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Creația în matematică 

 

Carp Andrei 

Seminarul Teologic Ortodox "Veniamin Costachi", Mănăstirea Neamț 

Prof. îndrumător: Asaftei Roxana- Florentina 

 

Matematica este în tot ceea ce ne înconjoară. Totul este într-o anumită ordine, într-un anumit 

echilibru matematic inclusiv corpul uman care este organizat și armonizat foarte bine pentru a 

funcționa normal. Deci cu alte cuvinte dacă matematica este pretutindeni ea nu a fost inventată de 

om ci descoperită. Omul prin crearea sa tinde să creadă în ceva, într-o anumită forță, divinitate. Este 

puțin probabil ca dintr-un haos total să se creeze un univers bine organizat, bine proporționat așa 

cum susține știința. Prin urmare doar o putere, ființă suprarațională putea să creeze un univers 

matematic.  

Credința creștin-ortodoxa mărturisește acest lucru, zicând că Dumnezeu a creat lumea și că 

tot El ar fi creat si omul. Așadar dacă Dumnezeu este suprarațional iar matematica a fost 

descoperită de om nu inventată, este logic ca tot Dumnezeu să fi creat și matematica, pe care o 

găsim în orice lucru, matematica fiind la baza tuturor științelor.  

Biserica Ortodoxă îmbină matematica cu credința, astfel apărând noi teologumene. În natură, 

găsim armonie la tot pasul, la fel ca și în matematică. Construcția clădirilor, a podurilor are la bază 

matematica. Care matematică? Acea matematică cu care a creat și Dumnezeu lumea cu munți și 

copaci, ba chiar și omul. Un exemplu concret pe care îl găsim atât în matematică cât și în religie 

este Sfânta Treime. De ce? Deoarece cum în Sfânta Treime avem 3 Persoane într-una singură așa și 

în matematica avem mulțimile care sunt compuse din submulțimi și tot așa la infinit. Așa cum 

Dumnezeu este infinit, la fel și  matemtica este infinită, în șirul numerelor, al operațiilor, al 

mulțimilor.  

Matematica nu este finită, la fel cum și Dumnezeu nu este finit, mărginit de mintea umană. 

Prin acest fapt înțelegem că omul nu poate afla toate tainele, secretele matematicii. Întotdeauna vor 

fi întrebări la fel cum sunt și vor fi întrebări despre creație și Creator. Omul încearcă să pună toate 

aceste lucruri pe seama sa, neglijând prezența unei divinități. În viața fiecărui om sunt urcuşuri și 

coborâșuri la fel cum și în matematică sunt adunări și scăderi. Biserica spune că atunci când doi 

oameni se căsătoresc devin un singur trup. Acest lucru își are corespondență și în matematică, 

deoarece 1/1=1. 

  În concluzie matematica, știința care își are apariția încă dinaintea lumii și este descoperită 

încă de pe timpul marilor matematicieni Platon, Aristotel, Arhimede, este în creația lui Dumnezeu, 

dând armonie și echilibru tuturor lucrurilor, iar pe noi ne face să credem că Dumnezeu este cu 

adevărat un matematician desăvârșit.  
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Dobânda între + și – 

 

Oprescu Gabriel 

Scoala Gimnazială „Rareș Vodă” Ploiesti  

Prof.  îndrumător: Badea Daniela 

 

Motto: „Matematica nu mai este o distracţie perversă,  

solitară şi inutilă. Matematica serveşte!” 

G.Moisil 

Zilnic, mass-media ne agresează cu ştiri de genul: „dobânda practicată la banca A 

a crescut la X procente, dobânda practicată de banca B este real pozitivă, se întrevede o  scădere a 

nivelului dobânzilor pe luna în curs etc.”                       

                     

DISCOUNT BANK 

 

 

Acordă următoarele dobânzi pentru depozite pe termen de un an: 

* cu plata dobânzii lunar 60% , deci 5% în fiecare lună; 

* cu plata dobânzii la sfârşitul perioadei, 72%. 

       Depunerile şi programările se fac la sediul nostru din Bucureşti,  

       între orele 9-17. 

          Cu noi dobânda e mai avantajoasă! 

 

Cu voia, sau fără voia noastră cuvântul s-a instalat în universul nostru cotidian. Dar ce este, de 

fapt, dobânda? Citim în dicţionar: 

 

 

 

 

Noţiuna de dobândă există de milenii. 

Babilonienii care aveau tabele pentru puteri încă de acum 4 milenii, erau capabili să calculeze 

dobânzile cu ajutorul puterilor de gradul 2. 

Stela cu Codul lui Hammutabi – fixa nivelele maxime de dobândă la 33% pentru orez şi 20% 

pentru argint. Se făcea astfel o diferenţă între dobândă şi camătă. Concepţia actuală despre dobândă 

apare în secolul al 17-lea. Astfel, pentru dobândă simplă se utilizează formula: 

 

 

                  

dobânda: suma de bani, care se plăteşte de un debitor, unui  creditor pentru folosirea 

temporară a mijloacelor băneşti luate cu împrumut. De obicei, dobânda se 

stabileşte în procente anuale. 
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În realitate, în cele mai multe cazuri, pentru depuneri pe o perioadă de peste un an se practică o 

dobândă compusă. 

La sfârşitul fiecărui an, banca înscrie dobânda, iar pentru anul următor suma la care se va referi 

dobânda celui de al doilea an este alcătuită din depunerea iniţială plus dobânda înscrisă. 

Astfel, după n ani suma definitivă este dată de formula 

A= , 

unde c este suma iniţială depusă, iar y – valoarea în procente a dobânzii. 

Primele tabele pentru calcularea dobânzii multiple au fost întocmite de un contabil, Simion 

Stevin (1548 -1620). Lucrările lui au fost continuate de un contabil , Jost Bürgi (1652-1632), care le 

publică la Praga în 1620. 

Astăzi, într-o economie modernă, nivelul dobânzilor este utilizat ca un mijloc de influenţă a 

tendinţelor economice. Ele sunt în strânsă legătură cu stabilitatea monedei naţionale. 

 

Este justificată dobânda? 

(Răspundea în 1939, regretatul profesor N. Mihaileanu în „Aritmetica pentru clasa a IIIa 

secundară.). 

O suma de bani împrumutată se achită la scadenţă, crescută cu dobânda ei ; dobânda este deci  

folosul pe care îl aduc banii daţi  cu împrumut. Dar este echitabilă dobanda ? Nu e mai corect să se 

restituie banii , aşa cum au fost împrumutaţi  fară dobandă? 

Să ne gandim mai bine. Când cineva posedă o sumă de bani, el o poate investi într-o operaţie 

comercială şi îşi mareşte capitalul . 

Banii nu se ţin sub lacăt, ci căutam să profităm de ei , pentru a-i spori ; o sumă de bani pe care 

o avem astăzi se va mări peste un anume timp; de exemplu 120 00 lei de astăzi devin 216 00 lei 

peste 5 ani ; banul de astăzi  este mai mare decât banul din viitor; 120 00 lei de astăzi , care îi putem 

avea în mâna sunt mai mari decât 120 00 pe care-i vom avea peste 5 ani , fiindcă suma pe care o 

avem astăzi sporeşte în urma negoţului cu încă 9 600 lei în  acest timp. 

Dacă un industriaş, ori negustor harnic şi priceput are şi un capital de bază, el şi-l sporeşte, 

făcând în acelaşi timp o operaţie foarte utilă, pe de o parte prin materia pe care o fabrică ori o vinde 

, pe de altă parte prin numărul de lucrători cărora le oferă să-şi câştige existenţa , muncind. 

Dar , dacă acest om , care poate face atâta bine, nu posedă capitalul ? Atunci el împrumută de 

exemplu o suma de 120 00 lei şi când mi-o dă înapoi peste 5 ani , este drept să mi-o restituie astfel ? 

Negustorul, sau industriaşul a câştigat 9 600 lei cu banii mei , dacă eu aş fi făcut afacerea aş fi 

câştigat eu banii aceştia; este drept să renunţ cu totul la ei, când i-am făcut lui (negustorului, 

industriaşului ) un serviciu , împrumutându-l ? 

Pe de altă parte, nu-i pot cere tot câştigul , care este datorat şi priceperii lui ; şi e un lucru de 

isprava , să ştii care este lucrul cel mai căutat pe care să-l fabrici ; să fii ordonat , să-ţii registrele şi 

contabilitatea la punct; să ştii să te porţi cu lumea de sub comandă şi cu cea din afară etc… Câştigul 

de 96 000 lei este deci , datorat pe de o parte capitalului meu , pe de altă parte muncii şi priceperii 

lui. Capitalul meu trebuie deci să se înapoieze cu o parte din profitul pe care l- a adus : dobânda 

este deci justificată .  

Când avem o sumă de bani ,,disponibilă” , nu aşteptăm până se prezintă să ne-o ceară cineva;  

de altfel,  un om de afaceri poate avea nevoie de mai multe ori mai puţin (sau mai mult ) decât ceea 

ce îi putem noi oferi, ci ne ducem s-o depunem la o bancă , o instituţie creată în acest scop , să 
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primească banii la depus cu o dobândă şi să împrumute banii cu dobândă. Evident , o bancă 

împrumută cu un procent mai ridicat şi primeşti depuneri cu un procent mai scăzut. 

N.B. Nu am schimbat nimic din ortografia şi sintaxa acelor ani „30-„40 , cu gândul mărturisit 

acum, de a savura împreună , chiar şi numai între aceste două file , un parfum de epocă , dintr-un 

buchet de flori din ce în ce mai rare : cinstea , morala , corectitudinea .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografie:  

 Dăncilă, Ioan – ” Matematica gimnaziului între profesor şi elev ”, Editura Dramis, Bucureşti, 2001 

 M.Leoveanu, M. Mihai – ” Viața între logică, matematică şi cum o fi ”, Editura Radical, Bucureşti, 

1995 

  

Din nou cu sclipitorul Grigore Moisil: 

“Eu ştiu că matematica e folositoare, dar eu fac matematică fiindcă îmi 

face plăcere. Acesta este marele noroc al matematicienilor. Pot fi folositori 

societaţii făcând ceva, care pentru ei personal este o bucurie. 

Unii matematicieni fac matematicâ fiindcă văd în matematică ceva 

frumos, ceva interesant, ceva care le place, ceva care îi tulbură, îi face să 

gândească, să mediteze , să viseze.” 
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O problemă diversă 

 

Răducanu Laura-Elena 

Școala Gimnazială Corbasca, Județul Bacău 

Prof. îndrumător Olaru Sorina 

 

O împărțire fără împărțitor 

Dacă împărțim numărul 1157, obținem rest 2. Aflați împărțitorul și câtul , astfel încât primul să 

fie un număr format din aceleași cifre. Câte posibilități sunt? Lucrați numai cu numere naturale . și 

cu multă “logică matematică”. 

Răspuns: 

Formula generală a împărțirii este         (unde 

                                                    

În cazul nostru:  D=1157, iar R=2. 

Înlocuind în formula, obținem: 

            

         

     Pentru elevii mai mari a rezultat o ecuație cu două necunoscute! 

      Pentru cei mai mici și pentru amatori, problema care trebuie rezolvată este aceea de a găsi-în 

condițiile textului-două numere care, înmulțite între ele , ne dau 1155. 

      Atât pentru unii cât și pentru alții, I și C se determină din condiția ca I să fie format din aceleași 

cifre . Pentru aceasta, descompunem numărul 1155 în produse de factori primi și obținem: 

                  

În această situație avem mai multe posibilități de rezolvare: 

a)                    

b)                    

c)                    

d)                    

Observați că numerele care reprezintă împărțitorul   sunt formate-de fiecare dată-din același 

cifre, condiție care a stabilit numărul soluțiilor ! Pentru a avea o soluție unică , este necesar să mai 

punem o condiție (de exemplu câtul mai mare decât 100 ) 

BIBLIOGRAFIE 

MATEMATICĂ RECREATIVĂ  –Eugen Guran   , Junimea   1985. 
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Arhimede ’’zeul  matematicii’ 
 

Văcaru Claudiu și Ştefănescu Laurenţiu 

Liceul Tehnologic’’Dinu Brătianu’’ Ştefăneşti Argeş 

Prof. coordonator: Cioboată Gheorghiţa 

 
Motto:’’ Ridică-te deasupra ta şi înţelege lumea ‘’  

Arhimede a fost nu numai un mare matematician al Siracuzei şi al antichităţii, dar  şi unul al 

tuturor ţărilor şi al tuturor timpurilor. 

Pliniu l-a numit “zeul matematicii”. 

   Leibniz a scris că, dacă cunoşti opera lui Arhimede nu mai poţi admira descoperirile noi,   

iar Felix  Klein, contemporanul nostru, consideră că cei mai mari matematicieni ai lumii au fost trei: 

Arhimede,  Newton şi Gauss. 

  În operele lui Arhimede se poate observa clar o anticipare a ştiinţei moderne. Inginer şi unul 

dintre cei mai mari matematicieni ai istoriei, el este singurul grec din antichitate care a avut o 

contribuţie semnificativă, directă şi durabilă în domeniul mecanicii. 

Interesul deosebit pe care 1-a manifestat faţă de ştiinţă în accepţiunea actuală a cuvântului s-a 

materializat în experimentele lui, în importanţa acordată verificării experimentale a teoriei şi în 

recunoaşterea faptului că principiile elementare, care pot fi descrise matematic, îşi au corespondente 

în fenomenele fizice. 

Ca şi Euclid şi Lucreţius, Arhimede a exercitat o influenţă benefică asupra unor titani ca 

Galileo Galilei şi Isaac Newton. Plutarh 1-a descris acum aproape două mii de ani drept un om care 

poseda „un spirit superior, un suflet profund şi o bogăţie de teorii ştiinţifice". 

Despre viaţa lui Arhimede se cunosc multe detalii, ceea ce constituie o excepţie între învăţaţii 

antichităţii. El a crescut şi şi-a petrecut o mare parte din viaţă în portul sicilian Siracuza, de la 

Marea Ionică. Zidurile, fortificaţiile şi apeductele oraşului antic sunt vizibile şi astăzi. 

 Născut în jurul anului 287 î.Hr., Arhimede era fiul unui astronom, Phidias, şi a fost prieten şi 

probabil şi rudă cu regele Hieron al II-lea, tiranul Siciliei, care a început să domnească aproximativ 

din anul 270 î.Hr. Într-un anumit moment al vieţii sale, Arhimede a călătorit în Egipt şi a studiat la 

Alexandria, pe vremea aceea centrul cultural principal al culturii şi ştiinţei greceşti, care adăpostea o 

mare bibliotecă a lumii antice. In acest oraş îşi înfiinţase Euclid academia cu o generaţie în urmă. 

Arhimede, în Alexandria, i-a cunoscut pe marii matematicieni Conon din Samos, Dositheos din 

Pelusion şi Eratostene. A murit în anul 212 î.Hr, în timpul celui de-al Doilea Război Punic, când 

oraşul Siracuza a fost capturat de romanii conduşi de Generalul Marcus Claudius Marcellus. Se 

spune că Arhimede studia o diagramă matematică atunci când un soldat a venit la el să îl ducă în 

faţa Generalului, însă acesta a refuzat, spunând că trebuie mai întâi să îşi termine treaba. Soldatul s-

a înfuriat şi l-a ucis pe Arhimede, ale cărui ultime cuvinte ar fi fost: “Nolite turbare circulos meos!- 

Nu-mi deranja cercurile", făcând referire la diagrama sa. 

