 

ştiinţei. Talentul pus ȋn valoare şi munca depusă cu pasiune au făcut din marele savant botoşănean 

un om demn să poarte stindardul cunoaşterii. 

România, ai ȋncă eroi! Plecăciune ȋnaintea drapelului, plecăciune ȋnaintea ştiinţei! Onor 

ȋnţelepciunii, onor ȋnţelepţilor! 

 

 

 

Bibliografie: 

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

 http://www.math.uaic.ro/~stoleriu/O2.pdf 
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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 

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


137 

 

 

Pledoarie pentru numărul 3 
 

Argumente pentru supremaţia numărului trei: el al fost dintotdeauna în topul numerelor. 

Totul este supus ternarului, fie spaţiu, timp, natură, materie, fie viaţă, om, hrană şi altele. Ştiinţa, 

morala, folclorul îi sunt, la rândul lor, profund îndatorate. Atunci când vine vorba despre timp se 

spune trecut, prezent, viitor. Când se pomeneşte despre starea materiei, gândul ne duce la stările 

solidă, lichidă, gazoasă. Prin cei trei termeni: mineral, vegetal, animal, se evocă tot ce există în 

natură. Această cifră are foarte multe semnificaţii, fiind un simbol deosebit în religia creştină, dar şi 

în ezoterism. Şi civilizaţiile antice au fost fascinate de simbolistica cifrei 3. Vechii egipteni asociau 

cifra 3 cu cosmosul, care era format din trei elemente: cer, pământ şi duat (o zonă intermediară). 

Chinezii o considerau cifra perfectă, iar savanţii o asociau cu triunghiul sau cu simbolul 

compasului. Cartea ritualică Li-ji asocia omul cu cifra 3, susţinând că omul este format din trup, 

spirit şi suflet. De asemenea, există 3 culori primare, din care pot fi obţinute toate celelalte culori: 

albastru, galben, roşu. 

 Termenului existenţă i se asociază de asemenea  termenii: naştere, creştere şi moarte. Ca 

vârstă, omul nu poate fi decât de trei feluri: copil, adult sau bătrân. 

 Spaţiul în care trăim este tridimensional, camera în care locuim are lungime, lăţime, 

înălţime.  

Să conchid, apoi, că la baza lucrurilor stau: materia, energia, informaţia. Toţi elevii ştiu că 

între numere nu pot funcţiona decât trei tipuri de relaţii: mai mare (>), egal (=) şi mai mic. 

Cifra 3 este cel mai des folosită în basme şi poveşti. Este cifra la care se gandeste cel mai des omul , 

de aceea este cel mai frecventat număr folosit în basme şi povesti.  

Într-o poveste este de ajuns trei oameni ca să poată scote în evidenţă ce e mai bun şi cel care este 

mai bun şi mai viteaz . ex: din trei feciori de împărat , cel mai mare se credea cel mai puternic şi el 

invinge pe oricine dar a pierdut lupta cu balaurul.... . Al doilea fiu, cel mijlociu se credea mai 

puternic şi mai periculos decat fratele lui mai mare dar şi el a pierdut lupta... . Cel de-al treilea fiu , 

cel mai mic dintre ei , în ciuda faptului că el era cel mai mic şi cel mai badjocorit dintre fii , el avea 

intredere în el şi asta conta cel mai mult..... . cu curajul lui şi voiţa lui a învins blalaurul cu toate că 

era cel mai mic şi mai desconsiderat dintre fraţi, nici măcar părinţii lui nu aveau încredere în el că ar 

putea reuşi să învingă obstacolele şi să-şi depăşească fraţii. 

  Trei este cifra " perfectă "îin gastronomie . Trei sunt mesele principale ale zilei şi tot trei 

sunt sunt felurile de mâncare de bază ale prânzului . Pentru a respecta bunele maniere la masă , 

trebuie să ştii să foloseşti cel puţin trei tacâmuri : lingura , cuţitul şi furculiţa . Iar o masă echilibrată 

are trei feluri de băuturi : un aperitiv , o bautură care insoţeşte felul principal şi una de desert sau un 

digestiv Dacă ne-am dori cu dinadinsul , am putea căuta şi găsi încă de trei ori trei exemple. 

  Cifra trei apare în cultura universală ca un fel de semn magic , plin de ascunse înţelesuri 

cabalice sşi tainice legături mistice . Pitagora definea cifra trei ca semnul echilibrului perfect al 

stabilităţii . Cel mai elocvent exemplu este Sfânta Treime , echilaterala Divinităţii , în care cele trei 

elemente constitutive sunt în raport de egaliate perfectă şi interdependenţă . Magii de la Răsăarit au 

fot trei , muschetarii trei , iezi din capra cu trei iezi la fel , tenorii trei . 

 

  Numărul trei s-a bucurat de multă atenţie din partea oamenilor dintotdeauna şi de 

pretutindeni. În mitologia greacă  zeul Poseidon ridica apele mărilor sau făcea să se cutremure 

pământul cu ajutorul unei furci cu trei dinţi numită trident. Toate templele din antichitate cuprind 

grupuri de trei motive decorative: trei lei , trei şerpi , trei coloane... . Piramidele au feţe triungiulare 

, iar ca să se exprime o mulţime infinită de lucruri , egiptenii repetau de trei ori hieroglifa prin care 

notau acea mulţime. Şi în poveşti apare fregvent numărul trei : trei zâne , împăraţi care aveau trei 

feciori , soacre cu trei nurori .  
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  O explicaţie a atenţiei faţă de acest numar se poate găsi în faptul că omului i-a venit destul 

de greu să-şi imagineze numărul trei , adică să treacă dincolo de 2 . Chiar şi cuvântul latinesc 

"trans" înrudit cu trei are acest înţeles de a trece dincolo . Trei a fost reprezentat prin adăugarea unei 

unităţi lui doi. Prin legarea celor baze orizontale s-a ajuns la actuala cifra 3 . În cifrele romane 

numărul trei provine din legarea pe vertical a lui unu ( I ) cu doi ( II ) : III .  

  

 Tot cifra trei defineşte echilibrul si suficienţa . Trei puncte sunt minimul suficient pentru definirea 

unui plan geometric sau sau pentru a face un scaun stabil . Cifra 3 a îmbrăcat foarte repede 

semnificaţia " perfecţiunii divine " si a desăvârşirii . În cea de a treia zi a creaţiei , Dumnezeu a 

facut să apară lucruri , care împreună cu celelalte lucrări din primele două zile , au completat 

elementele strict necesare vieţii noastre  ( fără de care noi nu am exista).  

 

  Cifra 3 are o semnificaţie foarte puternică în religia creştină. În primul rând este asociată cu 

Sfânta Treime, iar un alt simbol pentru a reprezenta divinitatea este triunghiul, figură geometrică 

asociată tot cu această cifră. În Biblia, cifra 3 apare simbolic în foarte multe situaţii: Iisus a înviat 

trei oameni (pe fiica lui Jairus, pe fiul văduvei lui Nain şi pe Lazăr), Iisus a fost ispitit în deşert de 

trei ori, a căzut de trei ori în timp ce îşi căra crucea spre Golgota, iar exemplele pot continua. Şi 

mitologia greacă asociază cifra 3 cu personaje importante pentru această religie antică. Iadul avea 

trei judecători, lumea era compusă din 3 elemente: cer, iad şi pământ, Cerberul, paznicul Iadului, 

era un câine cu 3 capete. Potrivit Cabalei, omul are de fapt 3 suflete: Nefesh, Rouah şi Neshmah. 

Persanii credeau că morţii sunt judecaţi de 3 Yasatas: Mithra (lumina), Craosha (tradiţia), Rashnu 

(dreptatea).  

Mai trebuie sã observ că 3 este primul număr impar din şirul numerelor naturale, că el se regăseşte 
pretutindeni în Univers, în Dumnezeu, ca şi în om. Triada: bine – adevărat – frumos este permanent evocată 
de cãtre oameni. Gingăşia şi feminitatea sunt legate de numărul 3. Cele Trei Graţii, cum le numeau romanii, 
sau Charite, în rostirea grecilor, erau seducătoarele divinităţi care o întovărăşeau pe Zeiţa Dragostei. Aşadar 
: pledoarie pentru numărul trei. 

Bibliogafie: 

1. Eliza Roman,―Arina în ţara numerelor‖, Editura Scripta, Bucureşti, 2008 

2. Florica.T. Câmpam, ―Poveşti despre numere măiestre‖, Editura Albatros, Bucureşti, 

1981. 
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Poezometrie 
 

Robe Palel Patricia 

Liceul: Teoretic „Traian‟ Bucureşti 

Profesor îndrumător: Amăricuţei Livia 

 

Ştiu că a treia persoană într-o iubire este ca a doua floare pe-un mormânt. 

Tu de câte ori ai iubit cu adevărat în această viaţă a mâinilor murdare? De câte ori ai pierdut 

iubiri absurde? De câte ori ai fost minţit, păcălit, trădat şi înşelat? Mai ţii minte? Ori poate ai vrut să 

uiţi? 

Ştii că nu poţi scăpa, iar eu ştiu că tu te temi. Ai astăzi ochii sălbatici, buzele aspre, mâinile 

reci, inima surdă...  

Îmi cumperi flori, dar se ofilesc în trei zile... Îmi cumperi ciocolată, dar nu rezistă nici 

două... totuşi nu rămâi acasă nici măcar o zi. Deja ştiu: nu poţi avea tu milă de toată lumea. 

Cine eşti tu să numeri regrete şi să calculezi promisiuni? Să socoteşti inimile frânte şi să 

împarţi dulciuri celor nevoiaşi? 

Îmi spui că filosofiile te lasă rece. Că tu nu crezi în lacrimi, că matematica sufletului îţi este 

străină, căci nu s-a predat în şcoala la care ai învăţat tu... că balanţa puterii nu depinde de ştiinţă şi 

că nu-ţi pasă care-i traiectoria exactă a frunzei îngălbenite ce ţi-a căzut în părul de culaoarea cafelei 

bine prăjite... că nu-ţi pasă de egalitate, nici de fracţii, nici de reflexii, nici de vorbe. Ci de fapte! 

Şi totuşi! Două respiraţii devin o furtună şi între cinci degete se mai strecoară încet încă 

cinci. 

Oftezi, îţi muşti buza de jos, dar priveşti dincolo de mine... Dincolo de invizibil... Dincolo 

de abandon... 

Tu la ce vârstă ai învăţat să numeri? Sau ce numărai pe atunci? Studiai aritmetica 

bomboanelor M&M? Numărai mingi de plastic? Rotocoale de hârtie? Zâmbete? Îngeri? Nori cu 

forme ciudate? În ce moment ai început, oare, să numeri gloanţe şi cercuri de fum de ţigară, şi 

victime colaterale? 

Te reîncarci la furtună şi în furtună pieri. Nu priveşi oamenii-n ochi, căci eşti un om ca o 

ştiinţă exactă. Invers proporţional cu mirajul ăsta, al fericirii.  