Contribuţiile lui Arhimede în domeniul matematicii 

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

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

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

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

valoarea lui π fiind 3,1415. Printre lucrările lui în domeniul determinării ariilor şi volumelor 

mărginite de suprafeţe curbe, devansează cu 2000 de ani apariţia calculul integral, descoperit de 

Newton şi Leibniz şi precedaţi de eforturile lui Kepler, Cavalieri şi Fermati Fermat. 

 Cea mai cunoscută lucrare a sa este „Măsurarea cercului” (în greacă: Κύκλοσ μέτρησις, 

Kuklou metrēsis), ea conţinând trei teoreme, însă fiind doar începutul unei munci lungi şi 

anevoioase. Micul tratat despre‟’Măsurarea cercului’’  face parte din cercetările cu caracter practic 
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referitoare la aceeaşi problemă. El constituie un frumos exemplu de geodezie greacă sau de 

geometrie practică. 

 Un alt tratat important este “Cuadratura parabolei” („Tetragonismos paraboles”), scris de 

Arhimede în secolul III î.Hr.  sub forma unei scrisori adresate prietenului său, Dositheus, 

cuprinzând douăzeci şi patru de teoreme despre parabole. 

 O carte interesantă şi chiar îndrăzneaţă este “Calculul firelor de nisip” (în greacă: 

Αρτιμήδης Ψαµµίτης, Archimedes Psammites). Arhimede doreşte să calculeze câte fire de nisip 

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

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

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

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

un număr mult mai mare decât firele de nisip ce ar încăpea în univers. 

 O  lucrare de care Arhimede era foarte mândru este „Despre sferă şi cilindru”, motiv pentru 

care a cerut ca în mormântul lui să fie desenate cele două figuri geometrice. Arhimede 

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

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

Demonstraţia preferată a lui Arhimede reflectă relaţia dintre conuri, cilindri şi sfere. El a arătat că 

dacă aceste corpuri au aceeaşi bază şi înălţime (închipuiţi-vă un con înscris într-o emisferă care la 

rândul ei este înscrisă într-un cilindru), atunci raportul volumului lor este de 1:2:3. În plus, suprafaţa 

sferei reprezintă două treimi din suprafaţa cilindrului în care este înscrisă. Această relaţie între sferă 

şi cilindru 1-a încântat atât de mult pe Arhimede, încît şi-a dorit ca pe mormântul lui să fie gravată o 

reprezentare a celor două figuri geometrice. 

Contribuţiile lui Arhimede în domeniul fizicii 

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

planelor”, o lucrare compusă din două părţi în care se explică legile pârghiei, care nu erau 

formulate concret până atunci. De asemenea, este calculat şi centrul de greutate al unor figuri 

geometrice precum paralelogramul, triunghiul sau pârghia. 

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

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

lucrări au fost scrise când Arhimede avea o vârstă înaintată. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Folosind o macara formată din mai mulţi scripeti, i-a demonstrat lui Hieron       cum poate 

trage singur o corabie, pînă în acel moment trasă cu o mare greutate  de o mulţime de marinari. 

“Daţi-mi un punct de sprijin şi vă voi ridica Pămîntul”  rostise atunci Arhimede, sintetizînd  astfel  

puterea pîrghiilor. Apoi, pe cale matematică a stabilit  legea echilibrului pîrghiilor, numind-o 

“legea de aur a matematicii”. 

Contribuţiile lui Arhimede în domeniul tehnologiei 

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

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

catapultele care puteau fi ajustate în aşa fel încât proiectilele erau aruncate la o distanţă variabilă. 
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 Gheara lui Arhimede este o altă armă folosită împotriva navelor romane, în timpul asediului 

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

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

chiar scufundate 

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

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

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

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

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

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

Grădinilor Suspendate din Babilon. 

 ârghia. Legendele şi anecdotele care au împodobit invenţiile sale sunt aproape singurele izvoare de 

unde s-a putut afla oarecare amănunte despre opera sa matematică şi inginerească   

 Plutarh îl prezintă pe Arhimede anecdotic, ca fiind concentrat asupra matematicii lui, cu 

mintea dusă şi nepăsător faţă de aspectul său exterior. „Obişnuia să facă figuri geometrice în cenuşa 

din vatră sau pe uleiul cu care îşi ungea corpul, fiind mereu preocupat şi posedat de o divină 

preocupare, de dragostea şi plăcerea pe care i-o oferea ştiinţa.„ 

 Arhimede nu a fost lipsit de simţul umorului; se spune că a trimis o falsă teoremă prietenilor 

săi din Alexandria pentru a le demonstra că „cei care pretind că au descoperit ceva, dar nu vin cu 

dovezi în sprijinul afirmaţiei lor pot fi consideraţi descoperitorii imposibilului". 

  Arhimede îşi desena figurile pe nisipul plajei, pe pămînt bătut sau în cenusă pusă pe o 

pardoseală ori pe propriul său corp, uns în prealabil cu untdelemn; pe corp trasa figurile cu ajutorul 

unghiei. 

 De asemenea, el a creat şi un aparat care ilustra mecanic mişcările corpurilor cereşti, un fel 

de planetariu. Se pare că tot Arhimede a inventat şi dioptrul, un instrument pentru măsurarea 

diametrului aparent al Soarelui.  

 Când romanii sosiseră inaintea oraşului, Arhimede conducea apararea.. Timp de trei, ani 

ştiinţa unui singur om a ţinut în loc armata lui Marcellus. El a construit maşini capabile să arunce 

săgeţi la distaţte considerabile. A construit grinzi lungi, ieşite din ziduri de pe care se puteau arunca 

greutţti foarte mari pe corăbiile duşmanilor  şi tot cu ajutorul lor puteau să prindă prin cârlige 

corăbiile, să le ridice şi apoi să le arunce, scufundându-le. A inventat oglinzi care concentrând razele 

solare, ardeau corăbiile inamice. 

  Aflând de uciderea lui Arhimede, Marcellus ar fi fost adânc mâhnit; el a dispus să i se facă o 

înmormântare fastuoasă, iar pe mormântul lui a fost ridicată o coloană pe care a fost sculptată o 

sferă cu cilindrul circumscris, ca să amintească de o importantă descoperire a lui. 

Manuscrisul lui Arhimede 

Principalul document care conţine operele lui Arhimeste este Manuscrisul lui Arhimede. În 

anul 1906, profesorul danez Johan Ludvig Heiberg vizitând Constantinopolul, a examinat un 

pergament din piele de capră, pe care erau scrise 174 de pagini de rugăciuni, din secolul al 13-lea. 

Scrierea mai veche de pe pergament a fost identificată ca fiind o copie din secolul al 10-lea d.Hr. a 

unui tratat necunoscut al lui Arhimede. Pergamentul a stat sute de ani în librăria mânăstirii din 

Conspantinopol înainte de a fi vândut unui colecţionar privat în anul 1920.Apoi, pe 29 octombrie 

1998 a fost vândut la licitaţie unui cumpărător anonim pentru suma de 2 milioane de dolari. 

Manuscrisul conţine şapte tratate, inclusiv singura copie care a supravieţuit Despre Plutirea 

Corpurilor în limba greacă originală. De asemenea, este singura sursă despre Methoda Teoremelor 

Mechanice. În manuscris a mai fost descoperit şi Ostomachion, cu o analiză mult mai completă 

despre jocul logic decât în textele descoperite anterior. La ora actuală manuscrisul se află la Muzeul 

de Arta Walters din Baltimore, Maryland, unde a fost subiectul unor teste moderne, inclusiv cu raze 

ultraviolete şi raze X, pentru a fi citit textul iniţial. 

 Cum este preţuit Arhimede vândut la licitaţie unui cumpărător anonim pentru suma 

 Există, în onoarea lui, un crater pe Lună numit Arhimede (29.7° N, 40° W) precum şi un 

munte lunar Muntele lui Arhimede (25.3° N, 4.6° W). 
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 Asteroidul 3600 Archimedes poartă numele lui. 

 Medalia Fields, pentru realizări remarcabile în matematică, conţine un portret al lui 

Arhimede, împreună cu demonstraţia lui despre sferă şi cilindru. Inscripţia din jurul capului 

este un citat atribuit lui, care în latină se citeşte: Transire suum pectus mundoque potiri 

(Ridică-te deasupra ta şi înţelege lumea). 

 Arhimede a apărut şi pe marci poştale din Germania de Est (1973), Grecia (1983), Italia 

(1983), Nicaragua (1971), San Marino (1982) şi Spania (1963). 

 Exclamaţia Evrika!, atribuită lui Arhimede, este motto-ul statului California. Aici, acest 

cuvânt se referă la descoperirea aurului de lângă Sutter's Mill, din 1848. 

 O mişcare de angajament civic care vizează accesul universal la asistenţă medicală în SUA, 

din statul Oregon a fost numită "Mişcarea Arhimede", condusă de fostul guvernator al 

Oregon-ului Ioan Kitzhaber. 

 Două noţiuni ştiinţifice îi poartă numele: 

 Axioma lui Arhimede din matematică; 

 Legea lui Arhimede din hidrostatică. 

 Toate lucrările sale au fost dedicate ştiinţei. 

 Arhimede se situează în fruntea listei de oameni de ştiinţă care, în marea lor majoritate, i-au urmat 

şi care, fără îndoială, îi rămân îndatoraţi într-o măsură mai mare sau mai mică.  
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Biomatematică – artă şi ştiinţă a viitorului 
 

Pinţoiu Cristiana Cosmina 

Colegiul Naţional “Ienăchiţă Văcărescu” Târgovişte 

Profesor îndrumător Zepişi Simona 

 

 De-a lungul timpului, principalul ţel al umanităţii a 

fost să descopere limba şi prototipul după care a fost scris 

Universul, apelând la mijloace din ce în ce mai 

neconvenţionale, căci este evident că ludicul acestei 

“invenţii” nu este o dovadă de superficialitate, ci reprezintă 

un simbol al erudiţiei absolute. Întrucât să găseşti regula 

după care a fost creat haosul şi infinitul nu este uşor, s-a 

apelat la ceva ce poate măcar creiona algoritmul de realizare 

al lumii, cuprinzând toate ştiinţele ce stau la baza genezei. 

În zilele noastre, cunoaştem această “regină a ştiinţelor” sub 

deumirea de matematică. Susţinând acest principiu, 

Nicholas Eberstadt, economist american, afirmă că “deşi el 

poate nu-şi va recunoaşte totdeauna robia, omul trăieşte sub 

o tiranie a numerelor”, fapt ce sugerează cu sens denotativ 

prezenţa algebrei în viaţa de zi cu zi, când spunem cât este ceasul, scriem data sau facem 

cumpărături, dar şi cu sens conotativ, conştienţi fiind de prezenţa matematicii şi în felul nostru de a 

fi, în gândirea raţională şi în complexitatea, dar în acelaşi timp regularitatea cu care suntem 

conturaţi din punct de vedere fizic. Principala cauză a existenţei matematicii este dorinţa omului de 

a înţelege natura şi, de asemenea, tot ce ne înconjoară, deoarece putem observa circularitatea 

materiei în lumea vie.  

 Din perspectiva mea, se poate vorbi la nesfârşit despre aparenţa şi esenţa Universului, 

despre abstractul de care se înconjoară, însă este cert că matematica nu numai că este o ştiinţă a 

raţionalului, ci o modalitate de cunaoştere a sinelui. Ea este puntea spre celelalte ştiinţe, o ecuaţie 

matematică putând fi o lege în chimie sau fizică, întâlnind proporţiile, funcţiile trigonometrice, ca şi 

alte abstractizări ale matematicii. Încercând să combin pasiunea mea pentru matematică, dar şi 

pentru celelalte “ştiinţe de mijloc”, o să vorbesc despre un domeniu vast, puţin studiat în ţara 

noastră, însă cu puternic impact pentru viitor, şi anume biomatematica, considerând această temă 

palpabilă, având numeroase aplicaţii. 

 Dând o definiţie a biomatematicii, nu fac decât să 

rezum în câteva vorbe teoretice o temă profundă, ce 

înseamnă mai mult decât “o ramură a biologiei ce se ocupă 

cu studiul principiilor matematice în cadrul problemelor 

biologiei şi ale medicinei”, aşa că am decis să descriu tema 

aleasă printr-un citat al lui Marie Curie, pe care îl consider 

mai mult decât potrivit : “un savant în laboratorul său nu 

este doar un tehnician; este şi un copil pus în faţa unor 

fenomene naturale, care îl impresionează ca o poveste cu 

zâne”. Am adus vorba şi în incipit de ludicul creaţiei 

Universului, fapt ce n-ar trebui să fie o mirare pentru noi, 

mai ales dacă privim din perspectiva că lumea în care trăim 

este un accident chimic, iar eu, ca şi toţi ceilalţi oameni, 

suntem simple accidente biologice. Greşeala are aici efect 

primordial, fiind o mărturie a umanizării Divinităţii, care 
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aspiră la imperfecţiunile naturii umane. 

 Ar fi naiv să credem că invenţiile noastre se pot ridica la nivelul creaţiilor naturii, astfel că, 

deşi inginerul, matematicianul şi savantul ar merge mână în mână, tot nu ar reuşi să egaleze 

prototipurile. Cu toate acestea, ei ar putea studia un domeniu interesant, care dacă ar fi promovat, ar 

deschide minţile multor oameni şi cu siguranţă natura ar fi 

mai apreciată pentru toate sacrificiile pe care le-a făcut 

pentru dezvoltarea comercialului.  

 Pe de o parte, una dintre cele mai ambiţioase 

realizări în studiul biomatematicii a fost crearea creierului 

electronic. Cercetătorii au descoperit că experienţele noastre 

spirituale sunt rezultate ale activităţii electrice la nivelul 

lobului temporal, astfel că s-au axat pe acest principiu şi au 

pătruns în abisul “materiei cenuşii” pentru a înţelege 

relaţiile neuronale cu scopul transpunerii într-un algoritm, 

însă nu după mult timp şi-au dat seama că este un lucru 

extrem de dificil, întrucât nici cel mai complex şi puternic computer existent nu ar putea “absorbi” 

informaţia, având nevoie de 40 de minute pentru stocarea unei singure secunde de activitate a 

creierului. Cu toate acestea, eu cred că încercarea de transpunere într-un algoritm matematic este o 

idee inovatoare, ce ar putea avea un impact cu totul neaşteptat în medicină : oamenii ar putea să-şi 

vadă ideile şi sentimentele pe un calculator, astfel putând fi vindecaţi cei cu probleme psihologice, 

dar şi cei cu atacuri cerebrale, a căror singură posibilitate de comunicare ar fi printr-un computer.  

 Pe de altă parte, cea mai cunoscută aplicabilitate a matematicii în biologie este numărarea 

celulelor. Concret, un exemplu ar fi construcţiile celulare, sau în limbaj popular, un exemplu 

sugestiv este fagurele. Apicultorii au studiat atent modul în care albinele îşi relizează locuinţele, dar 

pentru mult timp a fost un mister de ce au ales forma hexagonală, deşi a constituit o întrebare încă 

din Antichitate. La un moment dat, s-a aflat însă motivul, acesta ţinând de economie, descoperire 

făcută de fizicianul Reaumur şi matematicianul Konig prin rezolvarea următoarei probleme :  

 

 

 

 

 În urma cercetărilor, s-au aflat următoarele rezultate : 

  

“Dintre toate celulele hexagonale cu fundul alcătuit din trei romburi egale, să se 

determine cea care se poate construi cu cel mai puţin material. ” 
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 Astfel, prin calcul s-au descoperit măsurile de 109°26‟‟, respectiv 70°34‟‟. În practică, 

astronomul Maraldi a găsit valorile de 109°28‟‟, respectiv 70°32‟‟, demonstrând inteligenţa 

albinelor şi cu siguranţă aptitudinile lor matematice. Cum acest lucru nu a fost suficient, până şi 

forma căsuţelor are cea mai avantajoasă structură, de prismă triunghiulară cu baza triunghi 

echilateral sau de prismă hexagonală. Dacă ar fi ales o formă rotundă, cum ar fi cercul, cilindrul, ele 

s-ar fi unit doar în punctul de tangenţă, iar spaţiul rămas liber ar fi fost o risipă uriaşă de material. 

Alte studii bazate pe cercetarea albinelor au demonstrat clar că hexagonal este cea mai bună formă 

pentru completarea unei suprafeţe plane, chiar matematicieni şi arhitecţi recunoscând că albinele 

sunt cei mai buni constructori, forma hexagonală fiind echivalentă cu compactul şi rezistenţa. 

  Nelipsite din viaţa noastră sunt proporţiile, un alt domeniu studiat de biomatematică. Şi nu, 

nu întâlnim proporţiile doar în problemele de matematică, fizică sau chimie. Noi înşine suntem 

proporţii. Chiar biologia umană poate fi numită “ştiinţa proporţiilor”. Osul este principalul element 

relizat pe acest principiu. Astfel, dimensiunile falangelor respectă “numărul de aur”, egal cu phi. De 

asemenea, distanţa dintre ochi şi gură, dintre nas şi ochi şi dintre nas şi gură respectă această 

proporţie. “Numărul de aur” este folosit în chirurgia plastică, pentru a arăta dimensiunea exactă în 

cazul unei intervenţii a medicului estetician. Până şi secţiunile mâinii au ca proporţie această marcă 

a Divinităţii. 

          

 Şi dacă din punct de vedere fizic suntem realizaţi după o regulă strictă, “mama natură” nu a 

dat dovadă de prea multă creativitate când a făcut ciclul moleculei de ADN în conformitate cu acest 

raport, egal cu 1,619. Nu mai este nicio îndoială că nimic nu este întâmplător, sacrul fiind bine 

camuflat în aparentul profan. Cercetătorii de la Caltech au descoperit o modalitate inovatoare prin 

care se poate dezvolta biologia pe plan tehnic. Astfel, ei au adus în prim-plan ideea de a transforma 

ADN-ul în circuite capabile să rezolve probleme matematice. Pentru început, au trebuit să ştie cu 

exactitate ce înseamnă, de fapt, ADN-ul şi din ce este compus : el este prezent sub formă de perechi 

de catene, de unde şi denumirea de ADN dublucatenar, fiecare catenă fiind alcătuită la rândul ei din 

nucleotide. Nucleotida are în compoziţia ei grupări fosfat, o moleculă de dezoxiriboză şi o bază 

azotată. Catenele au formă de dublu helix, fiind unite între ele prin legături de hidrogen între bazele 

azotate. Întrebarea este la ce i-a ajutat studiul acesta şi ce legătură are el cu matematica ? Răspunsul 

este pe cât de surpinzător, pe atât de ingenios : au utilizat 130 de lanţuri ADN, care puteau calcula 

rădăcina pătrată a numerelor până la 15. Au fost implicate în proiect diferite lanţuri de ADN, acesta 

putând fi folosit în locul numerelor binare 0 şi 1 încă din 1994, când a fost introdus în calculul 

computerizat.  

 Până acum s-au putut extrage doar rădăcinile pătrate, însă cercetătorii vor să folosească un 

sistem echivalent pentru adunări şi scăderi. În acest moment, extragerea rădăcinii pătrate durează 

undeva la aproximativ 10 ore, timp ce va fi mai eficient după noi studii al căror demers deja a pornit 

de câţiva ani. Specialistul în bioinginerie Winfree spune despre acest studiu că este “simplitatea 
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care permite complexitatea”. Andrew Ellington susţine că “pe lângă utilizarea matematică, acest 

circuit ar putea ajuta la descoperirea unor boli prin prezenţa unor anumite molecule din sânge”. Din 

perspectiva celor de la Caltech, cea mai importantă utilitate a acestor studii bazate pe ADN este 

exploatarea modului în care biologia transpune biţii ADN-ului în funcţii ale organismului.  

 Aflăm că ADN-ul este, poate, ceea ce va conduce rasa 

umană la condiţia de geniu, întrucât, cu trecerea anilor, aflăm că 

din ce în ce mai multe lucruri sunt realizate pe baza studiilor 

legate de ADN. O altă inovaţie în acest domeniu o reprezintă 

programarea prin biochimie. Datorită capacităţii de stocare 

uriaşă, ADN-ul este poarta noastră spre tehnologia avansată, iar 

programele pe bază de ADN  au fost deja folosite cu succes în 

medicină, pentru diagnosticarea tuberculozei. Ehud Shapiro din 

cadrul Weizmann Institute of Science din Israel propune 

utilizarea unor programe nanobiologice, denumite chiar de el 

“doctorul din celulă” pentru diagnosticarea unor boli şi 

administrarea tratamentului. Pe lângă faptul că are o capacitate 

de stocare ce întrece ceea ce omenirea a putut realiza până la 

acest moment, ADN-ul intră în alcătuirea noastră, iar acest lucru 

îl plasează sus în “preferinţele” cercetătorilor. Alte proprietăţi 

importante ale ADN-ului sunt preţul scăzut, versatilitatea şi 

faptul că stocarea lui necesită puţină energie.  

 Deşi acest domeniu, biomatematica, nu este studiat foarte mult la noi în ţară, este fără doar 

şi poate o cale deschisă spre noi universuri, spre ştiinţe care poate acum nici nu există. Mi-aş dori să 

cred că biomatematica are capacitatea de a descoperi leacuri pentru boli incurabile în acest moment 

şi că ar putea să pună capăt unor întrebări ce ne macină de secole. Tehnologia se dezvoltă, noi ne 

dezvoltăm o dată cu ea, însă pentru a putea ajunge la condiţia absolutului trebuie să avem în vedere 

redescoperirea arhaicului, a primordialului, o aşa-numită “întoarcere la origini”. Deşi evoluţia 

periclitează inevitabil calitatea mediului, este în acelaşi timp condiţionat de acesta, deoarece în 

absenţa naturii, omul dispare şi trage după el în neant, Viitorul…  

  

 

 

  “Mica Enciclopedie a Bionicii” de Tudor Opriş 

  “Biomatematica şi Bioinformatica” de Ana Brânduşa Pavel, Cristian Vasile, Cătălin Buiu 

 www.palatulalexander.ro 

 www.wikipedia.org 

 www.yoda.ro 

 www.efemeride.ro 

 www.descopera.ro 

  

http://www.palatulalexander.ro/
http://www.wikipedia.org/
http://www.yoda.ro/
http://www.efemeride.ro/
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Matematica  recreativă 
 

Alexandru Ștefania & Baciu Andreea 

Şcoala Gimnazială „Rareş Vodă” Ploieşti 

Prof. Coordonator: Daniela Badea  

 

Matematica recreativă include o multitudine de jocuri matematice și poate fi extinsă ca 

noțiune și pentru puzzle-urile și problemele de logică sau deducție. Nici chiar unele dintre cele mai 

interesante probleme din această arie nu necesită cunoștințe de matematică avansată. 

      Cea mai importantă contribuție pe care o aduce acest domeniu este faptul că stimulează 

curiozitatea și inspiră dorința de aprofundare în studii ulterioare. 

 

Pătratele magice 

 Un pătrat magic de ordinul n este un aranjament de n2 numere, 

de obicei numere naturale sau întregi, distincte, astfel încât numerele de 

pe linie, de pe coloană și pe diagonală, însumate dau același număr. 

Suma constantă de pe fiecare linie, coloană sau diagonală se numește 

sumă magică și depinde numai de valoarea n, ea putând fi calculată 

astfel: 

           Careurile magice au o istorie îndelungată, fiind prezente 

într-o multitudine de variante, pe toate continentele Terrei. De 

aceea sunt considerate cele mai cunoscute elemente de matematică 

recreativă. 

 

Dots 

Tabla de joc este formată dintr-o grilă dreptunghiulară de 

puncte. Fiecare jucător trebuie să unească cu o linie orizontală 

sau verticală două dintre punctele pe grilă. Scopul este să 

formeze pătrățele cu latura de o unitate. Jucătorul care trasează a 

patra latură a unui astfel de pătrat primește un punct și trebuie să 

mai facă o mutare. 

      Jocul se termină atunci când toate mișcările s-au epuizat 

își nu mai pot fi unite puncte de pe tablă de joc.  

Câștigător este cel care a acumulat cele mai multe 

puncte.  

 

GO 

           Joc pur de inteligență, mai complex și se spune 

adesea, mai interesant decât toate celelalte jocuri, Go-ul este 

în același timp unul dintre cele mai vechi sporturi ale minții 

practicate de om. 

        Calitățile GO-ului sunt incontestabile și cel mai 

pregnant mod de a le scoate in evidență este comparația cu 
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șahul, alt joc care face cinste inteligenței umane, dar care, deși mult mai răspândit astăzi decât GO-

ul, este depășit de acesta din urmă din mai multe puncte de vedere. 

 

Puzzle-uri matematice 

Tangramul 

Tangram este un joc foarte vechi, asemănător cu puzzle-ul, 

moștenit de la chinezi. Este format dintr-un pătrat, împărțit în 7 

figuri geometrice din care se decupează cele 7 piese – numite tan-

uri (2 triunghiuri mari, unul mediu și 2 mici, un paralelogram și un 

pătrat). Diferența dintre Tangram și un puzzle normal este că, în 

timp ce la puzzle piesele sunt așezate într-un singur fel, după un 

anumit model, la Tangram modelele sunt infinite – poți așeza 

piesele cum vrei, rezultând tot felul de figuri: flori, siluete, obiecte, 

etc. 

         Evident, sunt și câteva reguli în așezarea pieselor după 

tehnica Tangram: figurile se așează una lângă alta, fără a se 

suprapune și trebuie să le folosim pe toate.  

 

Exemple tangram: 
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Cubul Rubik 

Este, poate, cel mai faimos puzzle. Un cub de plastic de câțiva 

centimetri, secționat pe fiecare direcție în câte trei "felii" astfel încât 

să se obțină 27 cuburi mai mici, dintre care numai 26 sunt vizibile. 

Fiecare față este colorată altfel decât celelalte și se poate roti în jurul 

axului ei central. 

Rotind de câteva ori la întâmplare feliile cubului, culorile 

"difuzează" rapid, pierzându-se într-un mozaic aparent incontrolabil în 

care numai cuburile din centrul fețelor mai amintesc de culoarea inițială. 

Cea mai populară metodă de dezlegare a Cubului Rubik este aceea care implica  

rezolvarea cubului nivel cu nivel, în care întâi se rezolvă un nivel, cel de sus, apoi cel median, şi în 

cele din urmă şi cel de la bază. Rezolvarea jocului Cubul Rubik nivel cu nivel poate fi făcută în mai 

puţin de un minut de o persoană învăţată cu algoritmul.   

Cele mai complicate sunt: 

 

Curiozitati 

 Numărul de cuburi Rubik vândute la nivel mondial îl egaleaz ă pe cel al exemplarelor de 

carţi vândute din faimoasa serie "Harry Potter“- circa 350 milioane de bucăţi. 

 Cel mai scump cub Rubik din lume, in mărime naturală, este realizat din ametiste de 22,5 

karate, rubine de 34 karate şi smaralde de 34 karate, toate bătute in aur de 18 karate. 

Preţiosul cub Rubik a fost evaluat la circa 1,5 milioane dolari. 

 Numărul de combinaţii care pot rezulta rotind obiectul este impresionant!- circa 43 de 

miliarde. 

 Feliks Zemdegs a reuşit să îl rezolve în incredibilul timp de 5.66 secunde! 

 Recordul de cuburi rezolvate în 24 de ore este de 4.786 cuburi. 

 

Poliminouri 

Un polimino este o figură convexă formată din pătrate vecine pe câte o latură, astfel încât o 

tură le poate parcurge în întregime. 

Hexomino-uri 
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Pentomino-uri 

 

 

 

Tetromino-uri 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sudoku 

Sudoku este un joc în formă de grilă inventat în 

1979 și inspirat de pătratul latin. Scopul jocului este de 

a umple această grilă cu cifrele de la 1 la 9 respectând 

anumite condiții, cu unele cifre fiind de la început 

dispuse în grilă. Interesul jocului consistă în 

simplitatea regulilor sale și în complexitatea soluțiilor 

sale. 
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Cercul 

 

Stoica Victor Andrei 

Școala Gimnazială nr. 195, București 

Prof. îndrumător Petrescu Maria 

 

 “ Cercul este prima, cea mai simplă și cea mai perfectă figură”. Așa este definit cercul în a 

treia carte a Elementelor lui Euclid. 

 În geometria euclidiană, cercul este mulțimea tuturor punctelor din plan egal depărtate de un 

punct fix numit centrul cercului. 

 Cercul a fost o preocupare importantă a matematicienilor ți a contribuit la dezvoltarea 

matematicii. Astfel, datorită cercului a fost descoperit numărul pi (), numerele complexe și altele.  

Numărul pi 

 Numărul pi este o constantă matematică a cșrei valoare este raportul dintre circumferința 

unui cerc și diametrul acestuia. De asemenea, numărul pi este și raportul dintre aria unui disc și 

pătratul razei sale. Valoarea aproximativă a numărului pi este 3,14159. 

 Numărul pi este un număr irrational, adică nu poate fi exprimat sub formă de fracție m/n cu 

m și n numere intregi. Numărul pi este și transcendent, adică mu există un șir finit de operații 

algebrice cu numere întregi a căror rezultat să fie egal cu valoarea lui.  

 De-a lungul timpului, numeroși matematicieni au încercat să găsească cu cât mai mare 

precizie valoarea numărului pi. Numele acestei constant provine de la prima literă a cuvintelor 

grecești “periferaia” și “perimetros”, fiind legată de calculul circumferinței (perimetrului) unui cerc.  

 Aproximări ale lungimii unui cerc în raport cu raza se cunosc din antichitate, din Egipt, 

Babilon, India sau Grecia antică. Primul mathematician care a ăncercat să calculeze cu precizie 

valoarea lui pi a fost Arhimede, folosind poligoane regulate. În era calculatoarelor, calculele au 

devenit mult mai precise și s-a calculate un număr foarte mare de zecimale. În present se cunosc 

circa 2,6 mii de miliarde de zecimale calculate din pi. 

Cuadratura cercului 

 Cuadratura cercului este o veche problemă de geometrie. Termenul de cuadratură a avut la 

început sensul de “măsurare a unei suprafețe”, dar mai târziu a luat și înțelesul de “transformare a 

unei arii oarecare într-un pătrat”. Problema constă în a construi cu mijloace grafice, adică numai cu 

rigla și compasul, un pătrat care să aibă aceeași arie cu cea a unui cerc de rază dată. Problema 

cuadraturii cercului este legată și de problema găsirii valorii numărului pi. Ca să se poată rezolva 

cuadratura cercului, trebuie găsită valoarea √  (           √  ). 