Liniştea ta constă-n haosul lor, iar dragostea noastră constă în toată ura ta. De aceea, ne dă 

cu virgulă de fiecare dată. De aceea, nu ajungem niciodată la acelaşi rezultat.  

Pentru că nu avem puncte comune, dragul meu! Nu avem! 
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PROGRESII ARITMETICE 

 

Sulger Sorina Mihaela & Lazăr Mircea  Alexandru 

Colegiul Naţional  „Mihai Eminescu” București 

Profesor Îndrumător : Săvulescu Dumitru 

 

Prezentul referat îşi propune să definească noţiunea de progresie aritmetică pe care apoi o 
exemplifică prin exerciţii rezolvate iar în ultima parte se află şi o listă cu probleme lăsate spre 
rezolvare celor interesaţi. 

 

Definiţia: Un şir de numere cu proprietatea că fiecare termen, începând cu al doilea, se obţine din 
termenul precedent prin adăugarea aceluiaşi număr se numeşte progresie aritmetică. 

Reformulare. Un şir de numere   este o progresie aritmetică dacă pentru orice k  1 are loc 
relaţia:  1k ka a r   , unde r este un număr real dat. 

 Numărul r se numeşte raţia progresiei aritmetice. 

Observaţii  

 1) Într-o progresie aritmetică, diferenţa dintre orice termen şi precedentul său este 
aceeaşi, şi anume raţia r:  

  1na   na  = r,   n  1. 

 2) O progresie aritmetică  
1n n

a


 este bine determinată, dacă se cunosc primul termen 1a  şi 

raţia r. 

2a = 1a + r,  3a = 2a + r = 1a + r + r = 1a + 2r,  4a = 3a + r = 1a + 2r + r = 1a + 3r, …, na = 1a + (n  1) ∙ r. 

 3) Dacă raţia r > 0, progresia aritmetică este un şir crescător, dacă raţia r < 0, progresia 
aritmetică este un şir descrescător, iar dacă raţia r = 0, progresia aritmetică este un şir constant. 

Proprietăţile progresiei aritmetice  

 

P1. Dacă  1a , 2a , …, 1na  , na , 1na  , … este o progresie aritmetică, atunci pentru orice n  2 are loc 

relaţia: 

  1 1

2

n n
n

a a
a  

 . 

P2. Fie şirul 1a , 2a , …, 1na  , na , 1na  , … cu proprietatea că pentru orice n  2 are loc relaţia 

1 1

2

n n
n

a a
a  

 . Atunci şirul dat este o progresie aritmetică.  

 Termenul de rang n al unei progresii aritmetice  
1n n

a


 este dat prin formula: 

  1 ( 1)na a n r   ,   n  1. 

 Fie  
1n n

a


 o progresie aritmetică şi nS  suma primilor n termeni ai săi. Atunci: 
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  1( )

2

n
n

n a a
S


   sau  1[2 ( 1) ]

2
n

n a n r
S

 
 ,   n  1. 

 

Propoziţie. Într-o progresie aritmetică, suma oricăror două numere egal depărtate de numerele 
extreme este egală cu suma numerelor extreme. 

Reformulare. Dacă numerele 1a , 2a , …, na , sunt în progresie aritmetică, atunci  

  1 1k n k na a a a    ,   k  N,  1  k  n. 

EXERCIŢII REZOLVATE 

 

1. Fiind dată progresia aritmetică  
1n n

a


 cu primul termen 1a = 2 şi raţia r = 3, calculaţi 10a , 20a , 41a . 

Rezolvare: Folosind formula termenului general na = 1a + (n  1)r, obţinem (dând lui n valorile 10, 

20, respectiv 41): 

  10a = 1a + 9r = 2 + 9∙3 = 29; 

  20a = 1a + 19r = 2 + 19∙3 = 59; 

  41a = 1a + 40r = 2 + 40∙3 = 122. 

2. Fie progresia aritmetică  
1n n

a


 cu 1a = 3, 1na  = na + 5,  () n  1. Calculaţi suma primilor 11 

termeni. 

Rezolvare: Avem 1a = 3,  2a = 8,  3a = 13, …, 11a = 1a + 10r = 3 + 10  5 = 53. 

 nS = 1 11( ) 11 (3 53) 11 56 11
28 11 308

2 2 2

a a    
     . 

3. Fie  
1n n

a


 un şir astfel încât na = 5n  4,  () n  1. Să se arate că şirul este progresie aritmetică, 

apoi să se calculeze primul termen şi raţia. 

Rezolvare: Şirul este progresie aritmetică deoarece formula termenului de rang n este definită de 

expresia 5n  4, liniară în n. Apoi, 1a =54= 1,  r = 1na   na = 5(n + 1)  4  5n + 4 = 5. 

4. a) Să se calculeze suma primilor 30 de termeni ai progresiei aritmetice: 1, 6, 11, 16, 21, …    

b) Fiind date 1a = 9,  r = 3,  na = 60, se cer n şi nS . 

c) Fiind date 1a = 9,  r = 3,  nS = 450, se cer n şi na . 

d) Fiind date r = 3,  na = 69,  nS = 819, se cer 1a  şi n. 

Rezolvare: a) Avem 1a = 1, r = 5, n = 30. Folosind formula nS =
 12 ( 1)

2

n a n r 
 obţinem 

30 15 (2 29 5) 2205s      . b) Avem: na = 1a + (n  1)r  60 = 9 + 3(n  1)  n = 18, de unde 

1 18
18

18( )

2

a a
S


   9∙69 = 621. c) Avem: nS =

 12 ( 1)

2

n a n r 
  450 =

[18 3( 1)]

2

n n 
  

2 5 300 0n n     n = 15, de unde na = 1a + (n  1)r = 9 + 3(15  1) = 51.   d) Din na = 1a + (n  1)r  

1a = na  (n  1)r, iar după înlocuirea în nS = 1( )

2

nn a a
, obţinem: nS =

 12 ( 1)

2

n a n r 
, de unde 819 =
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[138 3( 1)]

2

n n 
  2 47 546 0n n     n = 21 sau n = 26. Pentru n = 21, rezultă 1a = 9, iar pentru n 

= 26, rezultă 1a =  6. 

 5. Să se calculeze suma 1+4+7+...+100. 

       Rezolvare: Numerele 1,4,7,...,100 formează o progresie aritmetică (a1=1, r=3). Determinăm 
rangul termenului 100. 

 

Din formula sumei primilor n termeni, avem 

 

6. Să se calculeze valoarea lui x∈R pentru care numerele x+1, 1-x şi 4 formează o progresie 

aritmetică.  

        Rezolvare: Dacă numerele  x+1, 1-x şi 4 formează o progresie aritmetică, atunci 1-x este media 

aritmetică  a lui x+1 şi 4:  

 

EXERCIȚII PROPUSE 

 

1. Găsiţi primul termen 1a  şi raţia r a unei progresii aritmetice,dacă: 1 9 32a a  ; 13 3 30a a  .  

2. Să se arate că şirul  
1n n

a


 este o progresie aritmetică, dacă şi numai dacă are loc relaţia: 

n ma a
r

n m





,   n,m  N*,  n  m. 

3. Un şir  
1n n

a


 este o progresie aritmetică, dacă şi numai dacă suma nS  a primilor n termeni este 

dată de relaţie: 2

nS n n   ,   n  N*,  ,  R*. 

4. Se consideră şirul  
1n n

a


, având termenul general 
5 1

20
n

n
a


 . Arătaţi că  

1n n
a


 este o 

progresie aritmetică şi apoi aflaţi suma primilor n termeni. 

 

5. Raţia unei progresii aritmetice este 2. Aflaţi progresia, ştiind că produsul primilor patru termeni 
ai progresiei este 945. 

6. Determinaţi n numere în progresie aritmetică, ştiind că suma primilor patru termeni este 22, că 
suma ultimilor patru termeni este 118 şi că suma tuturor termenilor este 210. 

7. Calculaţi suma tuturor numerelor naturale mai mici sau egale cu 1000 şi care sunt divizibile cu 
17. 

8. Numerele strict pozitive 1, 2, …, n fiind în progresie aritmetică, să se arate că: 

1 2 2 3 1 1

1 1 1 1
...

n n n

n

a a a a a a a a


   

   
. 

9. Dacă 1a , 2a , …, na , 1na   sunt termenii unei progresii aritmetice ( ia  0,  i = 1, 2, …, n + 1), să se 

calculeze suma: 

S = 1 2 2 3 1

2 2 2 2 2 2

1 2 2 3 1

... n n

n n

a a a a a a

a a a a a a





  
   . 
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10. Fie  
1n n

a


 o progresie aritmetică, având 1a =1 şi 
2 2

m nS S

m n
 . Să se determine progresia. 

11. Dacă , ,  sunt măsurile unghiurilor unui triunghi, atunci  cos 2,  cos 2,   

cos 2  sunt în progresie aritmetică dacă şi numai dacă  ctg ,  ctg ,  ctg   sunt în progresie 
aritmetică. 

12. Să se arate că relaţia: 3 3 3( 2 ) ( 2 ) ( 2 ) 0x y z x y z x y y           este echivalentă cu condiţia 

necesară şi suficientă ca numerele x, y, z în orice ordine să formeze o progresie aritmetică. 
13. Fie numerele pozitive 0a , 1a , …, na  în progresie aritmetică. Demonstraţi că: 

1 1 1

1
n

i

i i i

a

a a  

   n. 

14. Dacă numerele a, b, c sunt în progresie aritmetică să se arate că   , 
sunt în progresie aritmetică. 

15. Să se arate că dacă numerele    sunt în progresie aritmetică , atunci şi  
sunt în progresie aritmetică. 

 

16. Se consideră şirul :   

a) Scrieţi termenii de rang 2, 5, 2011; 

b)Aflaţi suma primilor 60 de termeni. 

 

BIBLIOGRAFIE:  

1. M. BURTEA, G. BURTEA, MATEMATICĂ, Manual pentru clasa a IX-a, Editura CARMINIS, PITEȘTI, 
2004. 

2. D. SĂVULESCU, M. CHIRCIU, ȘT. ALEXE, N. DRAGOMIR, T. DEACONU, A. PETRESCU, Manual 
pentru clasa a IX-a, Editura CORINT, BUCUREȘTI, 2004. 

3. P. SIMION, V. NICULA, V. NICOLAE, V. DILIMOȚ-NIȚĂ, MATEMATICĂ, Breviar teoretic pentru 
clasa a IX-a, EDITURA NICULESCU, BUCUREȘTI, 2013. 