 În secolul al XVIII-lea, după ce matematicienii au încercat încă din antichitate să rezolve 

cuadratura cercului, s-a pus problema altfel: cuadratura cercului este posibilă sau nu? În sfârșit, în 

1882, matematicienii au demonstrat că pi este un număr transcendent și s-a fundamentat științific că 

este imposibilă cuadratura cercului. 

Bibliografie 

1. H. R. Radian și T. J. Radian, Recreații matematice, Editura Albatros 

2. https://ro.wikipedia.org/wiki/Cerc 

3. https://ro.wikipedia.org/wiki/Cuadratura_cercului 

  

https://ro.wikipedia.org/wiki/Cerc
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cuadratura_cercului
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Metoda inducției matematice 
 

Ciobanu Luis 

Liceul Tehnologic „Petrache Poenaru”, Bălcești, Vâlcea 

Prof. îndrumător: Mihai Cristina 

 

Inducția matematică – definiţie 

 Inducţia matematică reprezintă o metodă de a 

demonstra valoarea de adevăr a unei expresii 

matematice (propoziţii matematice). Expresia 

matematică poate fi de egalitate, de inegalitate, de 

divizibilitate, etc.  

 De obicei, prin inductie matematica se demonstrează 

că, o sumă cu n termeni, n fiind număr natural, poate 

fi restrânsă la un singur termen.  

   

 
Metoda inducției matematice 

 

O propoziție (afirmație) oarecare P(n), ce depinde de un număr natural n, este adevarată pentru 

orice n natural, dacă:  

 P(1) este o propoziție (afirmație) adevărată;  

 P(n) rămâne o propoziție (afirmație) adevărată, când n se majorează cu o unitate, adică P(n 

+ 1) este adevărată.  

 

Așadar, metoda inducției presupune două etape:  

 

 Etapa de verificare:   se verifică dacă propoziția P(1) este adevărată;  

 Etapa de demonstrare: se presupune că propoziția P(n) este adevărată și se 

demonstrează justețea afirmației P(n + 1) (n a fost majorat cu o unitate).  
 

 

În unele cazuri metoda inducției matematice se utilizează în următoarea formă:  
Fie m un număr natural, m > 1 si P(n) o propoziție ce depinde de n, n > m.  

 Dacă  P(m) este adevărată; P(n) fiind o propoziție justă implică P(n + 1) adevărată pentru n > 

m, atunci P(n) este o propoziție adevărată pentru orice număr natural n > m.  
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Exemple: 

I)  
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II)  

 

III)  

 

Bibliografie: 

www. mateinfo.ro 

www. mate123.ro 

www. wikipedia.ro 

www. despretot.ro  
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Despre haos 
 

Dumitru Andrei 

Școala Vrănești 

Prof. îndrumător: Stancu Maria 

                         

Întelegem, de obicei, termenul haos ca fiind opusul ordinii. Sensul comun al cuvântului haos 

este, deci, dezordine, confuzie. Ian Stewart, profesor emerit la Universitatea din Warwick, Anglia,  

propune următoarea caracterizare  pentru haosul matematic: haosul apare când un sistem 

determinist (adică nealeator) se comportă într-o manieră aparent aleatoare. 

   Următoarea definiție, aparent paradoxală,a fost propusă in 1986 de Societatea Regală din Londra 

în urma unei conferințe internationale asupra haosului: comportament stocastic ce apare într-un 

sistem determinist. 

     Există mai multe proprietăți ale unui sistem dinamic haotic. Ne vom mărgini la una singură 

dintre ele (deoarece celelalte necesită noțiuni mai complicate pentru a putea fi explicate).  

   Este vorba de efectul fluture adică dependența semnificativă față de mici schimbări ale 

condițiilor inițiale. Descoperirea aceasta a venit din meteorologie (Edward Lorenz, 1961). 

  Efectul fluture poate fi sintetizat astfel: fâlfâitul de aripi, astăzi, al unui singur fluture produce o 

mică schimbare in starea atmosferei.După o perioadă de timp, diverge cumva atmosfera față de 

starea pe care ar fi avut-o, dacă n-ar fi fost acel fâlfâit? Astfel că după o lună, o tornadă care ar fi 

devastat coastele Indoneziei, nu se va mai manifesta. Sau invers,una care nu s-ar fi intamplat, va 

avea loc. 

     Efectul fluture este foarte important în controlul haotic. Prima aplicație importantă a controlului 

haotic in lumea exterioară a apărut înainte ca metoda sa fie inventată. 

        În 1985 ,câtiva ingineri NASA au avut o idee luminoasă despre cum să facă un satelit mort să 

se întalnească cu o cometă. A fost un caz de control haotic și el ilustrează efeciența metodei în  

comparație cu cele clasice. Navele spațiale nu sunt doar lansate și lăsate apoi să urmeze orbita 

datorită-pentru motivul evident că nu vor face acest lucru. Erorile inițiale vor incepe să-și faca 

efectul și lucruri precum vântul solar vor perturba naveta de la traiectoria pe care o doreați. Practic, 

toate navetele au un grad de manevrabilitate și aceasta este furnizată de rezervoarele cu hidrazină. 

Combustibilul poate fi scurs prin valve pentru a trece peste un catalizator ce îl tranformă în gaz care 

este expulzat pentru a acționa ca o mică rachetă, împingând încet racheta în direcția dorită.  

   Satelitul ISEE-3/ICE era mort efectiv, scos din evidență, cu rezerve minime de hidrazină. Cometa 

Giacobini-Zinner se apropia și instrumentele de pe satelit puteau fi folosite pentru a o studia. Dar 

satelitul era la aproximativ 50 de milioane de mile de locul potrivit.  

   Inginerii au decis să-l mute. Aceasta ar fi imposibil cu abordarea obișnuită-satelitul era mort, 

rezervele de combustibil erau prea mici pentru o astfel de manevră. Inginerii NASA și-au dat seama 

însă că era totuși destulă hidrazină pentru a face câteva mici ajustări orbitei. Trucul era de a face în 

așa fel încât efectul ajustărilor să fie disproporționat față de cantitatea de combustibil consumat. 

Aceasta însemna a pune satelitul pe o orbită cu stabilitate delicată și a face corecții pe parcurs, mai 

ales în poziții critice. Ei au descoperit, folosind simulări pe calculator, că dacă fac să treacă satelitul 

în mod repetat pe lângă lună, îi pot da un impuls către o orbită care o va intersecta pe cea a cometei. 

A fost nevoie de cinci treceri pe lângă lună ca trucul să reușească. 

  Cu toate că inginerii nu au fost expliciți în limbaj, trucul a funcționat din cauza naturii haotice a 

problemei celor trei corpuri - în acest caz corpurile fiind Pământul, Luna și satelitul. O orbita care 

trece prin apropierea punctului neutru dintre Pământ și Lună, acolo unde câmpurile lor 
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gravitaționale se anulează, va fi neobișnuit de sensibilă la mici perturbații. Nu perturbații cauzate de 

bătaia de aripi arbitrară a unui future, ci de o țâșnitură de hidrazină atent aleasă. 

   A fost o formă de control haotic, prima astfel de exploatare a efectului future. Misiunea a fost de 

mare success, realizând astfel prima întâlnire cu o cometă și pavând drumul pentru misiuni mai 

elaborate precum cea care a făcut cometa Halley să semene cu un stup înconjurat de albine care 

zumzăie. Cinci navate spațiale au avut întâlnire cu cometa Halley (două sonde rusești, Vega 1 și2, 

două sonde japoneze, Suisei și Sakigake, și sonda europeană Giotto. 

   Haosul apare în situații foarte simple. Se dă un sistem descris de funcția logistică f:[0,1]→[0,1], 

f(x)=kx(1-x), unde k este o constant între 0 și 4. Se pornește cu o valoare arbitrară y căreia și se 

aplică repeta funcția f.  

   Dacă valoarea lui k este mai mică su egală cu 3, sistemul dinamic se îndreaptă spre starea de 

repaos (echilibru). 

  Pentru k între 3 și 1+√ , sistemul dinamic se va îndrepta spre un ciclu 2  periodic pentru aprope 

toate valorile inițiale. 

  Pentru k între 1+√  și 3,54409 sistemul dinamic se va îndrepta spre un ciclu 4-periodic. 

  Pentru k>3,54409 sistemul dinamic de vine haotic. 

  Haosul reprezintă o noțiune foarte interesantă, cu aplicații diverse, care merită studiată. 

 

Bibliografie: 

1.Didactica mathematic nr.2/2014 
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Numărul de aur 

 

Simu Sergiu  

Colegiul Tehnic “Anghel Saligny” Roșiorii de Vede, Teleorman 

Prof. îndrumător Udma Arleziana Emilia 

 

  Lucrarea de faţă se adresează  elevilor, prezentând „numărul de aur” în diverse exerciţii şi 

probleme de algebră, geometrie, analiză matematică. O sinteză a proprietăţilor lui   este făcută de 

Paul Montel în „ Revue d’esthetique”.  

 

Numărul de aur  
2

51
 a fost studiat în şcoala lui Pitagora. Platon aminteşte în  „ 

Dialoguri” de acest număr, iar problema a-II-a din Cartea a-II-a  a Elementelor lui Euclid conduce 

la  .  

Încă din antichitate o mărturie, de exemplu, atribuită lui Herodot pretinde că aria pătratului 

avănd ca latură înălţimea piramidei lui Keops este egală cu aria oricărei feţe laterale. În acest caz 

raportul dintre apotema feţei piramidei şi apotema bazei este riguros egală cu  .  Constatăm că şi 

proporţiile corpului uman ascultă în unele aspecte de numărul de aur. Numărul de aur apare în 

cercetarea operelor de artă, în special în domeniul artelor vizuale. În aşa numitele „ Caiete ale 

numărului de aur” (autor Eliza Maillard ) cu ajutorul lui  sunt citite opere de Botticelli , Leonardo 

da Vinci, le Corbusier etc…. 

În lumea vegetală a fost detectată prezenţa numărului de aur prima oară de către Kepler, dar 

numărul apare şi în cea animală.  Matila Ghyka pionier a teoriei matematice a ritmului distinge între 

ritmurile reversibile, care se dezvoltă în durată (muzică, poezie) şi emanaţiile directe ale experienţei 

trăite. Cea mai importantă regularitate decelabilă în acest context este cea dată de şirul lui Fibonacci 

şi numărul de aur. 

 

 

Exerciții: 

 

1. Să se arate că 
2

51
  este un număr iraţional. 

 Soluţie: Presupunem că Q



2

51
 QQ  5

2

5

2

1
 

atunci   Zbabab
b

a
 ,;1,,0,5  aaba

b

a
5555 222

2

2

  

şi atunci Zkka  ,5
*22 ,55525 Zppbbbk   . 

Revenind la forma lui   5,
5

5
5  ba

p

k
- contradicţie. 
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După această primă întâlnire, „numărul de aur” îşi va face deseori cunoscută prezenţa: 

 

2. Să se arate că :       N  21  

 Soluţie: 

2

53

2

51
2;

2

53

2

51
1











  

1

2

15

4

1

4

5

2

1
2

3

2

1
2

3

5
2

1

2

3
,

2

53

2

53

22 


















bac

N  -formula 

radicalilor compuşi. 

Atunci obţinem: N





 1
2

15

2

15
21  . 

 

3.  „Numărul de aur” se obţine ca soluţie a ecuaţiei: 

 012  xx  sau ecuaţii echivalente cu aceasta, cum ar fi ecuaţia :
xx

x 1

1



. 

         Soluţie: 

  C.E:   0,1/0,01  Rxxx   

   011 22  xxxx , 






 



 2

51
,

2

51
5 21 xx  

4.Să se arate că       2,1  unde  -partea fracţionară, iar -conjugatul. 

  Soluţie: 

    

       

1
2

51








 

 xxxxxx

     1       

2
2

51

2

3

315121

954










             

2

1

2

51
1

253

1352










 

    11
2

51



                                 





 2

2

53
1

2

51
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Găsește ouăle iepurașului 
 

Stanciu Izabela –Victorița 

Școala Gimnazială Sascut 

prof. îndrumător Pascu Ion 

 

I. Un iepuraș ascunde ouăle roșii pe care le are, numai în puncte cu coordonate numere 

întregi situate pe laturile și în interiorul triunghiului determinat de intersecția graficului  funcției f : 

R→R,   f(x) = - x + 4 și axele de coordonate.  

 a). Câte ouă a ascuns iepurașul? 

 b). Arătați că putem găsi un punct pe graficul funcției f astfel încât să fie situat la egală 

distanță de vârfurile triunghiului. Există un ou ascuns în acest punct? 

 c). Calculați probabilitatea  ca ouăle ascunse să se afle în puncte cu coordonate egale. Care 

este probabilitatea  ca ouăle ascunse să se afle pe graficul funcției f? 

Rezolvare: 

a). Pentru a găsi ouăle ascunse de iepuraș vom reprezenta grafic funcția calculând intersecția 

graficului funcției f cu axele de coordonate.  

Ox: y = 0  - x + 4 = 0  x = 4   A(4, 0). 

Oy: x = 0  f(0) = - 0 + 4 = 4   B(0, 4). 

Graficul funcției f va fi: 

 

  

Se observă că iepurașul poate ascunde ouăle în interiorul sau pe laturile AOB, dreptunghic 

isoscel. 

a). Puncte cu coordonate numere întregi situate pe laturile și în interiorul AOB vor fi de 

forma (x; y), unde x{0; 1; 2; 3; 4}, iar y  f (x). Acestea sunt:  

(0; 0); (0; 1); (0; 2); (0; 3); (0; 4); 



34 

 

(1; 0); (1; 1); (1; 3); (1; 3);  

(2; 0); (2; 1); (2; 2); 

(3; 0); (3; 1) și 

(4; 0). În concluzie iepurașul a ascuns 15 ouă roșii. 

b). AOB fiind dreptunghic isoscel, mijlocul M al ipotenuzei are proprietatea cerută, adică 

OM = MA = MB = 22 cm.  

Cum f(2) = 2, coordonatele lui M va fi perechea (2; 2), deci există un ou ascuns în acest 

punct. 

c). Știm că 
posibilecazurilorNr.

favorabilecazurilorNr.
P . 

Numărul cazurilor posibile este de 15. 

Punctele cu coordonate egale sunt: (0; 0); (1, 1) și (2; 2). Numărul cazurilor favorabile 

pentru ouăle ascunse să se afle în puncte cu coordonate egale este 3, deci 
5

1

15

3
 PP . 

Punctele de pe graficul funcției f sunt: (0; 4); (1; 3); (2; 2); (3; 1) și (4; 0). Numărul cazurilor 

favorabile pentru ouăle ascunse să se afle pe graficul funcției f este 5, deci 
3

1

15

5
 PP . 

 

  



35 

 

Gheorghe Calugareanu 

 

Murarescu Maria 

Colegiul de arta “Carmen Sylva” Ploiesti 

Prof. indrumator: Butac Ecaterina 

 

 Gheorghe Călugăreanu (n. 16 iulie 1902, Iași - d. 15 noiembrie 

1976, Cluj-Napoca) a fost un matematician român, membru titular al 

Academiei Române. 