4. Colecția GAZETA MATEMATICĂ 2010-2017. 
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PROGRESII GEOMETRICE 

 

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 . 

c) Fiind date n = 5,  q =
1

3
, 5

121

27
S  , se cer 1b  şi 5b . 
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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 ; 

b) Dacă 6 30S   şi 12 40S  , calculaţi 24S  şi 36S . 
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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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APLICAȚII ALE ASEMĂNĂRII 

 

Rosca Darius & Barbu Stefan 

Colegiul Naţional ,,Doamna Stanca’’ Făgarăs, jud. Braşov 

Prof. coordonator: Lupu Dorin 

 

1. În triunghiul ABC se ştie că AB = 16 cm, AC = 12 cm şi BC = 20 cm. Punctul E   (AB) astfel 

     încât 
3

1


EB

AE
. Prin punctul E se duce EF ║ BC,  F   (AC). Calculaţi perimetrul   AEF. 

 

     Soluţie 

 

 EF ║ BC  AEF  asemenea cu   ABC 

 
BC

EF

AC

AF

AB

AE

AB

AE

4

1
AE = 4 cm 

 

 AF = 3 cm,  EF = 5 cm , Perimetrul  AEF = 12 cm. 

 

2. Se consideră rombul ABCD având lungimea laturii 8 cm. Prin vârful A al rombului se duce o  

    secantă oarecare ce intersectează prelungirile laturilor *BC+ şi *CD+ în E, respectiv F. 

    Arătaţi că 
8

111


CFCE
 

 

 Soluţie 

 

 AD ║ CE  
xFE

FA




8

8
 , BEx  (1) 

 

 AB ║ CF  
yEF

EA




8

8
 , DFy     (2) 

 Din (1) şi (2) avem :  
8

11188
1 

CFCECFCE
 

 

3. În paralelogramul ABCD, avem AB = 40 cm,  BC = 32 cm, M   (AC) astfel încât  
3

1


MC

AM
 ,  

     MP ║ AB, P   (BC) şi  MQ ║ AD,  Q   (DC) . Să se calculeze: 

a) perimetrul paralelogramului MPCQ 
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b) raportul dintre aria paralelogramului MPCQ şi aria paralelogramului ABCD. 

 

                D                 Q                            C 

                             

 

                                                                                             P 

 

                                  A                                                  B         

 

 Soluţie 

 

 a)  
4

1

3

1


AC

AM

MC

AM
      

   MQ ║ AD  CQM asemenea cu  CDA  MQ
MQ

CA

CM

AD

MQ

4

3

32
 24 cm 

  Analog  MP = 30 cm. Perimetrul MPCQ = 108 cm. 

 

 b) S ABCD = AB ∙ BC ∙ sin B         

          
3240

2430






ABCD

MPCQ

S

S
  

16

3


ABCD

MPCQ

S

S
 

     S MPCQ = MP ∙ PC ∙ sin B 

 

4. Fie trapezul ABCD cu bazele AB = 28 cm şi CD = 14 cm,  E   (AD) astfel încât 
4

3


AE

DE
.  

    Paralela EF la bazele trapezului  F   (BC) intersectează pe *BD+ în Q. Să se calculeze: 

 a) lungimile segmentelor *EQ+ şi *QF+ ; 

 b) aria trapezului ştiind că  d (Q, DC) = 3 cm. 

  

Soluţie 

  a) EQ ║ AB  DEQ  asemenea cu  DAB 

       EQ
AB

EQ

DA

DE
 12 cm 

 Analog se arată că QF = 8 cm. 

 

 b) Fie  d (Q, DC) = QN,  QN = 3 cm 

                 DQN  asemenea cu   BQM  (Caz 1)   
QB

DQ

Q

QN
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        QM
QB

DQ

4

3
4 cm .    MN   AB,  Q   (MN) 

        MN = 7 cm,  ABCDS  = 147 cm2. 

 

5. Fie trapezul ABCD cu AD ║ BC,  m (<A) = 90o. Paralela prin O la baze intersectează pe *AB+ în M. (,O-= AC 
∩ BD). Arătaţi că : 

 a) AMD  asemenea cu   BMC 

 b)  [MO]   [NO] 

   

Soluţie 

a) MN ║ BC  
OA

OC

MA

BM
  

                                                                  
AD

BC

MA

BM
BMC asemenea cu  AMD 

 BC  ║  AD  
AD

BC

OA

OC
  

 

b)          MO ║ BC   
BC

MO

AC

AO
    (1) 

  ON ║ BC   
BC

ON

DB

DO
    (2) 

  AOD asemenea cu   COB 
OB

DO

OC

AO
   (3) 

 

 Din  (1), (2) şi (3)    OM = ON. 

 

6. Pe prelungirile  laturilor AB şi AC ale   ABC se consideră punctele D şi E astfel încât:  

 a) D   ( CA ;  E   ( BA ;  DE ║ BC,  AD = 5 cm, DE = 3 cm, AE = 6 cm şi AB = 18 cm;  

     Aflaţi perimetrul triunghiului ABC; 

 b) D   ( AB ;  E   ( AC ;  AB = 8 cm, AC = 5 cm, BC = 4 cm,  DE ║ BC şi AD = 16 cm; 

                Aflaţi perimetrul triunghiului ADE. 

 

 Soluţie 

 a) DE ║ BC    DAE  asemenea cu   CAB  
3

1


BC

DE

AB

AE

AC

AD
  de unde  

                AC = 15 cm, BC = 9 cm, Perimetrul  ABC = 42 cm.   
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            b) AC = 10 cm, DE = 8 cm, Perimetrul  ADE = 34 cm.  

 

7. În triunghiul ABC, m(<A) = 90o, AC < AB , mediatoarea laturii BC intersectează pe AB în E, pe  

    AC în D şi pe BC în M. Arătaţi că CM2 = EM ∙ DM. 

 

 Soluţie                       C 

  

 < ABC   < CDM 

 < MEB   < ACB                                                                                        M 

  BME  asemenea cu  DMC  (Caz 1)                         A               E                              B 

 
MC

ME

DM

BM
   (1)                                                                                                                                              

  MC = MB     (2) 

 

 Din (1) şi (2)   BM2 = DM ∙ EM 

               D 

 

 

8. În paralelogramul ABCD, AB = 12 cm, BC = 8 cm. Se consideră punctul M   (AD) astfel ca  

    
3

1


MD

MA
. Prin M se duce paralela  MN la AB unde N   (BD), iar prin N se duce paralela NP 

      la BC, P   (DC). Calculaţi perimetrul patrulaterului MNPD. 

 

 Soluţie 

 

 Se arată că MNPD este paralelogram 

  DM
AD

MD

MD

MA

4

3

3

1
6 cm 

 

            MN ║ AB    DMN  asemenea cu  DAB   MN = 9 cm 

 

 Perimetrul MNPD = 30 cm. 

 

 

9. În trapezul dreptunghic ABCD cu BC ║ AD,   m (<A) = m (<B) = 90o, AD = 10 cm, BC = 18  

    cm, AB = 6 cm iar diagonala AC este bisectoarea < BCD. Dacă AB ∩ CD = ,E- aflaţi perimetrul  

    triunghiului EAD.                                                                      
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            E 

 Soluţie 

                                                                                                                          

 Se arată că ACD este isoscel                                 

   AD = DC = 10 cm            A          D 

 AD ║ BC   EAD  asemenea cu   EBC 

                                                                                                                                                

 
BC

AD

EC

ED

EB

EA
          B       C 

 

  ED = 12,5 cm, EA = 7,5 cm, Perimetrul  EAD = 30 cm. 

 

 

10. Fie ABCD un patrulater convex şi punctul I intersecţia diagonalelor. Dacă M şi N sunt 

    mijloacele segmentelor *AB+ respectiv *CD+, demonstrţi că punctele M, I şi N sunt coliniare  

    dacă şi numai dacă AB ║ CD. 

                                                     (Dan Brânzei) 

 Soluţie 

 

 „”  Dacă M, I, N sunt puncte coliniare, considerăm punctele E, F   MN astfel încât [EM]  *MI+ şi 
[NF]   *NI+. Deducem că AIBE şi CIDF sunt paralelograme (pentru că diagonalele se înjumătăţesc), deci AE 

║ BD ║ CF. Se arată uşor că  AEI  asemenea cu   CFI, deci 
IC

AI

NI

MI

IC

AI

NI

MI

IC

AI

IF

EI


2

2
; cum 

<AIM < CIN (opuse la vârf) conf. cazului 2 de asemănare    AIM  asemenea cu   CIN   <MAI   < 
NCI   AB ║ CD. 

 

  „”  AB ║ CD   DIC  asemenea cu   BIA; cum DC = 2 DN şi AB = 2 MB, deducem că 

IB

MB

DI

DN

IB

DI

MB

DN
 . Dar < NDI   < MBI (alt.interne)   DIN  asemenea cu   BIM   <DIN   < 

BIM    M, I, N sunt puncte coliniare. 

 

 

Bibiografie: 

 

1. Manual Matematică, Editura Teora, București 2004 
2. Culegere de matematică, Editura Campion, București 2012 
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Principiul cutiei în algebră şi geometrie 

 

Puiu Diana-Mihaela 

Colegiul Naţional Mihai Eminescu, Bucureşti 

Prof. îndrumător: Săvulescu Dumitru 

 

Principiul lui Dirichlet este cunoscut sub denumirea de Principe des tiroirs în Franţa 

(adică Principiul sertarelor), Pigeonhole principale în engleză (Principiul cuştilor de 

porumbei), Schubfachprinzip în germană sau aşa numitul Principiu al cutiei  sau Principiul 

sertarelor.  

 În ciuda unui enunţ simplu, are o mulţime de aplicaţii în diverse capitole ale matematicii. 

Putem întalni probleme de la cele mai simple până la probleme netriviale care pot fi rezolvate 

recurcând la acest principiu, de multe ori în situaţii surprinzătoare. Dirichlet l-a utilizat în studiul 

corpului numerelor algebrice. 

 Acest principiu se bazează pe o observaţie simplă şi anume că, dacă trebuie să punem nişte 

bile în cutii, numărul bilelor fiind mai mare decât al cutiilor, vom fi obligaţi să punem in cel puţin 

una dintre cutii mai mult de o bilă ( o cutie ca conţine cel puţin două bile ). Într-adevăr, dacă fiecare 

cutie ar conţine cel mult o bilă, am avea un număr de bile cel mult egal cu numărul cutiilor, ceea ce 

e fals. Aşadar putem enunţa urmatorul principiu: 

 

Principiul lui Dirichlet: Dacă avem n cutii în care repartizăm n+1 bile, atunci va exista 

cel puţin o cutie care să conţină cel puţin 2 bile. 

 

Important de făcut observaţia că nu se poate preciza care este cutia care are cel puţin două 

bile, nu se poate preciza care sunt acelea şi nu putem şti câte astfel de cutii există. Matematica, şi 

aici ca în atâtea cazuri, poate demonstra existenţa anumitor lucruri fără a le identifica efectiv, de 

unde şi caracterizarea ei ca ştiinţa abstractă. 

Putem demonstra următoarea generalizare: 

Dacă în cutii punem pn+1 bile, atunci o cutie va conţine cel puţin p+1 bile. 