 A făcut studii de teoria funcțiilor de o variabilă complexă (funcții 

meromorfe, funcții univalente, invarianți de prelungire analitică) cât și de 

geometrie diferențială și topologie algebricǎ, cu deosebire în teoria 

nodurilor (între altele Teorema și invariantul Călugăreanu). A fost un 

inițiator al învățământului de teoria funcțiilor complexe, având o 

contribuție importantă și prin tratatul publicat la Editura Didactică și 

Pedagogică (1963). 

 Gheorghe Călugăreanu s-a născut la Iași, în ziua de 16 iulie 1902, într-o familie de 

intelectuali, tatăl său fiind profesor și ulterior rector al Universității din Cluj. Urmează școala 

primară la București între anii 1909 și 1913, apoi își face studiile liceale la renumitul liceu „Gh. 

Lazăr” din București, în perioada 1913-1921. Atras încă de pe băncile liceului, de științele naturii, 

urmează între 1921 și 1924, cursurile facultății de științe la secția de matematică și fizică a 

Universității din Cluj, deplasarea familiei Călugăreanu la Cluj fiind cauzată de numirea tatălui, 

Dimitrie Călugăreanu, la nou înființata universitate românească din Cluj, în 1919, ca profesor de 

fiziologie animală. 

 In 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. In anul 1926 pleacă la Paris, ca bursier al statului, 

unde frecventează cursurile unora dintre cei mai mari matematicieni ai epocii (Émile Picard, 

Jacques Hadamard, Élie Cartan, Paul Montel, Arnaud Denjoy și Gaston Julia). In același an 

primește certificatul de licență în științe la Universitatea din Paris (Sorbona), iar în anul 1928 își 

sustine doctoratul în științele matematice la aceiași universitate. In teza sa de doctorat ) „Sur les 

fonctions polygenes d‟une variable complexe”, ) „Equations integrales a limites fixes”, (conducǎtor 

Émile Picard), aduce contribuții importante la studiul funcțiilor poligene inițiat de marele 

matematician roman Dimitrie Pompeiu. In 1929 își susține docența la Universitatea din București. 

Reîntors în țara, funcționează ca asistent (1930-1934), conferențiar (1934-1942) și din 1942 pînă în 

1976, ca profesor la Universitatea clujeană. 

In perioada 1940-45, au avut loc schimbări datorate celui de-al Doilea Război Mondial. In 1940, 

după începutul războiului, universitatea maghiară din Szeged s-a mutat înapoi la Cluj, iar 

universitatea romană din Cluj s-a mutat la Sibiu și Timișoara (unde Călugăreanu și-a petrecut anii 

refugiului). In 1945, după sfârșitul rǎzboiului, universitatea romană s-a întors la Cluj luând numele 



36 

 

de "Universitatea Babeș". O parte din universitatea maghiară s-a întors la Szeged, cealaltă parte a 

rǎmas la Cluj, numită universitatea Bolyai. Până la urmă cele două au fuzionat sub denumirea de 

"Universitatea Babeș - Bolyai" (1959). 

Prin calitățile sale de dascăl și savant Gh. Călugăreanu a devenit în scurt timp unul dintre cei mai 

prețuiți profesori ai universității clujene, consolidând o școală prestigioasǎ de teoria funcțiilor și 

topologie. Lecțiile sale minuțios pregătite și expuse cu o claritate desǎvârșită au fost un model 

pentru numeroase generații de matematicieni, care timp de aproape jumătate de secol, au crescut 

sub îndrumarea sa. In același timp, Gheorghe Călugăreanu și-a adus o contribuție importantă la 

organizarea învățǎmântului matematic, în calitate de decan al facultății de matematică și fizică 

(1953-1957) și ca șef al catedrei de teoria funcțiilor. A redactat un curs de teoria funcțiilor analitice 

în 2 fascicole (litografiat), ceva mai târziu transformat într-un manual de teoria funcțiilor de 

variabilă complexă (Editura Didactică și Pedagogică, București, 1963), iar în colaborare cu 

profesorul Dumitru Ionescu a redactat un manual de Analiză matematică (2 volume, litografiat). Ca 

o recunoaștere a meritelor sale științifice, în anul 1955 a fost ales membru corespondent al 

Academiei Române, în anul 1963 membru titular iar în 1964 a fost distins cu titlul de „profesor 

emerit”. 

 A fost membru corespondent al Academiei de Științe din România începând cu 21 

decembrie 1935. 

 Gheorghe Călugăreanu impresiona nu numai prin vasta și temeinica sa pregătire matematică, 

dar și prin largul său orizont cultural. Absolvent al Conservatorului din București, pian si 

compozitie (clasa profesor Florica Musicescu, absolvit ȋn paralel cu liceul), era un excelent pianist 

și un pasionat iubitor al muzicii. A urmat și cursuri la școala Cantorum din Paris. Talentul și forța sa 

de creație științifică erau întregite de o remarcabilă sensibilitate artistică. 

 A format o serie de elevi dintre care, Petru Mocanu, membru corespondent al Academiei 

Romane, i-a urmat la conducerea catedrei de teoria funcțiilor la Facultatea de Matematică a 

Universității Babeș-Bolyai din Cluj. Fire modestă, dar impunătoare prin ținuta sa, blând dar exigent, 

gândire profundă, cumpănit în acțiuni, exemplu de conduita morală, iată câteva trăsături care 

conturează personalitatea lui Gh. Călugăreanu. O viață de familie împlinită și fericită i-a dăruit 

liniștea necesară marilor înfăptuiri alături de soția sa Zoe (n. Filodor, căsătoria 1943) și de cei doi 

copii, care (continuând tradiția familiei) au devenit biolog (Maria Luiza Flonta, n.1944 la 

Timișoara) și matematician (Grigore Dumitru Călugăreanu, n. 1947 la Cluj). Profesorul și 

academicianul Gheorghe Călugăreanu a fost distins cu ordine și medalii românești: 1953, Medalia 

Muncii, 1962 Ordinul Muncii, clasa II, 1966 Ordinul Meritul Științific clasa I, 1969 Medalia a 25-a 

aniversare a eliberării patriei, 1972 25 de ani de la proclamarea Republicii, 1974 30 de ani de la 

eliberare. La 70 de ani, Revue Roumaine de Mathematiques Pures et Appliques îi dedică un număr 

omagial (vol. 17, nr. 9, 1972). 

 In 15 noiembrie 1976, în plină forță creatoare, Gheorghe Călugăreanu s-a stins din viață în 

urma unui cancer cu evoluție foarte rapidă. După dorința sa, a fost incinerat, iar urna a fost depusă 

la Cimitirul Bellu. 
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https://ro.wikipedia.org/wiki/Academia_Rom%C3%A2n%C4%83
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https://ro.wikipedia.org/wiki/21_decembrie
https://ro.wikipedia.org/wiki/21_decembrie
https://ro.wikipedia.org/wiki/1935
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https://ro.wikipedia.org/wiki/Cimitirul_Bellu
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 Opera sa se axează pe studiul unor probleme fundamentale de teoria funcțiilor de variabilă 

complexă, geometrie, algebră și topologie. Continuând tradiția marelui său înaintaș Dimitrie 

Pompeiu, își începe activitatea de cercetare cu contribuții originale valoroase în teoria funcțiilor de 

variabilă complexă. Astfel teza sa de doctorat cit și primele lucrări publicate din 1928 privesc teoria 

funcțiilor poligene de o variabilă complexă. Studiul acestor funcții a fost inițiat de Dimitrie 

Pompeiu, care a introdus in aceasta teorie derivata areolară, noțiune care și-a găsit ulterior 

importante aplicații în geometrie, mecanică și fizică matematică. Plecând de la observația că 

derivata areolară coincide cu derivata parțială a funcției în raport cu conjugata variabilei 

independente, Gh. Călugăreanu a studiat pentru prima oară problema soluțiilor poligene ale 

ecuațiilor diferențiale analitice. In teza sa de doctorat arată că există clase de ecuații diferențiale 

admițând soluții poligene, care sunt mai ușor de obținut decât soluțiile monogene și stabilește o 

legătură simplă între aceste două tipuri de soluții, care permite să se formeze familii de soluții 

monogene ale ecuației. In studiul funcțiilor meromorfe, pe care îl începe în 1929, și-a îndreptat 

atenția asupra unor probleme legate de teorema lui Picard și generalizările ei. Astfel, și-a pus 

problema relațiilor ce există între valorile excepționale în sensul lui Picard și șirul coeficienților 

taylorieni ai unui element al funcției meromorfe. A stabilit că în cazul funcțiilor meromorfe de gen 

finit p, valorile excepționale posibile sunt date de o ecuație algebrică de grad p+1, în care intră 

numai primii p+2 coeficienți ai elementului taylorian, precum și sumele anumitor serii formate cu 

polii funcției. Acest rezultat, demonstrat mai întâi cu ajutorul teoriei lui R. Nevanlinna și ulterior 

regăsit pe o cale elementară, l-a condus la studiul altor specii de valori excepționale, în sensul lui 

Borel, Valiron și Nevanlinna. A obținut astfel o extindere a teoremelor asupra valorilor 

excepționale, care constituie și definiția unei noi specii de valori excepționale (pe care Valiron le 

numește valori excepționale C). 

 Studiul funcțiilor univalente constituie una dintre preocupările centrale ale cercetărilor 

actuale din Teoria geometrică a funcțiilor analitice. In acest domeniu, Gh. Călugăreanu a abordat o 

problemă fundamentală, căutând prin variate metode condiții necesare și suficiente pentru 

univalențǎ unei funcții analitice in interiorul sau exteriorul discului unitate. Un prim rezultat din 

1932 este obținerea razei de univalență a funcției, care coincide cu raza principală de convergență a 

unei serii duble formată cu ajutorul dezvoltǎrii tayloriene a funcției. Astfel, reușește să dea pentru 

prima oară condiții necesare și suficiente de univalență, pe care le scrie sub forme diferite. Această 

problemă este reluată ulterior într-o serie de articole publicate între 1950-1965. Printr-o metodă 

bazată pe o generalizare a principiului ariei, în anul 1954 obține o infinitate de condiții necesare și 

suficiente de univalență la care sunt supuși coeficienții dezvoltării tayloriene a funcției. Folosind o 

altă metodă ingenioasă, bazată pe introducerea unor integrale singulare, obține condiții necesare și 

suficiente de formă integrală chiar pentru cazul mai general al domeniilor univalente dintr-un spațiu 

euclidian oarecare. Plecând de la observația că inversa unei funcții uniforme este univalentă în orice 

disc în care ea este olomorfă, reușește în 1933 o condiție necesară extrem de simplă pentru 

uniformitatea unei funcții analitice. 

 Descoperirea invarianților de prelungire analitică constituie una dintre contribuțiile cele mai 

importante ale lui Călugăreanu în teoria funcțiilor analitice. Pornind de la cercetările anterioare 

asupra funcțiilor meromorfe și a funcțiilor univalente, a fost condus la o problemă mai generală și 

anume aceea a relațiilor ce există între proprietățile calitative sau cantitative ale unei funcții 

analitice și coeficienții taylorieni ai unui element al acestei funcții. Observînd că atunci când este 

vorba de proprietăți globale, care privesc funcția ca un întreg, exprimarea acestor proprietăți prin 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Num%C4%83r_complex
https://ro.wikipedia.org/wiki/Geometrie
https://ro.wikipedia.org/wiki/Algebr%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Topologie
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egalitǎți sau inegalitǎți în care intervin coeficienții unui element, este independentă de elementul 

ales, a fost condus în 1936 la definirea invarianților de prelungire ai funcțiilor analitice. Aceștia sunt 

expresii formate cu coeficienții taylorieni ai unui element al funcției analitice a căror valoare nu se 

schimbă când se înlocuiește un element cu oricare alt element al aceleiași funcții analitice. Intr-o 

serie de lucrări a reușit să construiască succesiv astfel de invarianți pentru diferite clase de funcții 

analitice. Teoria generală a invarianților de prelungire este elaborată în 1939 când, observând că 

aceste expresii atașate funcției analitice sunt în fond funcționale analitice (cunoscute în literatură ca 

funcționalele Călugăreanu), a utilizat teoria funcționalelor analitice a lui L. Pantappie pentru 

obținerea unui sistem complet de invarianți și covarianți de prelungire în cazul general. Rezultatele 

obținute în aceastǎ direcție aruncă o lumină nouă în studiul proprietăților globale ale funcțiilor 

analitice. Menționăm că teoria invarianților de prelungire care este expusă in cartea lui P. Levy 

(Problemes concrets d’Analyse fonctionelle, Paris, 1961) a format obiectul mai multor lucrări ale lui 

Fr. Pellegrino, precum și a tezei de doctorat a lui Fr. Succi (1950). Incercările de rezolvare a 

problemelor puse de teoria invarianților de prelungire, utilizând polinoamele lui Pafnuti Cebîșev în 

domeniul complex, l-au condus la o serie de rezultate importante. Astfel, a obținut o formă specială 

cu totul remarcabilă sub care se pot pune polinoamele lui Cebișev ale unei mulțimi compacte din 

plan, precum și generalizări ale diametrului transfinit și utilizarea acestora în problema 

singularitǎților. 

 Gh. Călugăreanu a adus contribuții importante și în alte domenii ale matematicii, ca cele ale 

geometriei și topologiei. In prima sa lucrare din 1924 descoperă o proprietate caracteristică a 

cuadricelor, relativă la trei puncte oarecare ale suprafeței, care este implicată de legea distribuției 

electrostatice pe un elipsoid conductor. Această problemă a fost reluată în anul 1964 sub o formă 

mai generală, obținând relații diferențiale multilocale foarte simple, care caracterizează curbele 

algebrice. O altă problemă importantă de geometrie diferențială pe care a studiat-o a fost aceea a 

reprezentǎrii intrinseci a suprafețelor prin exprimarea curburii medii și a curburii totale în funcție de 

coordonatele geodezice. In anul 1942 începe un studiu al singularitǎților ce apar la transformările 

punctuale ale unui plan pe alt plan, stabilind existența cutelor și a vârfurilor simple sau multiple, 

precum și inexistența lor in cazul transformărilor conforme și a celor topologice echivalente cu 

acestea. In colaborare cu Gh. Th. Gheorghiu în anul 1941 a obținut interpretări geometrice ale 

invarianților diferențiali afini și proiectivi ai curbelor plane. 

 Teoria nodurilor constituie acel capitol al topologiei care l-a atras în mod deosebit încă din 

anul 1942, acesta fiind de altfel domeniul în care a lucrat cu multă pasiune pînă în ultimele clipe ale 

vieții sale. Și aici, ca și în celelalte domenii de cercetare, și-a propus să rezolve una dintre 

problemele cruciale ale teoriei și anume aceea a caracterizării nodurilor din punct de vedere al 

izotopiei, căutând un sistem complet de invarianți topologici care să caracterizeze clasele de 

izotopie ale nodurilor. Primii invarianți pe care reușește sa-i obțină succesiv în anii 1942, 1959 și 

1961 sunt dați sub formă integrală (de tipul integralei lui Gauss). Unul dintre acești invarianți este 

reluat de matematicienii americani W. F. Pohl (1968), J. H. White (1969, teza de doctorat) și F. 

Brock Fuller, care aplică invariantul la problema răsucirii moleculelor ADN interesând biologia 

moleculară (1971) Ulterior sunt găsite și alte aplicații în mecanica cuantică
 
și în geofizică. 

 Cităm din „Helicity and Călugăreanu‟s invariant”: "Curios, Fuller (1972), într-un articol 

dedicat lui Călugăreanu (la aniversarea a 70 de ani), atribuie lui White (1969) rezultatul n = W + 

Tw, deși acest rezultat, împreună cu Tw = T + N, pot fi găsite clar enunțate, și cuplate cu o analiză a 
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rolului punctelor de inflexiune, în articolul lui Călugăreanu (1961). Realizarea lui White este 

plasarea acestui rezultat în contextul mai larg al varietăților diferențiale de dimensiune arbitrară; dar 

aceasta teoremă sub forma n = W + T + N, sau în forma echivalentă n = W + Tw ar trebui fără 

îndoială descrisă ca teorema lui Călugăreanu. Simțim nevoia să scoatem în evidență acest fapt, 

deoarece în articole și cărți mai recente, Călugăreanu este, mai puțin decât trebuie, creditat pentru 

realizarea sa. Astfel, de exemplu Pohl (1980) descrie formula de mai sus ca formula lui White și 

aproape în silă (sic!) afirmă că „formula lui White a fost prezentată de fapt de Georges Călugăreanu 

(1961), inițial pentru curbe cu curbura nicăieri zero. Această demonstrație a fost foarte dificilă și 

formularea sa, confuză”. Punem la îndoială această judecată și reamintim că (1961) Călugăreanu 

consideră explicit problema curburii zero sau inflexională, pe când (1969) White exclude explicit 

aceste considerații. O neînțelegere generală a contribuției lui Călugăreanu a dus gradat lumea 

matematică la a se referi la formulele de mai sus ca teorema lui White, astfel încât chiar în manuale 

(textbooks) (e.g., Kauffman 1987, p. 18; 1991, p. 489) referirea la articolele lui Călugăreanu din 

1959, 1961, a dispărut încetul cu încetul." 

 Un studiu mai aprofundat al operației de traversare (1962) și al procedeelor de generare a 

nodurilor (1965) i-a permis sǎ reducă problema la una bidimensională, aceea a clasificării curbelor 

închise simple trasate pe o suprafață închisă orientabilă și care separă suprafața în două domenii 

disjuncte, aceasta revenind la determinarea unor elemente ale grupurilor fuchsiene finit generate. In 

1966-68 a dat criterii de recunoaștere a acestor elemente. In vederea formării unui sistem complet 

de invarianți de izotopie pentru nodurile tridimensionale, a fost condus la definirea și formarea unui 

sistem de invarianți de contracție într-un grup dat prin generatori și relații (1970-1971). In 1975 dă 

o demonstrație geometrică a unei teoreme a lui M.H. Zieschang. In ultimul sǎu memoriu (1976, 48 

de pagini!) întreprinde un studiu amplu al unor invarianți atașați grupurilor numărabile. 

 Preocuparea pentru descoperirea unor invarianți, care strǎbate ca un fir roșu întreaga sa 

opera, izvorește din nǎzuința sa permanentă de a surprinde ceea ce este durabil și caracterizează o 

anumită entitate matematică. De altfel această profesiune de credință a sa a fost expusă cu deosebită 

claritate și măiestrie în lecția festivă din anul 1972, ținută cu ocazia pensionării sale. 
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Inegalitatea lui Bernoulli 

 

Alexandru Florina Coziana 

Colegiul Național “Mihai Viteazul” 

Prof. coordonator: Beșleagă Ramona 

 

Vom începe cu următoarea inegalitate 

                                  
  (     

    
                                (1) 

care are loc pentru orice x>o și n aparţinând mulțimii numerelor naturale. După aducerea la același 

numitor 

(1+x)(1+nx) ≥ 1+(n+1)x 

sau 

1+nx+x+n  ≥1+nx+x=>   ≥0 

ceea ce este adevărat. Din inegalitatea (1), avem 

1+x ≥ 1+x 

1+x ≥ 
    

   
 

1+x ≥ 
    

    
 

1+x ≥ 
    

    
 

.....” 

1+x ≥ 
    

  (     
 

prin înmulțirea acestor inegalități, obținem 

(      ≥ (1+x)
    

   
  ⃰  

    

    
  ⃰  

    

    
  ⃰ ... ⃰  

    

  (     
  

Iar după simplificări în membrul drept, deducem 

(      ≥ 1+nx        (Inegalitatea lui Bernoulli) 

Această inegalitate este adevărată pentru orice x ϵ (-1,∞) și n care aparține mulțimii numerelor 

naturale. Egalitatea are loc dacă și numai dacă x=0 sau n=0 sau n=1. Inegalitatea lui Bernoulli dă 

rezultate mai ales cand x este apropiat de 0. 

 

Problema 1: Demonstrați că pentru orice n care aparține mulțimii numerelor naturale făra 0, avem 

   ≥ n+1 

Soluție: Aplicăm inegalitatea lui Bernoulli: 

  = (      ≥ 1+n*1= n+1 

Problema 2: Demonstrați că pentru orice n care aparține mulțimii numerelor naturale fără 0, are loc 

inegalitatea 

(      ≥     
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Soluție: Aplicăm inegalitatea lui Bernoulli cu x=
 

 
, 

(  
 

 
   ≥ 1+n*

 

 
  (

   

 
   ≥ 2  (      ≥     

Problema 3: Demonstrați că    >     

Soluție: Pornim de la inegalitatea lui Bernoulli de la  

   

   = (
  

   
 = (

   

   
  = (  

 

  
   > 1+5*

 

   
= 1+

 

  
. 

Prin ridicare la pătrat, obținem 

(
   

    
  > (  

 

  
   > 

 

 
 

deci 

   

    > 
 

      *    > 5*         >     

Pentru a vedea cât de puternică este inegalitatea lui Bernoulli (mai ales când x este apropiat de 0) 

dăm valorile exacte ale celor două puteri de comparat, 

   =4 722 366 482 869 645 213 696 

   =4 656 612 873 077 392 578 125 

Și observăm cât de apropiate sunt acestea. 

 

Probleme propuse: 

1. Arătați că (      ≥    , pentru orice număr natural nenul n. 

2. Aratați că (       ≥ 3*    *  , pentru orice număr natural nenul n. 

 

Bibliografie: 

"Sfaturi matematice"-Cristinel Mortici -Editura Minus 
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Ion Barbu 
 

Păun Andreea Alexandra 

Colegiul Național „Mihai Viteazul” Ploiești 

Prof.îndrumător Beșleagă Ramona 

 

Ion Barbu, pe numele său real Dan Barbilian, s-a născut la Câmpulung Muscel pe 18 

martie 1895. Școala primară o începe în localitatea natală, o continuă în județul Roman și o duce la 

capăt la Stâlpeni. Intră la liceu în Pitești, terminând clasele cursului inferior la Câmpulung Muscel. 

Cursul superior al liceului îl urmează la București, întâi la ”Lazăr” apoi la ”Mihai Viteazul”. Până la 

liceu Dan Barbilian fusese bun la toate materiile, însă talentul său matematic se manifestă încă de 

atunci, astfel 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. 

I-a avut ca profesori pe Gheorghe Țițeica, Dimitrie Pompeiu, David 

Emmanuel, Traian Lalescu și Anton Davidoglu, iar printre aceștia ocupă un loc important 

profesorul Ion Banciu , care ”A fost maistrul, omul care m-a format, de la care am învățat 

esențialul. Ceilalți profesori de matematica, inclusiv cei de la Universitate, nu m-au învățat, m-au 

informat. Banciu însă mi-a trecut simțul lui de rigoare, mi-a sădit afectul matematic, emoția în fața 

frumuseții unei teoreme și patima cercetării, fără de care nu poți fi matematician” 

În perioada 1921 -1924, și-a continuat studiile la Göttingen, Tübingen și Berlin. A 

avut ca prieteni, printre alții, pe matematicienii: Wilhelm Blaschke, Heinrich Grell, Helmut 

Hasse, Emil Artin. Cariera matematică continuă cu susținerea tezei de doctorat în 1929. Mai târziu 

participă la diferite conferințe internaționale de matematică, cum ar fi Congresele Internaționale de 

Matematică la Hamburg (1936), Göttingen și Viena (1938), Oslo (1936), Praga (1934). 

În 1942 este numit profesor titular de algebră la Facultatea de Științe din București. 

Publică diferite articole în reviste matematice. De deosebită importanță sunt două dintre 

contribuțiile lui: o scurtă lucrare de două pagini apărută în Casopis Matematiky a Fysiky (1934-

1935), în care definește o procedură de metrizare care va fi numită de Leonard M. Blumenthal 

„spații Barbilian”, și două lucrări în Jber. Deutsch. Math. Verein., apărute în 1940 și respectiv în 

1941, intitulate Zur Axiomatik der Projectiven ebenen Ringgeometrien, și care au inspirat o direcție 

de cercetare în geometria inelelor, direcție asociată azi în literatura de specialitate cu numele său, al 

lui Hjelmslev și al lui Klingenberg. După 1933, Barbilian s-a manifestat în domeniul matematicii în 

special ca geometru, reprezentant al programului de la Erlangen al lui Felix Klein și astfel a trecut la 

fondarea axiomatică a geometriei algebrice și a mecanicii clasice. Dan Barbilian s-a mai ocupat și 

de teoriile algebrei moderne (1946 - 1951), de teoria algebrică a numerelor (1951 - 1957), de teoria 

determinismului și deține prioritatea mondială în precizarea unei clase largi de funcții distanță. În 

1938 devine membru al asociației Deutsche Mathematische Vereinigung (Uniunea matematică 

germană). 

Pe lângă numeroasele sale creații artistice, el a redactat și scrieri matematice, 

precum:  

 Curs de matematici generale (1937 - 1940) 

 Curs de algebră axiomatică (1944, 1947, 1950) 

 Teoria aritmetică a idealelor în inelele necomutative (1956) 

 Grupuri cu operatori (teoremele de descompunere ale algebrei) (1960). 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Gazeta_matematic%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Primul_R%C4%83zboi_Mondial
https://ro.wikipedia.org/wiki/Gheorghe_%C8%9Ai%C8%9Beica
https://ro.wikipedia.org/wiki/Dimitrie_Pompeiu
https://ro.wikipedia.org/wiki/David_Emmanuel
https://ro.wikipedia.org/wiki/David_Emmanuel
https://ro.wikipedia.org/wiki/Traian_Lalescu
https://ro.wikipedia.org/wiki/Anton_Davidoglu
https://ro.wikipedia.org/wiki/G%C3%B6ttingen
https://ro.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCbingen
https://ro.wikipedia.org/wiki/Berlin
https://ro.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_Blaschke
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Heinrich_Grell&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Helmut_Hasse&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Helmut_Hasse&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Emil_Artin
https://ro.wikipedia.org/wiki/Hamburg
https://ro.wikipedia.org/wiki/Viena
https://ro.wikipedia.org/wiki/Oslo
https://ro.wikipedia.org/wiki/Praga
https://ro.wikipedia.org/wiki/Algebr%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Felix_Klein
https://ro.wikipedia.org/wiki/Geometrie_algebric%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Mecanic%C4%83_clasic%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Distan%C8%9B%C4%83
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Se observă influențe matematice și în poeziile sale, mai ales în cele aparținând volumului ,,Joc 

Secund”, apărut în 1930. Poeziile nu sunt tocmai ușor de înțeles, cu un conținut ermetic, inspirat din 

creațiile lui Stephane Mallarme. Despre opera lui Ion Barbu, Tudor Vianu afirmă: ” Cititorul care 

străbate paginile volumului Joc secund, nu trebuie să uite niciodată că se găsește în fața unui poet 

matematician. Chiar o simplă inventariere a vocabularului său arată cât datorește Ion Barbu 

astronomiei, mecanicii sau geometriei. (…) Viziunea matematicianului este atât de puțin conexată 

cu activitatea simțurilor, atât de liberă de contingențele care întinerează funcțiunea lor, încât lumea 

care i se relevează este resimțită de el ca pură. Pe de altă parte, față de lumea experienței, aceea a 

matematicei este a doua lume, o suprastructură ideală. Într-un asemenea univers ideal dorește să se 

situeze viziunea lui Ion Barbu și acesta este înțelesul expresiei joc secund, care intitulează volumul 

său.” 

 

,, Margini de seară  

 

Pendulul apei calme, generale,  

Sub sticlă sta, în Ţările-de-Jos.  

Luceferii marini, amari în vale;  

Sălciu muia şi racul fosforos. 

 

Un gând adus, de raze şi curbură  

(Fii aurul irecuzabil greu!) 

Extremele cămărilor de bură  

Mirat le începea, în Dumnezeu. “ 

 

,, Paralel romantic  

 

Numisem nunţii noastre-un burg,  

Slăvit cu ape-abia de curg - 

Ca un dulău trântit pe-o labă, 

Vechi burg de-amurg, în ţara şvabă. 

 

Scări, unghiuri, porţi! În prag de uşe.  

O troli domoli, o troli cu guşe, 

La ce vărsări, ca de venin, 

Vis crud striviţi şi gând cretin! 

 

Stângi cuburi şubrede, intrate,  

De case roşii, zaharate; 

Verzi investiri, prin câte-un gang,  

Sub ceasuri largi - balang, balang! “ 

 

,, Din ceas, dedus... 

 

Din ceas, dedus adâncul acestei calme creste,  

Intrată prin oglindă în mântuit azur, 

Tăind pe înecarea cirezilor agreste, 
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În grupurile apei, un joc secund, mai pur. 

 

Nadir latent! Poetul ridică însumarea 

De harfe resfirate ce-n zbor invers le pierzi  

Şi cântec istoveşte: ascuns, cum numai marea  

Meduzele când plimbă sub clopotele verzi. “ 

 

 

Ion Barbu afirma că: ”Poezia și geometria sunt complementare în viața sa, acolo 

unde geometria devine rigidă, poezia îi oferă orizont spre cunoaștere și 

imaginație.” 

 

 

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

                      https://booknation.ro/curiozitati-despre-ion-barbu/ 

                      http://www.istorie-pe-scurt.ro/ion-barbu-matematicianul-pasionat-de-poezie-si-poetul-

pasionat-de-matematica/ 

 

  

https://ro.wikipedia.org/wiki/Ion_Barbu
https://booknation.ro/curiozitati-despre-ion-barbu/
http://www.istorie-pe-scurt.ro/ion-barbu-matematicianul-pasionat-de-poezie-si-poetul-pasionat-de-matematica/
http://www.istorie-pe-scurt.ro/ion-barbu-matematicianul-pasionat-de-poezie-si-poetul-pasionat-de-matematica/
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Rezultate din deşertul nesfârşit al zecimalelor lui   
 

Ivan Robert 

Şcoala Gimnazială ’’George Emil Palade’’, Buzău 

Prof. Îndrumător Neculai Stanciu 

 

Biblie (Vechiul Testament 1400 – 400 î.Hr.):  3 

Babilon (2000 – 1600 î. Hr.):  3,1  

Egiptul antic (2000 - 1600 î.Hr.):   3,1 

India (1500 î. Hr.):  3,1 

250 ( î. Hr.) - Arhimede :  3,14 

150 - Ptolomeu:  3,141 

265  -  Liu Hui,  bazat tot pe poligoane înscrise și circumscrise unui cerc:  3,1415 

650 - Brahmagupta - 1,310   

800  - Abu Abdullah Muhammad bin Musa al-Khwarizmi (Al Horezmi),  14,3
7

22

7

1
3   

’’Acesta este mijlocul cel mai rapid şi cel mai uşor. Mai mult ştie Dumnezeu!‟‟. 