 

Demonstraţie: 

Presupunem că în fiecare dintre cele n cutii se află cel mult p bile, atunci în total vor fi cel mult p*n 

bile. Contrazicem astfel ipoteza, deci concluzia este adevărată. 

 

Putem trage unele concluzii directe: 

1. Oricare ar fi trei persoane există printre ele cel puţin două care au acelaşi sex; 

2. Sunt suficiente 3 şosete pentru a fi siguri că avem o pereche (şosetele sunt de aceeaşi culoare 

şi mărime); 

3. Dacă avem într-un grup 8 persoane, putem fi siguri că două dintre ele sunt născute în aceeaşi 

zi a săptămânii; 

4. Printre oricare 15 persoane există cel putin două născute in aceeaşi zi a săptămânii ( aceasta 

rezultă pe baza Principiului lui Dirichlet generalizat ); 
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5. Ştiind că numărul de fire de păr din cap poate fi maxim 200 000 şi că într-un oraş sunt 200 

001 persoane, atunci există două persoane cu acelaşi număr de fire de păr in cap în acel oraş; 

6. Oricare ar fi 11 numere există printre ele două având cel puţin o cifră comună; 

7. Dacă trebuie să repartizăm 11 porumbei în 12 cuşti, atunci cel puţin o cuşcă rămâne goală. 

 

Dificultatea principală la rezolvarea problemelor cu ajutorul Principiului lui Dirichlet constă în 

a stabili care sunt ‖cutiile‖ şi care sunt ‖bilele‖. Utilizarea lui poate conduce la situaţii ciudate, dar 

frecvente în matematică, în care ştim despre ceva că există, dar fără a-l putea identifica. 

 

Principiul cutiei în Algebră 

 

Probleme rezolvate : 

1. Într-o clasă sunt 33 de elevi. Să se arate că există 3 elevi născuţi în aceeaşi lună 

 

Soluţie:  Dacă ar fi născuţi maxim 2 elevi în fiecare din cele 12 luni ale anului, atunci în clasă ar fi 

maxim 24 de elevi. Contradicţie ! 

Observaţie: Nu este obligatoriu să fie născuţi cel puţin 4 elevi într-o lună, deoarece există un 

contraexemplu: sunt câte 3 născuţi în fiecare din primele 11 luni ale anului şi niciunul în cea de-a 

douăsprezecea lună. 

 

2. Dialog: 

 Aş dori să cumpăr 5 pixuri de aceeaşi culoare.. 

 Nu cred că e posibil, deoarece mai am doar 17 pixuri şi sunt de 4 culori diferite. 

 Să încercăm totuşi! 

 

Ştiţi care a fost rezultatul? 

Soluţie: Dacă nu ar fi existat 5 pixuri de aceeaşi culoare, atunci erau maxim 4. Fiind de 4 culori 

diferite ar fi fost în total maxim 16 pixuri. Deci au găsit 5 pixuri de aceeaşi culoare. 

 

3. Să se arate că oricare ar fi 3 numere naturale există două a căror sumă este pară. 

 

Soluţie: Se ştie că suma a două numere de aceeaşi paritate este pară. Printre cele 3 numere vor 

exista conform Principiului cutiei două dintre ele fie pare fie impare. Atunci suma lor va fi pară. 

 

4. Să se arate că numărul 2009 are un multiplu format numai cu cifrele 5 şi 0. 

 

Soluţie:  Considerăm următoarele 2010 numere: 5; 55; 555;...;55..5. Conform Principiului cutiei 

există două dintre ele care dau acelaşi rest prin împărţirea la 2009. Aşadar, diferenţa lor,care e un 

număr format numai din cifrele 0 şi 5, este un număr divizibil cu 2009. 

Generalizare: Oricare ar fi numărul natural n, există un multiplu al său format numai cu cifrele 0 şi 

a, unde a este o cifră nenula oarecare. 

 

Probleme propuse: 

1) Să se arate că, oricare ar fi şapte numere pătrate perfecte, exisată două a căror diferenţă este 

multiplu de 10. 
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2) La un turneu de baschet participă N ≥ 2 echipe. Ştriind că oricare pereche de echipe se 

înfruntă maxim o dataă să se arate că există două echipe care joacă acelaşi număr de partide. 

3) Într-un grup de 17 prieteni. Numele şi prenumele lor încep numai cu literele A, B, C, D. 

Demonstraţi că există cel puţin doi prieteni ale căror iniţiale coincid. 

4) Demonstraţi că oricum am alege 5 numere naturale pe care le ridicăm la puterea a 4-a, 

printre numerele obţinute găsim întotdeauna cel puţin două care au aceeaşi ultimă cifră. 

5) Într-un săculeţ se află 100 bile având una din culorile tricolorului. 

a)  Demonstraţi că din 4 bile scoase la întâmplare există cel puţin două de aceeaşi culoare. 

b) Care este numărul minim de bile ce trebuie estrase pentru a fi siguri că avem cel puţin 5 de 

aceeaşi culoare? 

6) Într-o clasă sunt 30 elevi. Ştiind că la un test Ştefan a făcut 12 greşeli, iar ceilalţi au făcut 

fiecare mai puţine greşeli decât el, să se arate că exista 3 elevi cu acelaşi număr de greşeli. 

 

Principiul cutiei în Geometrie 

 

Proprietatea 1: Fie un segment de lungime l. Pe acest segment se află n segmente de lungimi l1, 

l2,...,ln. 

1) Dacă l1 + l2 + ... + ln  l atunci există două segmente care au cel puţin un punct 

comun. 

2) Dacă l1 + l2 + ... + ln  l atunci există un punct pe segmentul de lungime l care nu se 

află pe niciunul dintre segmentele de lungime li, i =    ̅̅ ̅̅ ̅ 

3) Dacă l1 + l2 + ... + ln  kl atunci există k + 1 segmente printre cele n segmente care au 

cel puţin un punct comun. 

Proprietatea 2: Fie n  figuri de arii S1, S2, ... , Sn incluse într-o figură de arie S 

1) Dacă S1 + S2 + ... + Sn  S atunci există figuri care au un punct comun 

2) Dacă S1 + S2 + ... + Sn  S atunci există un punct pe suprafaţa de arie S care nu se află 

pe niciuna dintre suprafeţele de arie Si , i =    ̅̅ ̅̅ ̅ 

3) Dacă S1 + S2 + ... + Sn  kS atunci exista k + 1 figuri care au un punct comun. 

Proprietatea 3: Fie n corpuri de volume V1, V2, ... , Vn incluse într-un corp de volum V. 

1) Dacă V1 + V2 + ... + Vn  V atunci există două corpuri care au un punct comun 

2) Dacă V1 + V2 + ... + Vn  V atunci există un punct aflat în corpul de volum V care nu 

se află în niciunul dintre corpurile de volum Vi, i =    ̅̅ ̅̅ ̅ 

3) Dacă V1 + V2 + ... + Vn  kV atunci există k + 1 corpuri care au un punct comun. 

Probleme rezolvate: 

 

1. Fiecare punct al unui plan este colorat cu una dintre cele două culori, alb şi roşu, pe care le 

avem la dispoziţie. Să se arate că există două puncte aflate la distanţa de 1 cm colorate la fel. 

Soluţie:  Fie un triunghi echilateral de latură un centimetru. Conform Principiului cutiei două dintre 

puncte vor avea aceeaşi culoare şi se vor afla la distanţa de 1 cm.  

Demonstraţie alternativă: Fie A un punct roşu. Dacă unul dintre punctele de pe cercul de centru A 

şi rază de 1 cm este roşu, atunci problema este încheiată. În caz contrar, toate punctele cercului de 

rază 1 cm, fiind albe, există două aflate la distanţa cerută de această culoare. 

Observaţia 2: Se poate arăta că există două puncte de aceeaşi culoare aflate la distanţa d, unde d 

fixat, oarecare. 
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Putem reformula enunţul astfel: Descompunem planul în două mulţimi disjuncte A si B. Să se 

arate că în cel puţin una dintre ele există două puncte la distanţa 1 cm. 

 

2. La o tabla de şah se taie din două colţuri diagonal opuse două pătrăţele. Este posibil să 

acoperim suprafaţa de tablă rămasă cu piese de domino formate din două pătrăţele de 

mărime egală cu cele ale tablei? 

Soluţie: Arătăm că nu este posibil. Două pătrăţele diagonal opuse ale tablei au aceeaşi culoare. 

Tunci una dintre cele două culori ale tablei apare în plus cu 2 faţă de cealaltă. Dar fiecare piesă de 

domino acoperă exact două pătrate de culori diferite. Conform Principiului cutiei nu va exista o 

corespondenţă de 1  1 între culorile pătratelor, deci nu e posibilă acoperirea. 

 

3. Într-un plan se consideră 5 puncte de coordonate întregi. Să se arate că există un punct de 

coordonate întregi care să fie mijlocul unui segment determminat de două dintre cele 5 

puncte. 

Soluţie: Fiecare punct are două coordonate: abcisa şi ordonata. Ţinând cont de paritatea lor putem 

deosebi 4 tipuri de puncte. Având 5 puncte două dintre ele voi fi din acelaşi tip, iar mijlocul 

segmentului determinat de acestea două va avea coordonate întregi. Am ţinut cont de: 

 Suma a două numere de aceeaşi paritate este pară 

 Mijlocul unui segment are drept abcisă şi ordonată semisuma abciselor şi, respectiv, 

semisuma ordonatelor capetelor segmentului. 

 

Observaţie: Analog putem arăta, folosindu-ne de paritatea coordonatelor, că: oricare ar fi 9 

puncte de coordonate întregi în spaţiu există două al căror mijloc are coordonatele întregi. 

 

Probleme propuse: 

 

1) În interiorul unui pătrat de latură 1 se iau 5 puncte. Să se arate că există două dintre ele 

aflate la distanţă unul de celălalt de maxim 
√ 

 
. 

2) Se dau 5 puncte pe o sferă. Să se arate că există o semisferă închisă care conţine cel puţin 4 

dintre acele puncte. 

3) Se dau 9 puncte pe o sferă. Să se arate că există două la distanţă de cel mult . 

4) Într-un plan se duc 6 drepte neparalele oricare două. Să se arate că există două care 

formează un unghi de maxim 30°. 

5) Fie trei drepte care împart planul în mai multe regiuni. Să se arate că oricum am distribui 8 

puncte în acest plan, niciunul aflat pe vreuna dintre drepte, există două aflate într-o aceeaşi 

regiune. 

6) Demonstraţi că un poligon convex nu poate avea decât cel mult trei unghiuri ascuţite. 

7) Laturile unui patrulater convex sunt diametrele a patru discuri. Demonstraţi că aceste discuri 

acoperă în întregime interiorul patrulaterului 

BIBLIOGRAFIE 

1. Colectia GAZETA MATEMATICĂ, 2000-2016 

2. http://www.math.md/school/competitiva/dirichlet/dirich.html 
3. http://didactica.genesis.ro/principiul-cutiei-dirichlet/ 
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Relaţii de recurenţă şi algoritmi recursivi asociaţi 

 

Ababei Eduard, 

Liceul Regina Maria Dorohoi 

Prof. Indrumător:Mihoc Elisabeta  

 

 Relaţiile de recurenţă reprezintă definiţii recursive de funcţii. O definiţie recursivă a unei 

funcţii trebuie să satisfacă următoarea condiţie de consistenţă: valoarea funcţiei trebuie să fie ori 

direct calculabilă ori calculabilă cu ajutorul unor valori direct calculabile. 

 Iată câteva exemple ilustrative simple de definiţii recursive de funcţii: 

 Funcţia        *   ( )         +  

   ( )   {
          

     (   )     
  ( ) 

 Funcţia Fibonacci,        *ș              +   

     ( )  {
                     

   (   )      (   )    
( ) 

Definiţiile recursive descriu procesul calculului valorilor funcţiilor pe care le definesc şi pot 

fi exprimate cu ajutorul unui enunţ de forma if-then-else, după cum urmează:                                 
   ( )                           (   )  

   ( )                           (   )     (   ) 

Definiţiile recursive pot fi clasificate după modul în care descriu procesul calculului 

valorilor funcţiei pe care le definesc. 

Cele mai comune forme ale definiţiilor recursive sunt: recursia liniară şi recursia neliniară 

de tip cascadă. 

 

 Forma generală a recursiei liniare este: 

 ( )      ( )      ( ) 

         . ( ( ))  ( )/  ( ) 

 Formă particulară a definiţiei (3) este: 

 ( )      ( )      ( )       

       ( ( ))  (  )(iterativă/repetitivă). 

 Definiţia (1) a funcţiei factorial este un exemplu de recursie liniară. 

Recursiile neliniare de tip cascadă sunt de forma: 

  ( )      ( )      ( ) 

        . ( ( ))  ( ( ))/ 

Definiţia (2) este un exemplu caracteristic de recursie cascadă. 

 Calculul valorilor funcţiilor definite prin relaţii de recurenţă şi prin urmare, calculul 

elementelor şirurilor recurente se poate realiza cu autorul calculatorului folosind algoritmi recursivi. 

Un algoritm este recursiv dacă îşi realizează activitatea pe o mulţime de date D folosind algoritmul 

însuşi pe o submulţime a lui D sau pe o partiţie a lui D. 
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Valoare finală a funcţiei recursive 

 Descrierea unui algoritm recursiv se face sub formă de subprogram: procedură sau funcţie 

recursivă. Un program se numeşte recursiv dacă foloseşte unul sau mai mulţi algoritmi recursivi. 

 Recursia constituie o tehnică importantă de proiectare a algoritmilor, dar pentru a fi eficient 

trebuie să fie bine înţeles modul în care lucrează şi de asemenea unde şi când este utilizabilă. 

Utilizarea recursiei cere o grijă deosebită ca să nu avem un volum mare de date şi să avem o 

condiţie de terminare dată de execuţia algoritmului asupra unei date elementare ce poate fi calculată 

direct. 

 O procedură P se zice recursivă dacă execuţia sa poate provoca unul sau mai multe apeluri 

ale lui P. Aceste apeluri se numesc apeluri recursive. Apelul procedurii care se produce atunci când 

aceasta nu este deja în curs de execuţie se numeşte apel principal. 

Execuţia unui algoritm recursiv foloseşte o stivă „ascunsă‖ numită stivă de execuţie. Orice apel 

recursiv creşte stiva de execuţie prin memorarea următoarelor informaţii: 

 

Apelurile de proceduri recursive sunt 

oarecum mai simple deoarece spaţiul 

stivă alocat pentru un apel de 

procedură cuprinde doar spaţiul 

pentru parametrii valoare, spaţiu 

pentru adresa de revenire şi spaţiu 

pentru variabilele locale. 

 Pentru parametrii de tip 

variabilă modificările sunt făcute în 

locaţiile de memorie ale variabilelor originale. 

Observații: 

1. . Se poate ţine urma apelurilor recursive cu ajutorul calculatorului, plasând instrucţiuni de 

scriere „informative‖, una imediat după begin şi una înainte de end în corpul procedurii sau 

funcţiei recursive. Această metodă de trasare a urmei procesului recursiv constituie un 

mijloc eficient atât pentru înţelegerea acestuia cât şi pentru punerea la punct a programelor 

care utilizează recursia. 

2. Când este folosită recursia trebuie avută o grijă deosebită pentru a furniza condiţii de 

terminare în scopul opririi apelurilor recursive. Dacă aceste condiţii de terminare nu sunt 

puse, este foarte uşor de a intra într-o buclă infinită cu implicaţii asupra stivei de execuţie. 

Particularităţile procesului recursiv şi structura stivei de execuţie impun folosirea corectă şi 

eficientă a stivei de execuţie. 

O clasă importantă de metode pentru rezolvarea unei probleme numerice P este cea a metodelor 

iterative sau de aproximare succesivă. Într-o metodă iterativă se porneşte cu o aproximare iniţială şi 

apoi printr-un calcul numit iteraţie se determină o secvenţă de valori folosind o funcţie de iterare 

cunoscută. Elementele şirului numeric astfel obţinut se numesc aproximante succesive. 

Forma generală a funcţiei de iterare este: 

      (                     ) ( ) 

                     cunoscute. (2) 

Un algoritm pentru o metodă iterativă va fi referit ca un algoritm iterativ sau algoritm de 

aproximare succesivă. 

 Întrucât (1) şi (2) definesc un şir recurent de ordinul m, algoritmii de aproximare succesivă 

constituie o alternativă importantă de utilizare a şirurilor recurente în informatică. 

   Variabile locale 

   Adresa de întoarcere 

   Parametri de tip valoare 
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Problema fundamentală pentru o metodă iterativă este convergenţa sa, în sensul de convergenţă a 

şirului aproximantelor succesive. Un astfel de algoritm se consideră a fi completat, adică se termină, 

când este atinsă o anumită precizie a rezultatului prin limitarea numărului de iteraţii sau prin 

limitarea abaterii între două aproximante succesive. 

 Pentru o problemă dată P, diferite forme ale funcţiei de iterare determină metode iterative 

diferite, deci algoritmi de aproximare succesivă diferiţi. 

 Considerăm problema de rezolvare aproximativă a unei ecuaţii neliniare de forma: 

  0;f x   (3), unde  f x  este o funcţie de variabilă reală continuă având primele două derivate 

continue pe un interval ce conţine o rădăcină reală   a ecuaţiei. 

 Există mai multe metode iterative pentru determinarea unei valori aproximative a rădăcinii 

  care folosesc cazuri particulare ale funcţiei de iterare generală definită prin (1) şi (2): 

1. Metoda lui Newton-Raphson (metoda tangentei): 

      (   
 (  )

  (  )
          ( ) 

2. Metoda coardei sau a secantei: 

   
   

1
1 1

1

, ,n n
n n n n n

n n

x x
x x x x f x

f x f x


 




    


(5) 

3. Metoda falsei poziţii: 

   
   

1
1 1

1

, n n
n n n n

n n

x x
x x x x f x

f x f x


 




    


(6)  

       1 10, 0,n n n nf x f x n f x f x     , 0x  şi 1x  fixaţi., 

Teoria şirurilor furnizează suportul teoretic pentru studiul convergenţei acestor metode. 
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RANGUL UNEI MATRICE 
 

Florea Luisa 

C.N. Mihai Eminescu București 

Prof. Coordonator: Dumitru Savulescu 

 

 În prezentul referat ne propunem să prezentăm noţiunea de rang al unei matrice, 
proprietăţi  şi modalităţi de calcul al acestuia. Au fost introduse exemple şi probleme rezolvate. 
Partea a doua conţine un set de exerciţii şi probleme selectate pentru cine doreşte să aprofundeze 
această noţiune.  

 

 Fie o matrice A cu m linii şi n coloane cu elemente numere complexe, 

   A =

11 12 1

21 22 2

1 2

...

...

... ... ... ...

...

n

n

m m mn

a a a

a a a

a a a

 
 
 
 
 
 

M m,n(C), 

iar k un număr natural, astfel încât  1 C k C min(m, n). 

 Determinantul unei matrice formată cu k linii şi k coloane din matricea A se numeşte minor 
de ordin k al matricei A. 

 

Definiţia 1. Dacă matricea A este nenulă, atunci există un număr natural r  1, având proprietăţile: 

1) matricea A are un minor de ordin r nenul; 

2) orice alt minor al matricei A, de ordin mai mare decât r, dacă există, este nul. 

 Numărul natural r  1 care îndeplineşte condiţiile 1) şi 2) se numeşte rangul matricei A şi 
scriem  rang A = r. Avem  1 C rang A C min(m, n). 

  

Fie o matrice AM m,n(C)  şi d un minor de ordin k al matricei A. 

 Se spune că un minor d de ordin k+1 al matricei A, s-a obţinut prin bordarea minorului d, 
dacă se adaugă minorului d o linie şi o coloană formate cu elemente ale unei linii (coloane) din A 
care nu aparţin lui d. 

            Pe baza acestei teoreme poate fi formulat urmatorul algoritm de aflare a rangului 
unei matrice oarecare:  

Fie A o matrice nenula ( care contine cel putin un element nenul). 

1) Cum r = rang(A) este cel putin 1, se bordeaza minorul nenul de ordinul 1, format dintr-
un element nenul al matricei A, cu o cate o linie si o coloana din celelalte disponibile, pana cand se 
obtine un minor de ordinul 2 nenul; 

2) Acest minor se bordeaza, la randul sau, pana se obtine un minor de ordinul 3 nenul s.a.m.d. 

Se repeta acesti pasi pana cand suntem in posesia unui minor nenul, de ordinul r, iar toti minorii 
de ordinul (r+1) sunt nuli. 
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In acest moment, algoritmul se incheie: rang(A) = r. 

 

Teorema 1. O matrice nenulă AM m,n(C) are rangul r dacă şi numai dacă sunt îndeplinite 
condiţiile: 

1°. matricea A are minor de ordinul r nenul, notat d; 

2°. orice minor de ordin r+1 al matricei A, obţinut prin bordarea lui d (dacă există) este nul. 

 

Definiţia 2. Prin transformări elementare înţelegem următoarele operaţii (efectuate asupra unei 
matrice): 

a) înmulţirea unei linii (coloane) cu un număr nenul; 

b) schimbarea a două linii (coloane) între ele; 

c) adunarea la elementele unei linii (coloane) a elementelor altei linii (coloane) înmulţite cu acelaşi 
număr nenul. 

 

Definiţia 3. Fiind dată o matrice AM m,n(C), vom înţelege că matricea  

BM m,n(C) este echivalentă cu A şi scriem A  B, dacă B se obţine din A prin efectuarea unui 
număr finit de transformări elementare. 