1220 – Fibonacci:  3,141 

1665 -  Isaac Newton a folosit o serie infinită și a calculat valoarea lui Pi cu 15 zecimale exacte.  

Tot în aceeași perioadă, Gottfried Wilhelm Leibniz calcula valoarea lui Pi tot cu 15 zecimale 

exacte, acesta fiind un record pentru acea perioadă istorică. Acest record de 15 zecimale exacte este 

doborât în 1699, atunci când se ajunge la valoarea lui Pi cu 71 de zecimale exacte; în 1706, se află 

Pi cu 100 de zecimale exacte,;  în 1956 se ajunge la valoarea lui Pi cu 620 de zecimale exacte. Este 

cea mai bună aproximare a numărului Pi realizata fără ajutorul calculatorului. 

 

1706 - William Jones introduce simbolul 14,3  

 

Leonhard Euler - în 1734 folosea  litera  “p‟‟ pentru a nota raportul dintre lungimea cercului şi 

diametrul său, apoi  mai târziu  litera “c‟‟,  iar în  lucrarea “Introducere în analiza infiniţilor‟‟, 

publicată în 1748, adoptă definitiv litera greceasca   -  de atunci acest simbol a intrat definitiv în 

uzul general al matematicienilor. 

1761 -  Johann Heinrich Lambert a demonstrate că Pi este un număr irațional.  

 

1882 - Ferdinand von Lindemann  demonstrează că Pi este un număr transcendent. 

 

Sau mai ocupat de Pi: Gauss, Legendre, Viète, Ramanujan, etc. 
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1946 - ENIAC, primul calculator electronic de uz general, calculat 2.037 cifre exacte ale Pi în 70 de 

ore.  

2005 -  Lu Chao,  un student chinez de 24 ani stabileşte recordul privind memorarea cifrelor 

lui   -  67.890 de zecimale,   recitate în 24 de ore şi 4 minute. Acest record a fost doborât. Există 

mai multe moduri de memorare a numărului pi, iar cea mai cunoscuta metoda consta în 

folosirea de “pieme” (poeme pentru numarul  ) – poezii ce reprezintă numărul pi astfel încât 

lungimea fiecarui cuvânt (în litere) reprezintă o cifra.  

2009 – Camera inferioară a Congresului SUA declară data de 14 martie - ziua  ; aniversarea din 

2017 a numărului 3,14 ne aduce un nou record de calcul al lui   cu ajutorul calculatorului – în 

noiembrie 2016, după 105 de calcule continue, calculatorul cercetătorului și entuziastului Peter 

Trueb a reușit să calculeze 22.459.157.718.361 de zecimale ale lui  , i.e. aproximativ 22,5 

trilioane de zecimale. Trueb a afirmat că depășirea recordului mondial pentru zecimalele lui Pi 

necesită două lucruri: multă putere de calcul (PROCESORUL) și un spațiu de stocare rapid 

(MEMORIA) – mai adaugăm în plus şi SOFTUL! 

 Aceste calcule nu au o foarte mare utilitate practică. NASA, spre exemplu, folosește aproximativ 

15 zecimale ale lui   în calculele efectuate pentru lansările de rachete. 

2000 - Jörg Arndt și Christoph Haenel în cartea ‟‟Pi dezlănţuit‟‟ afirmă că 39 de zecimale sunt 

suficiente pentru a efectua majoritatea calculelor cosmologice, pentru că precizia necesară pentru a 

calcula circumferința universului observabil este în intervalul diametrului unui atom. Prin urmare, 

mai multe cifre pentru Pi nu sunt de utilitate practică în calcule. Mai mult de 39 de zecimale pentru 

valoarea lui Pi sunt folosite pentru a testa puterea supercalculaotoarelor sau a verifica algoritmi de 

analiză numerică. 

           

Rezultat inedit:  14,3625    este o soluţie a ecuaţiei algebrice 

                                         0110 24  xx ; 6254,3,2,1 x . 

Remarcă. În afară de cartea  menţionată mai sus, a matematicienilor Jörg Arndt și Christoph 

Haenel,  găsiţi aproape totul despre  Pi accesând următoarele două link-uri de mai jos: 

           https://en.wikipedia.org/wiki/Chronology_of_computation_of_%CF%80 

           http://pi-world-ranking-list.com/index.php?page=lists&category=pi 

 

  

https://en.wikipedia.org/wiki/Chronology_of_computation_of_%CF%80
http://pi-world-ranking-list.com/index.php?page=lists&category=pi
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Matematica - Baza Astronomiei 

 

Ristea Ioana-Raluca și  Bogdan Teodora 

Colegiul Național “Nichita Stănescu” Ploiești 

Prof. îndrumător: Totolici Ioana 

            

             În trecut, urmărirea și observarea plină de recunoștință a aștrilor a dat naștere unei științe 

numită astronomia. La început aștrii au fost considerați ca ființe supranaturale, zeități, cărora 

trebuie să te supui. Astronomia este o ramură a matematicii; fără matematică, nu ar fi existat. 

Aceasta se ocupă cu studiul astrelor și al legilor mișcării lor, al constelațiilor, galaxiilor și al 

universului în totalitatea sa.  

            Matematica este știința ce studiază relațiile cantitative, modelele de structură, de schimbare 

a legilor naturale, cel mai simplu și cel mai potrivit chip în care se poate descrie un fenomen 

natural. 

            De la începutul existenței sale, astronomia a fost nedespărțită de matematică. Contribuții 

importante au avut Thales și Pitagora, descoperirile lor în domeniul geometriei i-au ajutat pe urmași 

să determine forma de sferă turtită la poli a Pământului și să calculeze astfel de mărimi precum raza 

Pământului, distanța până la Luna sau Soare.  

            Azi știm că Pământul e sferic, dar pare plat din cauză că noi suntem prea mici în raport cu 

raza de 6.378 km a Terrei. 

            Satelitul natural Luna este cel mai apropiat corp ceresc natural, care la distanța medie de 

numai 384.000 km (pe care lumina o parcurge timp de 1
 

 
 secunde) își descrie orbita aproape 

circulară timp de 27,3 zile, de unde unitatea mai mare de timp, luna. Pământul cu mica sa familie 

(întreaga familie a planetei noastre) descrie un cerc puțin alungit (o elipsă) în jurul Soarelui în timp 

de 365,256 zile, care formează a treia unitate de timp: anul. 

            La o distanță de 149,6 milioane de kilometri se află Sorele (distanța pe care lumina o 

parcurge în 8 minute și 18 secunde), uriașa sferă incandescentă gazoasă, cu raza de 109 raze 

terestre, care prin masa sa enormă ține în frâu pe membrii familiei sale.  

            Magnitudinea stelelor: Magnitudinea aparentă se refera la strălucirea stelelelor. Cele mai 

strălucitoare stele au magnitudinea 1, iar cele mai palide au magnitudinea 6, astfel că stelele cu 

magnitudinea 1 sunt de 100 de ori mai strălucitoare decât cele cu magnitudinea 6.  

            De aici rezultă că diferența de 5 magnitiduni corespunde diferenței de strălucire exact de 100 

de ori. Dacă notăm cu x diferența de strălucire corespuzătoare unei unități de magnitudine, atunci 

obținem că  x^5=100 de unde 5lg(x)=lg(100) =>  5lg(x)=2 => lg(x)=0.4 => x=2.52. Deci 

luminozitatea stelelelor este o progresie geometrică cu rația 2,5 și magnitudinea lor este logaritmul 

strălucirii fizice. 

            Totuși magnitudinea stelei nu redă toată imaginea căci o stea foarte luminoasă, dar 

îndepărtată pare a fi mai palidă decât o stea mai slabă, dar apropiată. Pentru aceasta e nevoie de a 

măsura distanța până la stele. Prin metoda triangulației, distanța se află din triunghiul obținut, în 

care e nevoie să cunoaștem cele 2 unghiuri din care se face observația și distanța dintre ele. 

            O altă metodă este paralaxa stelară. Pe parcursul unui an, unghiul dintre Pământ și direcția 

spre stea este măsurat în iunie și în ianuarie. Astfel, cunoscând acestea și distanța până la Soare, se 

poate afla distanța până la stea. 
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 Cum a fost calculată circumferința Terrei? 

            Eratostene din Cyrene a fost un matematician, poet, atlet, geograf și astronom antic grec. El 

a observat că la Syene, Soarele se află la amiază (la 22 iunie) chiar deasupra capului, corpurile 

nearuncând umbra. La aceeași dată, la Alexandria, situat la N, corpurile au umbră, ceea ce 

demonstra curbura Pământului. 

            Teoretic razele căzătoare pe Pământ sunt paralele și intersectate de o secantă, acestea 

formeaza 2 unghiuri interne alterne ce sunt congruente. Știind înălțimea turnului și măsurând 

lungimea umbrei, Eratostene a calculat măsura unghiului format    -7,5* , astfel că și cel de-al doilea 

unghi are la fel 7,5*. Cunoscând din timp distanța de la Syene până la Alexandria(800 km), el a 

alcătuit proporția: 

                           7.5*....................800 km 

                           360*...................?(circumferința) 

            Eratostene a obținut astfel o valoare de 40.000 km, 

extrem de apropiată de cea reală. (40.007,86 km). 

           Gravitația: 

             În fizica modernă gravitația este descrisă de teoria 

relativității generalizate (propusă de Albert Einstein în 1915), 

care descrie gravitația nu ca o forță, ci ca o consecință a 

curburii spațiu-timpului cauzată de distribuția inegală a masei 

/ energiei. 

            În cele mai multe situații practice (la scara macroscopică) se poate aplica legea atracției 

universale a lui Sir Isaac Newton, din mecanica clasică. Aceasta spune că oricare două corpuri 

acționează unul asupra celuilalt cu o forță de atracție, numită forța gravitațională, direct 

proporțională cu masele celor două corpuri și 

invers proporțională cu pătratul distanței dintre 

ele. 

            La nivel astronomic gravitația este 

responsabilă de faptul că Luna se rotește în 

jurul Pământului și că sistemul Pământ-Lună 

se rotește în jurul Soarelui. De asemenea 

gravitația este forța care a dus la apariția 

tuturor planetelor și sateliților naturali ai 

acestora, prin atracția reciprocă dintre 

particulele de materie care se roteau în jurul 

Soarelui. În cadrul unei galaxii, 

diferitele stele și sisteme stelare sunt 

menținute împreună tot prin fenomenul gravitației, iar evoluția întregului univers (de exemplu 
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modul în care acesta se dilată în timp) este la rândul ei dictată de forțele de gravitație dintre toate 

particulele de materie existente. 

 

ȘTIAȚI CĂ ? 

 Englezul Sir Isaac Newton (1642-1727) a fost cel mai mare om de știință de la Galileo 

încoace. Lucrarea sa „Principia matematica” (1687) a demonstrat că Pământul și restul 

planetelor nu sunt entități separate, ci sunt guvernate de aceleași legi naturale; de fapt, toate 

corpurile materiale se supun celor 3 legi ale mișcării. 

 Noua știință nu se mulțumea cu enunțarea unor principii și observații generale, ci încerca să 

dovedească veridicitatea lor prin intermediul unor experimente științifice, iar apoi să traducă 

rezultatele obținute în limbajul universal al matematicii. Galileo a fost primul om de știință 

care a înțeles ca aceasta este cheia înțelegerii; el a declarat următoarele “Cartea naturii este 

scrisă cu caractere matematice”. 

 Orice corp ceresc se află la x ani lumină de Pământ. Această distanță se măsoară în funcție 

de cât timp îi ia luminii să ajungă la corpul respectiv și înapoi la ochiul tău într-un an 

complet de 365 de zile. Știind asta, un an lumină, în termeni cunoscuți, are aproximativ 9 

trilioane de km. Acum cred că este de înțeles de ce privim în trecut: stelele pe care noi le 

vedem seară de seară, sunt de fapt umbra unor stele ce s-au stins acum mii si mii de ani, așa 

că automat cu cât lumina stelei se vede mai în depărtare, cu atât aceasta a murit mai demult. 

 Saros este, în astronomie, o perioadă de 223 de luni sinodice sau de lunații care poate fi 

utilizată pentru ”prezicerea” eclipselor de Soare si de Lună. La o perioadă de un Saros după 

o eclipsă, Soarele și Luna regăsesc aproximativ aceeași geometrie relativă și se produce o 

eclipsă aproape identică. 

Calcul:  Dacă S desemnează perioada de revoluție sinodică a Lunii (29,530588853 de zile) și 

D perioada sa de revoluție draconică (27,212220817 de zile), atunci intervalul de timp d care 

reprezintă Sarosul se obține rezolvând ecuația cu necunoscutele întregi m si n prin 

descompunerea fracției continue reale: S*m=D*n. Valoarea precisă a lui d astfel obținută 

este de 6.585,321314 de zile. 

 Refracția astronomică (este abaterea de la propagarea rectilinie a razelor de lumină la 

trecerea prin straturile atmosferei cu indici de refracție diferiți) influențează:  1)deformarea 

aștrilor în vecinătatea orizontului. Corpurile cerești care se văd sub formă de disc (Soarele, 

Luna, planetele privite prin instrumente optice) se deformează în apropierea orizontului, 

discurile lor turtindu-se pe verticală; 2)răsăritul și apusului unui astru. Daca astrul se ridică 

deasupra orizontului, refracția face ca răsăritul astrului să se producă mai repede, iar apusul 

mai târziu. 
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Matematica și arta 
 

Enescu Ștefania și Danciu Miruna 

Colegiul Național “Nichita Stănescu’’ Ploiești 

Prof. îndrumător Totolici Ioana 

 

                  Matematica, la fel ca poezia, nu posedă o definiție completă sau exactă, aceasta 

reprezentând cea mai veche știință, cea care trage concluziile necesare, bine conturată și cu un vast 

orizont de cunoaștere, cuvântul “matematică‟‟ provenind de la grecescul “mathema”, care înseamnă 

“cunoaștere”,‟‟știință‟‟. Nu există diferență între frumusețea matematicii și măreția artei. Oricât de 

neobișnuit ar părea, totul se bazează pe formule matematice cu care s-au studiat scanări ale 

creierului. Conform profesorului Semir Zeki, profesor la University College London, atât arta, cât și 

matematica activează același centru emoțional din creier. Chiar dacă foarte mulți se uită la o 

formulă matematică fără a ști despre ce este vorba, creierul emite un "tremur" de apreciere, 

asemănător celui emis la vederea unei opere de arta. La fel ca și în cazul artei, matematica poate fi 

catalogată drept "frumoasă", "urâtă", "indiferentă". Pentru acest studiu nu mai puțin de 15 

matematicieni s-au folosit, evident, de formule matematice. Firea matematică este la fel ca şi firea 

artistică. Ea are strânsă legătură cu arta, iar ca dovadă există un vas vechi din sec.VI î.Cr. care a fost 

adus în cetatea Dobrogei în epoca elenistică a acesteia. Vasul era folosit la păstrarea apei şi vinului, 

iar pe el erau ilustrate desene colorate care reprezentau o vânătoare de iepuri cu ajutorul câinilor. 

Câinii şi iepurii nu sunt reprezentaţi în poziţie verticală, ci în mişcare, în poziţie înclinată faţă de 

verticală. 