 

Definiţia 4. Prin matrice elementară de linii, înţelegem matricea obţinută din matricea unitate mI  

prin efectuarea transformărilor corespunzătoare. 

 Prin matricea elementară de coloane, înţelegem matricea obţinută din matricea unitate nI  

prin efectuarea transformărilor corespunzătoare. 

Teorema 2. Efectuarea în matricea AM m,n(C) a unei transformări elementare pe linii, revine la 
înmulţirea matricei A la stânga cu matricea elementară de linii corespunzătoare transformării. 

 Efectuarea în matricea AM 3(C) a unei transformări elementare pe coloane, revine la 
înmulţirea la dreapta a matricei A cu matricea elementară de coloane corespunzătoare 
transformării. 

 

Definiţia 5. Mulţimea  1
1

i mij
j n

A a  
 

 . Se numeşte matrice diagonală dacă  

ija = 0, () i  j, adică are forma: 

11

12

0 ... 0 ... 0

0 ... 0 ... 0

... ... ... ... 0

0 0 ... 0 ...
rr

mn

a

a
A

a

a

 
 

  
 
 
 

. 

Teorema 3. Orice matrice nenulă AM m,n(C),  1
1

i mij
j n

A a  
 

  se poate aduce prin transformări 

elementare, la forma diagonală. 

 Operaţia de a aduce o matrice AM m,n(C) la forma diagonală de mai sus, se numeşte 
diagonalizarea matricei A.  
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Exerciţii  rezolvate  

1. Fie A =

2 1 1

1 1 1

1 1

a

a

b b

 
 
 

 

, a,bR Determinaţi a şi b astfel încât matricea A să aibă rangul minim 

posibil. 

Soluţie. Întrucât există un minor nenul de ordin 2, d =
2 1

1 1


, rang A  2. Matricea A are rangul 

minim 2, dacă toţi minorii de ordinul 3 care se obţin prin bordarea lui d, sunt nuli. Aceştia sunt: 

1

2 1 1

1 1 3 2

1 1

d a a b

b



   



, 2

2 1

1 1 1

1 1

a

d

b







= 2 3 1a b   . Am obţinut astfel sistemul 

3 2

2 3 1

a b

a b

 

   

, de unde  a = 1,  b =
1

3
. 

2. Se consideră matricele: 

1 2 2

3 1

3 1 1

A a

  
 
 

 

 şi 

1 2 2 4

3 1 4

3 1 1

B a

b

  
 
 

 

. 

 Să se afle numerele reale a şi b astfel încât cele două matrice să aibă acelaşi rang. 

Soluţie. Deoarece toate coloanele matricei A se regăsesc în B avem  

rang AC rang BC 3. det A

1 2 2

3 1

3 1 1

a

 



= 19  5a.  

Dacă 
19

5
a  , atunci rang A = rang B = 3, () b  R.  

Dacă 
19

5
a  , atunci rang A = 2, 

1 2

3 1


= 7  0 este un minor nenul al lui A. Pentru a avea şi rang 

B = 2 punem condiţia: 

1 2 4

3 1 4

3 1 b





= 0, de unde 
44

7
b  . 

În concluzie matricele au acelaşi rang pentru 
19

5
a  , bR sau 

19

5
a  , 

44

7
b  . 

 

Probleme propuse 

 

1. Să se calculeze rangul fiecăreia din următoarele matrice: 

a) A =
4 12

3 9

 
 
 

;   b) B =
3 2 4

5 3 6

 
 
 

;   c) C =

5 10

4 8

6 12

 
 
 
 

;    
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d) 

1 2 3

2 1 1

1 3 2

A

 
   
 
 

;   e) 

1 1 0

2 1 1

1 0 2

A

 
  
 
 

;   f) 

2 0 1

3 0 2

0 3 3

2 1 0

A

 
 

  
  

 

;    

g) 

1 0 0 1 4

0 1 0 2 5

0 0 1 3 6

1 2 3 14 32

4 5 6 32 77

A

 
 
 

  
 
 
 

;    

2. Determinaţi rangul următoarelor matrice în funcţie de valorile parametrului real a: 

a) 

1 2 3

0 1

5 1 3

A a

 
 
 
 

;   b) 

1 2 1 1

2 1 3 3

3 1 2

A

a

  
  
 

 

;   c) 

1 2 0

4 1 1

0 1

A

a

 
 
 

 

; 

3.Să se determine după valorile parametrilor a,bR, rangul matricelor: 

a) 

1 2 1

1 2 1

1 2 1 1

2 4 2 2

b

a
A

 
 

  
   

;  b) 

1 1 3

2 1 1 1

2 2 2

a

A

b

 
 
 

 

;  c) 

1 2 1 5

2 1 3 5

3 2 1

A a

b

 
  
 
 

. 

4.Să se determine rangul matricelor în funcţie de a, b şi c: 

a) 
2

1 2 3

1 2 3

1

a a a

A b b b

c c

   
    
 
 

;      b) 

1 1 2 4 2

2 1 3 1 1A

a b c a b

 
  
 
 

; 

3. Să se determine rangul matricei:  

1 1 1 1

1 2 1 2

1 1 3 1

1 0 3 2

A

a b c d

 
 
 

  
 

 
 

 pentru diferite valori ale lui a,b,c,dR. 
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Portretul unui matematician modern 

 

 Crăciun Anisia-Diana 

Colegiul Național Pedagogic ”Ștefan cel Mare”, Bacău 

Prof. Heisu Ancuța 

  

„Dar oare ce-o fi, dacă priveşti mai departe şi mai departe?― 

 Fascinat în permanenţă de răspunsurile din ce în ce mai variate şi mai incitante la această 

întrebare pe care şi-o pune încă din copilărie, matematicianul şi profesorul Solomon Marcus îşi 

dedică viaţa Ideilor, Matematicii, Poeziei, într-o fuziune remarcabilă. Dar cine a fost acest om 

extraordinar? 

 Solomon Marcus a fost un matematician român de etnie evreiască, membru al Academiei 

Române. Preocupările sale au îmbinat domeniul ştiinţelor exacte cu cel umanist, publicând cărți și 

articole pe diferite subiecte culturale, lingvistice,semiotice saufilosofice. Matematicianul s-a născut 

la data de 1 martie 1925, în orașul Bacău, într-o familie de croitori. De mic, a fost nevoit să învețe 

să conviețuiască cu diferitele dictaturi, războiul, restricții de exprimare și gândire. De la vârsta de 

16-17 ani, a început să ofere meditații elevilor mai mici pentru a contribui la întreținerea 

familiei.Promovează examenul de bacalaureat, fiind primul din cei 156 de concurenți. 

 Urmează cursurile Facultății de Matematică din cadrul Universității București, iar în 1950 

absolvă cu diplomă de merit. Se dedică învățământului universitar, parcurgând, rând pe rând, toate 

treptele didactice. În anul 1991 primește titlul de profesor emerit. A obținut titlul științifice 

de doctor în matematică în anul 1956.  

 Opera sa este prolifică, cărţile sale au fost traduse în nenumărate limbi (franceză, engleză, 

rusă, germană, spaniolă, italiană, cehă, maghiară, sârbă, greacă), a publicat peste 50 de volume şi 

sute de articole în reviste ştiinţifice sau de specialitate, în ţară şi străinătate, lucrările sale fiind citate 

de peste 1.000 de autori. 

 Mari matematicieni ai secolului trecut precum Dimitrie Pompeiu, Traian Lalescu, Alexandru 

Froda, Grigore C. Moisil, Miron Nicolescu au beneficiat de competența profesorului Marcus, cărora 

le-a editat și îngrijit opera științifică. Dintre profesorii săi, a fost apropiat de Miron Nicolescu, 

Grigore C. Moisil, Gheorghe Vrânceanu, Octav Onicescu, Dan Barbilian, Simion Stoilow. I s-a 

acordat titlul de Doctor Honoris Causa de către universitățile din Bacău, Constanța, Timișoara, 

Craiova și Petroșani. Majestatea sa Regele Mihai I i-a conferit nou creatul ordin Nihil Sine Deo. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Matematician
https://ro.wikipedia.org/wiki/Istoria_evreilor_%C3%AEn_Rom%C3%A2nia
https://ro.wikipedia.org/wiki/Academia_Rom%C3%A2n%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Academia_Rom%C3%A2n%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Lingvistic%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Lingvistic%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Filozofie
https://ro.wikipedia.org/wiki/1_martie
https://ro.wikipedia.org/wiki/1925
https://ro.wikipedia.org/wiki/Bac%C4%83u
https://ro.wikipedia.org/wiki/Facultatea_de_Matematic%C4%83_%C8%99i_Informatic%C4%83_a_Universit%C4%83%C8%9Bii_din_Bucure%C8%99ti
https://ro.wikipedia.org/wiki/Universitatea_din_Bucure%C8%99ti
https://ro.wikipedia.org/wiki/Doctor


165 

 

 

 Profesorul Solomon Marcus este autor a numeroase studii interdisciplinare, de cărți ce 

privesc utilizarea matematicii în lingvistică, în analiza teatrală, în științele naturale și sociale, etc. A 

militat pentru schimbarea învățământului românesc, prin trecerea de la forma pasivă, de memorare, 

la una activă, în care elevul sau studentul să își pună și să pună întrebări, pentru adaptarea 

programelor și manualelor școlare la timpurile noastre. Este prezent în marile enciclopedii ca 

autoritate în lingvistica matematică, existând gramatici contextuale care îi poartă numele (Marcus 

Contextual Grammars).  

 La vârsta de 90 de ani, Solomon Marcus acordă un interviu unui ziar ieşean, una dintre 

replicile matematicianului reflectând vitalitatea, autenticitatea şi valoarea unui om frumos cu 

adevărat: „90 de ani…e mult e puţin ? Cum vă raportaţi la această vârstă, domnule academician 

?Acad. Solomon Marcus: Vârsta este în funcţie de momentul şi locul din care o privim. De pildă, 

când eram copil şi mi se spunea că cineva are 40 de ani, avea o senzaţie de bătrâneţe. În mod 

spontan, îi consider tineri pe toţi cei cu o vârstă mai mică decât a mea. Şi îmi amintesc chiar, ca să 

vedeţi că asta este o psihologie foarte răspândită, îmi amintesc că venerabilul Iorgu Iordan, care era 

nonagenar, a simţit nevoia să predea ştafeta la conducerea unor instituţii şi reviste, s-a exprimat – 

deloc ironic – Acum voi preda ştafeta tineretului! Tineretul însemnând octogenarii Rosetti şi Graur. 

Şi îl înţeleg perfect, căci asta este psihologia de astăzi. În acelaşi timp, nu am senzaţia unui moment 

de bilanţ. Ceea ce mă domină este, nu mentalitatea amintirii, ci mentalitatea proiectului. 

Preocuparea mea principală se referă la proiectele mele pentru acest an 2015 şi pentru anii care 

urmează şi am bine stabilite aceste repere.‖ Oare noi, tineretul la care se referă matematicianul, vom 

fi demni de preluarea ştafetei? 
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TERENCE TAO 
 

Doniga Irene-Alexandra  

Colegiul de Artă “Carmen Sylva” Ploieşti 

Profesor îndrumător: Ecaterina Butac 

 
 

 Terence Chi-Shen Tao (născut pe 17 iulie 1975, Adelaide, Australia de Sud) este în prezent unul 
dintre cei mai importanţi matematicieni ai lumii. Are o contribuţie importantă într-o gama largă de 
domenii, inclusiv analiza armonică, ecuaţii cu derivate parţiale, combinatorie geometrică si aritmetică, 
teoria analitică a numerelor şi achiziţiei comprimate. 

De mic copil a dat dovadă de o inteligenţă ieşită din comun. A învăţat să citeasca singur la vârsta 
de doi ani şi a urmat cursurile universitare la nouă ani. În anul 1986 a devenit cel mai tânăr participant la 
Olimpiada Internaţională de Matematică, cucerind medalia de bronz la vârsta de zece ani. A luat argintul în 
1987 şi aurul în 1988. 

La vârsta de 14 ani a participat la Institutul de Cercetare Ştiinţifică, un program de vară de la 
Massachusetts Institute of Technology. Şi-a obţinut diploma de licenţă în 1991 şi cea de masterat în 1992 la 
Universitatea Flinders. În 1992 a urmat studiile la Universitatea Princeton, în Statele Unite, în cadrul unei 
burse Fulbright. 

La vârsta de 21 de ani şi-a susţinut teza de doctorat despre ”trei rezultate de regularitate în 
analiza armonică”, sub conducerea lui Elias Stein şi a fost numit imediat asistent universitar la University of 
California, Los Angeles (UCLA) 

In 2000 a devenit cel mai tânăr profesor universitar la această universitate. Din 2007 e titular al 
catedrei Jamens si Carol Collins de la UCLA. 

                A primit numeroase premii şi distincţii printre care:                                 

Medali Fields (anul 2006): ―pentru contribuţia sa la teoria ecuaţiilor diferenţiale,                                 

combinatorii, analize armonice şi teoria numerelor adiţionale ― 

Premiul Crafoord (anul 2012):  diferenţiale, combinatorii, ştiinţa computerelor, statistici,                  

teoria reprezentării şi multe altele.‖ 

Royal Medal (anul 2014): Terence Tao, profesor la UCLA a fost ales de Royal Society să primească 

în 2014 Royal Medal pentru ştiinţele fizicii datorită ―unor multe şi variate contribuţii aduse 

matematicii incluzând analiza armonică, teoria numerelor prime, ecuaţiile parţiale. 

             

                 Acest matematician a fost declarat ca fiind cel mai inteligent om din lume. Deţinând un 

IQ de 230 este cel mai deştept om in viaţă şi al doilea din istoria lumii (primul fiind William James 

Sidis cu un IQ de 250). Aceste remarcabile recorduri fiind înregistrate de Institutul Davidson. 

                Analiza armonică este acea ramură a matematicii care studiază fenomene de natură 

periodică și aceasta prin intermediul unor funcții sau semnale obținute prin suprapunerea unor 

funcții armonice elementare. Un rol important îl joacă analiza Fourier, care are la bază conceptul de 

serie Fourier. 

                 Printre aplicațiile analizei armonice amintim: procesarea semnalelor, fizica cuantică, 

studiul curentului alternativ, al vibrațiilor, etc. 

                  În matematică, derivata parțială a unei funcții de mai multe variabile este derivată în 

raport cu una din acele variabile, în condițiile în care celelalte variabile sunt ținute constante (spre 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Matematic%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Func%C8%9Bie
https://ro.wikipedia.org/wiki/Func%C8%9Bie_armonic%C4%83
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Analiz%C4%83_Fourier&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Serie_Fourier
https://ro.wikipedia.org/wiki/Fizic%C4%83_cuantic%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Curent_alternativ
https://ro.wikipedia.org/wiki/Vibra%C8%9Bie
https://ro.wikipedia.org/wiki/Matematic%C4%83
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deosebire de derivata totală, la care toate variabilele au voie să varieze). Derivatele parțiale sunt 

utile în analiza vectorială și geometria diferențială. Ele apar în ecuații cu derivate parțiale. 

                 Teoria analitică a numerelor este un sector al teoriei numerelor ce utilizează metode de analiză 
matematică. Primul mare succes a fost aplicarea acestei analize pentru a demonstra existenţa unui infinit 
de numere prime în progresie aritmetică. 

                Teoria ergodică se ocupă în principal de studiul matematic al comportamentului 

sistemelor dinamice pe termen lung. 

                 Termenul ergotic se referă la un sistem termodinamic ai cărui parametri interni depind, la 

patrametri externi daţi, numai de energie. Acesta vine din grecescul ergon=muncă, energie  şi 

eidos=aspect. 

                 Prin geometrie combinatorie se înţelege sectorul matematicii care studiază configurarea 

colecţiilor finite de obiecte . 

                  Se referă la metodele care permit numărarea elementelor dintr-un ansamblu finit şi 

căutarea configurării optime.Iată câteva exemple: aranjarea cărţilor pe o etajeră, aşezarea unor 

persoane în jurul unei mese rotunde, numărul combinaţiilor posibile ale unor cărţi dintr-un set de 

52.    

                  Terence Tao,acest Mozart al matematicii, consideră că ―educaţia este un proces 

complex, migălos şi cu multiple faţete iar dacă eşti talentat nu înseamnă că ai mai puţină nevoie de 

educaţie.‖ 

 

Bibliografie: 

Wikipedia-articole în limba germană, spaniolă, franceză, italiană şi engleză 

Youtube (Beethoven silence – Ernesto Cortazar) 

Royal Society site ―The ten Highest IQs in History‖ 

  

https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Derivata_total%C4%83&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Analiza_vectorial%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Geometria_diferen%C8%9Bial%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ecua%C8%9Bii_cu_derivate_par%C8%9Biale


168 

 

 

 Matematica- universul matematicii  
( eseu argumentativ) 

Trăscăianu Alessia  

Școala Gimnazială “Sf. Nicolae”  București. Sector 1.  

Profesor îndrumător: Cozman Gabriela  
 

Primul contact cu matematica nu l-am avut la școală nici de cum, ar fi fost prea ușor. Primul 

contact cu matematica l-am avut când eram foarte mică la magazinul din colțul străzii, atunci când 

am vrut să cumpăr mai multă înghețată, dar nu am știut care era prețul total. Eram prea mică atunci 

ca să realizez că este indispensabilă.  

Am crescut și mă loveam de matematică din ce în ce mai des. Dar atunci când am ajuns la 

școală și am dat de lucruri mai grele am început să o consider insuportabilă.  

Făcând parte din generația tuturor posibilităților, au fost perioade în care consideram că 

tehnologia o să mă sprijine mereu, deși nu e plăcut să depinzi de un ecran. Perioade scurte, dar 

intense. Oricum, în clasa a V-a m-am hotărât că eu vreau să depind de mine, nu de tehnologie sau 

alte lucruri. Sincer, a fost un chin la început. Și acum mai este câteodată, dar cred că am descoperit 

cum să mă descurc cel puțin. O să păstrez acest secret. Dar oricum, mi-am pus mereu întrebarea: ce 

am fi fără matematică, unde am fi?  

Majoritatea marilor descoperiri au fost făcute în antichitate, însă cred că acum ne sunt mai 

folositoare decât le-au fost atunci tuturor. Răspunsul la întrebarea anterioară, cred că l-am găsit.  

Probabil nu am avea tehnologie, probabil n-ar exista arhitecți, probabil nu am fi văzut până acum 

dacă existăm doar noi în galaxie sau poate am fi fost într-un fel de epocă de piatră.  

Câteodată cred că ar trebui să le mulțumim matematicienilor care ne-au lăsat câte ceva.  

O teoremă, o formulă de calcul, orice.  

Din perspectiva mea, ei ar fi: Pitagora (Pitagora sau Pythagoras; n. circa. 580 î.Hr. - d. 

circa. 495 î.Hr.; a fost un filosof și matematician grec, originar din insula Samos, întemeietorul 

pitagorismului, care punea la baza întregii realități teoria numerelor și a armoniei. A fost și 

conducătorul partidului aristocratic din Crotone (sudul Italiei). Scrierile sale nu s-au păstrat. Tradiția 

îi atribuie descoperirea teoremei geometrice și a tablei de înmulțire, care îi poartă numele. Ideile și 

descoperirile lui nu pot fi deosebite cu certitudine de cele ale discipolilor apropiați.  

Pitagora 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 era ionian, originar din insula Samos, dar a emigrat la Crotone, în Italia de sud, 

unde a întemeiat școala ce-i poartă numele, cea dintîi școală italică a Greciei antice.  

Pitagora pare să nu fi scris nimic. Doctrina filosofică a pitagorismului ne este totuși destul de bine 

cunoscută din lucrările lui Aristotel și Sextus Empiricus, precum și din lucrări ale pitagoricienilor 

de mai tîrziu. Totuși, nu se poate stabili cu precizie ce aparține lui Pitagora și ce au adăugat 

pitagoricienii ulteriori.  

Celebrele texte "pitagoriciene" Versurile de aur ale lui Pitagora și Legile morale și politice 

ale lui Pitagora, existente și în traduceri românești, aparțin unei epoci ulterioare.),  

Euclid (cca. 325 - 265î.Hr., numit și Euclid din Alexandria, a fost un matematician grec care a trăit 

și a predat în Alexandria, în Egipt, în timpul domniei lui Ptolemeu I (323 – 283 î.Hr.). Despre viața 

lui Euclid nu s-au păstrat nici un fel de date, de aceea se spune că viața lui se confundă cu opera. 

Dar nici aceasta nu s-a păstrat în întregime.  

În afara de cartea Stihia, în traducere românească Elementele, tradusă în peste 300 de limbi, 

în care Euclid pune bazele aritmeticii și ale geometriei plane și spațiale, s-au mai păstrat câteva cărți 

dintre care: Datele, lucrare ce cuprinde teoreme și probleme care completează Elementele, precum 

și Optica, privită ca o geometrie a „razei vizuale‖.  
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A inițiat tradiția de a indica sfârșitul unei demonstrații prin expresia latină: Quod erat 

demonstrandum, abreviat Q.E.D., în traducere: Ceea ce era de demonstrat.  

Într-o anecdotă scrisă la 800 de ani de la moartea sa se povestește că Ptolemeu I l-ar fi rugat 

pe Euclid să-i arate o cale mai ușoară ca să înțeleagă geometria, iar Euclid ar fi răspuns: „În 

geometrie nu există drumuri speciale pentru regi‖.  

Euclid a expus cercetările în domeniul opticii în tratatele Optica și Catoptrica.),  

Blaise Pascal a trăit în secolul XVII şi a clarificat conceptele de presiune şi vid. El a 

inventat o roată de ruletă şi pompa hidraulică. De asemenea, a realizat şi primele seringi. Pascal a 

realizat, numai din cunoştinţe matematice, primul calculator, în 1642. Era o maşină care putea face 

calcule, cum ar fi adunările şi scăderile, dar putea să facă operaţiuni şi mai complicate, dacă era 

dezvoltat. A construit 50 de prototipuri până când să prezinte varianta finală. A fost prima maşină 

de calcul publică în acea perioadă şi singurul calculator mecanic funcţional al secolului. De 

asemenea, designul lui Pascal era atât de bun încât calculatorul putea fi folosite în birouri şi a fost 

primul computer care a fost patentat.),  

Ada Lovelace (Ada Byron a fost fiica poetului Lord Byron şi a fost prima programatoare 

femeie din lume. A fost un matematician englez care a lucrat cu mecanismul lui Charles Babbage. 

Ea a construit primul algoritm care putea fi folosit pentru a folosi o maşinărie, practic prima dovadă 

a programării. În memoria ei a fost construit limbajul de programare Ada, de către Departamentul 

de Apărare al Statelor Unite.), dar și  

David Hilbert a avut o contribuţie imensă la analiza funcţională, dar e considerat tatăl 

profesorilor de matematică. În 1900 a realizat o colecţie legendară de 23 de probleme nerezolvate. 

Ele au fost în syllabus-ul educaţional în secolul XX. Majoritetatea au fost rezolvate, dar Hilbert a 

influenţat profesorii şi matematicienii să lucreze pentru a completa lista). Toți și-au adus contribuția 

în ceea ce privește lumea din zilele noastre.  

Nu știu ce ar putea matematica să însemne pentru alții, dar pentru mine este un stil de viață, un stil 

care mă ajută să descopăr zilnic lucruri noi. Bibliografie:  

www.Wikipedia.org 

  

http://www.wikipedia.org/


170 

 

 

Turnurile din Hanoi 
 

Alempi Georgiana şi Maloş Ionuţ,  

Şcoala Gimnazială Nr. 20 Galaţi,  

profesor Isaia Dida 

 

Legenda spune că într-un templu din Hanoi, sub bolta care arată locul unde este centrul 

pământului, se odihneşte o placă de bronz în care sunt fixaţi trei ţăruşi de diamant, înalţi de un cot şi 

subţiri cât mijlocul unei albine. Pe unul dintre aceşti ţăruşi creatorul a înşirat, la facerea lumii, 64 de  

discuri de aur curat, cel mai mare fiind pe placa de bronz, iar celelalte fiind din ce în ce mai mici 

mergând până la capătul de sus al ţăruşului. Acesta este turnul lui Brahma. Zi şi noapte, fără 

încetare, un preot mută discurile de pe un ţăruş pe altul, urmând legile de neclintit ale lui Brahma. 

Acestea cer ca preotul să nu mute decât câte un disc o dată şi să nu aşeze niciodată vreun disc mai 

mare peste un altul cu diametrul mai mic. Când cele 64 de discuri de aur vor fi astfel mutate de pe 

ţăruşul unde le-a aşezat Creatorul, pe unul din ceilalţi doi ţăruşi, atunci turnul, templul şi brahmanii 

se vor preface în neant şi, cu un tunet asurzitor, lumea toată va dispărea…  

Problema turnurilor din Hanoi a fost propusă pentru prima dată de matematicianul francez 

Edouard Lucas în 1883, devenind celebră datorită faptului că a prezentat-o sub forma legendei de 

mai sus. 

 Se dau 3 tije şi n discuri, situate iniţial pe tija 1, poziţionate de sus în jos în ordinea 
crescătoare a diametrelor, ca în figura 1. 

 

Figura 1 

Problema constă în mutarea discurilor pe tija 2 prin intermediul tijei 3, cu următoarele restricţii: 

 la fiecare mutare se deplasează un singur disc; 

 discurile se mută numai de pe o tijă pe alta; 

 un disc cu diametru mai mare nu poate fi aşezat peste un disc cu diametru mai mic.  

 Dacă n=1 se face mutarea 1 → 2, adica  21-1=1 mutare, cand se mută discul de pe tija 1 pe tija 2.  
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 Daca n=2 se fac mutarile 1 → 3, 1 →  2, 3 →  2.  

                         

In total 2
2
-1=3 mutări   

 Pentru n=3, se vor efectua 2
3
-1=7 mutări  
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 Dacă preoţii ar lucra zi şi noapte, făcând o mutare în fiecare secundă, le-ar lua mai mult de 
580 miliarde de ani pentru a termina mutarea turnului format din cele 64 discuri.  

 

Webografie 

https://en.wikipedia.org/wiki/Tower_of_Hanoi 
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VECTORI 
 

Crîngea Ştefan 

Şcoala:Colegiul Naţional “Mihai Eminescu” 

Profesor îndrumător:Doru Săvulescu 

 

În acest proiect vreau să vă prezint ―Vectori‖ .Ce înseamnă un vector,dar si exerciţii care să 

vă ajute să rezolvaţi problem şi la final să vă sugerez cateva probleme cu vectori. 

Vectorul, notat AB  (segment [AB] orientat), este bine determinat de: mărime (lungimea 

segmentului [AB], (element aritmetic)), direcţie şi sens (elemente geometrice).Direcţia unui vector 

este dată de dreapta suport d = AB. 

Definiţie 1: Vectorii AB  şi CD  au aceeaşi direcţie dacă dreptele lor suport AB şi CD coincid 

sau sunt paralele. 

Definiţie 2:Vectorii AB  şi CD  au acelaşi sens dacă, unind cu o dreaptă punctele A şi C 

(originile celor doi vectori), atunci punctele B şi D (extremităţile celor doi vectori) se află situate în 

acelaşi semiplan. 

Definiţie 3 :Vectorii AB  şi CD  sunt echipolenţi în una din situaţiile: 

 a) A = C, B = D; 

 b) A, B, C, D distincte şi coliniare; AB = CD şi vectorii au acelaşi sens; 

 c) A, B, C, D necoliniare şi formează un paralelogram (AB || CD, AC || BD) 

Definiţie 4: Clasa de echivalenţă (formată din toţi vectorii echipo-lenţi cu AB ) se numeşte 

VECTOR LIBER (punctul de aplicaţie sau originea A poate fi considerat în orice punct din plan). 

Vectorul liber se notează v,a


 etc. 

Se diferenţiază trei tipuri de vectori: 

a) vectori legaţi AB  în care originea A este un punct anumit, dar nu neaparat şi fix. De 

exemplu forţele care acţionează asupra unui punct A sunt vectori cu originea în A (fix), dar viteza 

unui punct M în mişcare,este reprezentată printr-un vector cu originea în M (mobil). 

b) vectori alunecători sunt vectori care se pot deplasa de-a lungul unei drepte suport. 

c) vectori liberi AB , al căror punct de aplicaţie A nu este supus nici unei restricţii deci poate fi 

considerat în orice punct din plan (şi prin extensie, din spaţiu), de aceea îl notăm v


 şi-l numim 

vector liber, având ca reprezentant pe AB  (pentru a-l diferenţia de alţi vectori). 

Operaţi cu vectori 

1. Adunarea vectorilor 

Fie b,a


 vectori necoliniari şi bas


 . Vectorul sumă s


 se poate obţine prin două metode: 

a) regula paralelogramului 

Fixăm un punct O în plan (în spaţiu). Construim aOA


  şi bOB


 ; suma bas


  este dată de 

vectorul ce reprezintă diagonala paralelogramului cu originea în O. 
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b)regula triunghiului 

Fixăm un punct O în plan (sau în spaţiu). Construim aOM


  şi, cu originea în M construim 

bMN


 ; vectorul sumă s


 are originea în originea O a primului vector şi extremitatea în extremitatea 

N a celui de-al doilea vector, deci ONbas 


. 

 Suma mai multor vectori: n21 a......,,a,a , n = număr finit. 

 

Proprietăţile adunării vectorilor:  

- adunarea este comutativă: abba


 ; 

- adunarea este asociativă:    cbacba


 ;  

- adunarea este distributivă faţă de înmulţirea cu un număr kR*, astfel:    bkakbak

  

2. Descompunerea unui  vector după doi vectori necoliniari  

Fiind dat doi vectori necoliniari  ⃗⃗  şi  ⃗⃗   ,pentru orice vector  ⃗⃗   din planul vectorial    , există 

două numere reale   şi   astfel încât  ⃗⃗     ⃗⃗  şi  ⃗⃗ =   ⃗⃗  

 

Exerciţi rezolvate 

 Fie punctele A(2,−1) şi B(−1,3) . Să se determine numerele reale a şi b astfel încât   ⃗⃗⃗⃗  ⃗=  ⃗⃗  ⃗ 

+  ⃗⃗  ⃗  

Vectorul determinat de două puncte A(x1,y1) şi B(x2,y2) este   ⃗⃗⃗⃗  ⃗=(x2−x1)   +(y2−y1)   şi se obţine 

  ⃗⃗⃗⃗  ⃗=(−1−2)  +(3− (−1))  =-3  +4  .Atunci a= −3,b=4 

 În reperul cartezian xOy se consideră punctele A(4,−8) şi B(6,3). Să se determine 

coordonatele vectorului   ⃗⃗⃗⃗  ⃗+  ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ 

Atunci   ⃗⃗⃗⃗  ⃗=4  −8  ,   ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗=6  +3   şi obţinem   ⃗⃗⃗⃗  ⃗+  ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗=(4+6)    +(−8+3)   =10   −5  .Coordonatele 

vectorului   ⃗⃗⃗⃗  ⃗+  ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ sunt (10, −5) 

 

 Exerciti propuse 

a. Să se determine coordonatele punctului B, ştiind că A(3,4) şi   ⃗⃗⃗⃗  ⃗=  +   

b. În reperul cartezian xOy se consideră vectorii   ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗(2, −3) şi   ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗(1, −2) Să se determine 

numerele reale α şi β pentru care vectorul 3  ⃗⃗⃗⃗  ⃗−5  ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ are coordonatele (α ,β ). 

c. Dacă    ⃗⃗⃗⃗  ⃗+2  ⃗⃗⃗⃗  ⃗  0 , să se determine valoarea raportului 
  

  
 

d. În reperul cartezian xOy se consideră vectorii   ⃗⃗⃗⃗  ⃗(2,−1 ) şi    ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ (1,2)  . Să se determine 

coordonatele vectorului   ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗   , unde M este mijlocul segmentului AB .  

Bibliografie: 
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clasa      a- -a Editura CARDINAL ,Craiova 2004. 

N.Dragomir ,O.Blag ,C.Dragomir,EXERCITI ȘI PROBLEME  pentru clasele 9-10 Editura 

UNIVERSALĂ PAN,Bucuresti, 1999. 

 