                   Relația de concordanță dintre matematică și artă este, de asemenea, legată îndeosebi de 

simetrie. Această relație indică cu predilecție atât latura umanistă a matematicii, cât și, ceea ce e 

mai important, latura umană a matematicienilor. Simetria este principalul instrument pentru 

aruncarea de punți peste prăpastia dintre știință și artă, dintre psihologie și matematică. Ea își 

manifestă prezența în obiecte și concepte, mergând de la covoarele persane până la moleculele 

vieții, de la Capela Sixtină până la mult iubitul Arc de Triumf. Totuși, limbajul matematic care 

descrie esența simetriilor și explorează proprietățile lor, n-a rezultat nicidecum din studiul acestora. 

Aceasta reprezintă o uimitoare idee unificatoare a gândirii moderne, provenită dintr-o sursă 

neașteptată – o ecuație care n-a putut fi rezolvată. Cuvântul “simetrie” are rădăcini antice, 

provenind din termenii grecești “sym” și “metria”, care se traduc prin “aceeași măsură” . Atunci 

când grecii puneau asupra unei opere de artă sau a unui plan arhitectural eticheta de “simetric”, ei 

înțelegeau că în lucrare putea fi indetificată o mică porțiune care să fie cuprinsă în dimensiunile 

tuturor celorlalte părți de un număr precis de ori (părțile erau „comensurabile”). Această definiție 

timpurie corespunde mai mult noțiunii moderne de proporție, decât celei de simetrie. Totodată, 

marii filosofi Platon (428/427 – 348/347 î.Cr.) și Aristotel ( 384 – 322 î.Cr.) n-au ezitat să asocieze 

simetria cu frumusețea. Conform lui Aristotel, “principalele forme ale frumuseții sunt așezarea 

ordonată, proporția și determinarea, care sunt dezvăluite mai ales de matematică”. Urmărind 

acțiunile grecilor, identificarea simetriei cu “justa proporție” a fost ulterior răspândită de influentul 

arhitect roman Vitruviu (70 – 25 î.Cr.), și ea s-a menținut în întreaga perioadă a Renașterii. În sens 

matematic precis, semnificația modernă a simetriei (dată pentru prima dată la finele secolului 

XVIII-lea) este efectiv de “imunitate față de o schimbare posibilă”. Sau, după cum s-a exprimat 

matematicianul Hermann Weyl (1885 – 1955), “un lucru este simetric dacă acționând asupra lui, 

după ce ți-ai terminat treaba, el arată la fel ca înainte”.  Un reprezentant, atât al artei, cât și al 

matematicii, în simetrie este fulgul de zăpadă. Pe lângă simetria de reflexie, fulgii de zăpadă posedă 

o simetrie de rotație – pot fi rotiți cu anumite unghiuri în jurul unei axe perpendiculare pe planul lor 

(trecând prin centru) și rămân la fel.  
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                   Asocierea dintre gustul artistic și simetrie a apărut și într-o teorie estetică dezvoltată de 

George David Birkhoff ( 1884 – 1944 ) de la Harvard, acesta fiind faimos pentru că a demonstrat în 

1913 o conjectură geometrică formulată de matematicianul francez Henri Poincaré, iar prin 1924 și-

a extins interesul asupra esteticii în general. O jumătate din anul 1928 și l-a petrecut in călătorii prin 

Europa și Orientul Îndepărtat, în încercarea de a asimila cât de multe cunoștințe despre artă, muzică 

și poezie. Eforturile pentru dezvoltarea unei teorii matematice a valorii estetice au culminat prin 

publicarea, în 1933, a lucrării “Măsura Estetică”. Birkhoff a analizat percepția intuitivă a valorii 

unei opere de artă, care poate fi “diferențiată clar de percepțiile senzorială, emoțională, morală sau 

intelectuală”.  Experiența estetică este împărțită în trei faze: 1. efortul de atenție necesar pentru 

percepție; 2. realizarea faptului că obiectul este caracterizat de o anumită ordine; 3. aprecierea 

valorii, care recompensează efortul mintal. Birkhoff atribuie mai departe mărimi cantitative celor 

trei faze. Efortul preliminar crește proporțional cu complexitatea operei (notată cu C). Simetriile 

joacă un rol semnificativ în ordinea (notată O) ce caracterizează obiectul. Și, în final, percepția 

valorii este ceea ce Birkhoff numește “măsura estetică”(notată M) a operei de artă. Esența teoriei lui 

Birkhoff poate fi rezumată astfel: în interiorul fiecărei clase de elemente estetice, precum 

ornamentele, vasele, ariile muzicale sau poezia, se poate defini o ordine O și o complexitate C. 

Măsura estetică a fiecărui element al clasei poate fi calculată prin împărțirea lui O la C. Formula 

propusă de către Birkhoff pentru percepția valorii estetice este M = O : C. Pentru un anumit grad de 

complexitate, măsura estetică crește proporțional cu ordinea din cadrul elementului. Astfel, teoria 

lui Birkhoff proclamă simetria drept un element estetic crucial. Birkhoff a fost primul care a admis 

că definițiile precise ale mărimilor O, C și M erau pline de capcane. El a făcut curajoasa încercare 

de a descoperi legi detaliate pentru calculul lor, începând cu forme geometrice simple și continuând 

cu ornamente și vase chinezești, a ajuns la aromoniile din gama diatonică și a încheiat cu creațiile 

lirice ale lui Tennyson, Shakespeare și Amy Lowell. Nimeni, nici însuși Birkhoff, n-ar afirma că 

meandrele plăcerii estetice ar putea fi complet reduse la o simplă formulă. Cu toate acestea, a 

afirmat că: “În inevitabilul acompaniament analitic al procesului creator, teoria măsurii estetice este 

capabilă să aducă un dublu serviciu: ea furnizează o dare de seamă simplă și unificată asupra 

experienței estetice și asigură mijloace pentru analiza sistematică a unor domenii artistice 

repzentative.”  

                          Un alt reprezentant al artei care a adus noi cunoștințe în universul matematicii este 

Albrecht Dürer, un pictor german, creator de gravuri și teoretician al artei, una din personalitățile de 

seamă ale istoriei universale a artei. Opera sa impregnată de ideile Renașterii, Umanismului și 

Reformei a exercitat o deosebită influență în special asupra artiștilor germani și olandezi de mai 

târziu. Acesta a expus construcția spiralelor cu compasul și a descris epicicloida. În geometrie, o 

epicicloidă este o curbă plană trasată de un punct fix de pe un cerc – numit epiciclu – care se 

rostogolește fără alunecare pe exteriorul unui alt cerc fix. Este un caz particular de ruletă. Dacă 

cercul mai mic are raza r, iar cercul mai mare are raza R = kr, atunci ecuațiile parametrice pentru 

curbă sunt:  

                                   

Dacă k este număr întreg, atunci curba este închisă și are k cuspide. Dacă k este număr 

rațional, k=p/q, atunci curba are p cuspide. Dacă k este număr irațional, atunci curba nu se închide 

și umple spațiul dintre cercul mai mare și un cerc de rază R+2r.  

                       Concluzionând aspectele precizate, arta și matematica reprezintă expresii pure ce 

sugerează sentimente omenești împletite cu puterea rațiunii, cele două reprezentând, de asemenea, 

și două elemente esențiale frumosului din viețile noastre din cele mai vechi timpuri până în prezent. 
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Mihai Eminescu și matematica în metaforă 
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Marele poet Mihai Eminescu a fost puternic atras de cunoştinţele ştiinţifice ale timpului său, 

acestea devenind uneori chiar izvor al propriei creaţii. Manuscrisele eminesciene impresionează 

prin varietatea domeniilor abordate, dar şi prin gradul de elaborare al informaţiilor ştiinţifice. În 

poeziile sale, sunt însemnări referitoare la: matematică, fizică, dar și astronomie. S-au găsit 

însemnări care ilustrează preocupările lui pentru studiul, înţelegerea şi interpretarea unor concepte 

importante ale matematicii. 

Genialul poet era pasionat, aşa cum arată mărturiile vremii, de ştiinţele exacte şi de 

medicină. Sunt specialişti care au demonstrat inclusiv că o parte a poeziilor compuse de Eminescu 

folosesc principii, calcule şi formule matematice. ”Egalitatea nu există decât în matematică”. 

Această constatare îi aparţine poetului Mihai Eminescu, care aşa cum arată şi lucrarea „Operele lui 

Mihai Eminescu”, sub îngrijirea lui Petru Creţia şi Dimitrie Vatamaniuc, în partea numită 

Fragmentarium, era preocupat de ştiinţele exacte. Textele din Fragmentarium sunt împărţite  în trei 

secţiuni. Textele din prima secţiune sunt referitoare la matematică, astronomie, fizică şi ştiinţe 

naturale. În textele redactate în anul 1883, poetul foloseşte „un limbaj de maximă concentrare, 

adesea criptic”.   

Sunt numeroase referiri la domeniul matematic, Eminescu nu se oprea doar la exerciţii, ci şi 

teoretiza ca un adevărat matematician. 

 Acestea pot constitui importanţă şi interes pentru şcoala matematică românească, deoarece 

în aceste însemnări matematizează cele mai variate domenii ale activităţii umane. El afirmă că 

matematica este „Limba universală, limba de formule, adică de fracţiuni ale celor trei unitaţi: timp, 

spaţiu si miscare ”. 

 În capitolul „Educaţie şi învăţământ” sunt însemnări despre „Operaţii aritmetice”, efectuând 

aceste operaţii după modelul timpului. La paginile 177 şi 178 găsim operaţii de adunare, scădere, 

înmulţire şi împărţire. Poetului nu îi erau străine nici fracţiile, multiplicarea fracţiilor, fracţii 

echivalente, operaţii cu fracţii. 

 El este preocupat de înţelegerea fenomenului matematic şi chiar a matematizării celor mai 

variate domenii ale activităţii umane. Referindu-se la numărul unu spune că „cine a zis unu a zis 

toată seria infinită a numerelor”.   

 În capitolul „Elemente de calcul diferenţial”, ocupându-se de raportul dintre finit şi infinit, 

face o serie de însemnări caracteristice profunzimii gândirii sale. Spre exemplu: ”Orice mărime 

finită faţă cu infinitul este zero. De aceea sentimentul de adîncă nimicnicie care ne cuprinde faţă cu 

Universul (...). O mărime concretă adunată c-o mărime infinită dă o mărime infinită (...). O mărime 

concretă divizată printr-o mărime infinită dă zero”, sunt doat câteva dintre reflecţiile lui Eminescu 

în domeniul matematicii cuprinse într-un vast capitol numit ”Elemente de calcul diferenţial”. Un alt 

poem este „Teoria ecuaţiunii“, în care îmbină într-un mod uluitor concepte filosofice cu matematica 

şi chiar economia. ”Orice moment din viaţa universului e ecuaţiunea momentului următor(...)Nu 

cunoaştem decât raporturi dintre finit şi finit-ecuaţiunea(...)ecuaţiunea psihologică: lupta şi 

economia, acestea sunt câteva dintre constatările poetului în acestă secţiune. 
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 Profesorii şi specialiştii în matematică au descoperit o prezenţă a acestei ştiinţe exacte și în 

versurile eminesciene. Eminescu a găsit noi sensuri atât în matematică cât şi în literatură. ”Fiindcă 

este un domeniu atât de complex, poetul a fost capabil să găsească sensuri noi operaţiilor 

matematice şi să le adapteze unui alt cadru, cu totul diferit, în care cuvintele sale să aibă multe alte 

înţelesuri.  Astfel ne-a demonstrat că cele două se completează reciproc şi că uneori libertatea 

cuvintelor are nevoie de regulile matematice şi alteori stricteţea formulelor are nevoie de nonşalanţa 

figurilor de stil.”, scria profesoarele Mioara-Gabi Macrea şi Dorina Cismaş. Sunt opere eminesciene 

unde au fost identificate elemente matematice ca de exemplu în Scrisoarea I, Sărmanul Dionis, 

Scrisoarea a III a(”Capul greu cădea pe bancă, păreau toate-n infinit”), Scrisoarea a V a („Pân-a nu 

ajunge-n culmea dulcii muzice de sfere”). Poezia „Glossă” seamănă cu o demonstraţie matematică, 

în care trecutul exprimă ipoteza, viitorul este concluzia, iar zădărnicia este demonstraţia. 

„Viitorul şi trecutul/ Sunt a filei două feţe/ Vede-n capăt începutul/ Cine ştie să le-nveţe;/ 

Tot ce-a fost ori o să fie/ În prezent le-avem pe toate,/ Dar de-a lor zădărnicie/ Te întreabă şi 

socoate.” 

Influenţa matematicii în gândirea eminesciană este ilustrată și în următoarele versuri: 

„Iar colo batrînul dascăl, cu-a lui haină roasă-n coate,/ Într-un calcul fără capăt tot socoate şi 

socoate.” 

 

“Universul fără margini e în degetul cel mic,/ Căci sub frunte-i viitorul şi trecutul se încheagă/ 

Noaptea-adînc-a veciniciei el în şiruri o dezleagă;/ Precum Atlas în vechime sprijinea cerul pe 

umăr/ Aşa el sprijină lumea şi vecia într-un număr.” 

 

“Şi din roiuri luminoase izvorând din infinit,/ Sunt atrase în viaţă de un dor nemărginit.” 

  

Există în arta poetică mici poeme de formă fixă: sonetul, rondelul şi trioletul în care 

matematica joacă un rol fix. Eminescu s-a înscris şi în rândul celor mai mari sonetişti, cu 

arhicunoscutul sonet „S-a stins viaţa...” (Sonetul este un mic poem de 14 versuri de aceeaşi măsură, 

cu versuri de 11 silabe, cele 14 versuri alcătuiesc 4 strofe, primele două fiind catrene şi ultimele 

terţine. Catrenele au numai două rime, aceleaşi în ambele strofe, terţinele au în total trei rime). 

Eminescu a reunit poezia cu ştiinţele naturii şi istoria şi de aceea poeziile lui ne oferă un orizont 

mult mai vast pe care sufletul omenesc îl cuprinde şi îl apropie. 
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Heron din Alexandria, poreclit Heron Mecanicul, a fost unul din marii matematicieni-

enciclopedişti ai antichităţii care a scris aproape în toate problemele matematicii, mecanicii, 

astronomiei şi fizicii. Datele vieţii acestui remarcabil inginer şi învăţat sunt atât de disputate încât 

într-un timp se presupunea că el ar fi trăit la începutul secolului I î.e.n., sau chiar mai înainte, în 

timp ce astăzi se înclina a se crede că viaţa şi activitatea sa corespund timpului dintre Ptolemeu şi 

Pappus, adică în secolul al III-lea e.n. Heron a scris pentru ingineri, arhitecţi, meşteri, meşteşugari, 

lucrările sale urmărind mai mult scopuri aplicative decât teoretice. El a scris un îndreptar practic şi 

teoretic de geodezie care a servit acestui scop timp de multe secole. Totodată Heron a dezvoltat la o 

treaptă înaltă matematica calculatorie ridicând rezolvarea problemelor cu ajutorul algebrei 

geometrice până la rezultate numerice concrete, sub forma în care ele sunt necesare pentru 

practică.În domeniul pur teoretic, Heron a scris Comentarii la Elementele lui Euclid.Într-o altă 

lucrare, Definiţiile, Heron expune termenii tehnici folosiţi la geometrie, bazându-se pe învăţătura lui 

Euclid, autorul Principiilor teoriei geometrice. Valoarea acestei lucrări constă în aceea că aici sunt 

date diferite definiţii ale noţiunilor de geometrie separate, în dezvoltarea lor istorică. (pag. 205) 

 Metrica lui Heron. Cea mai importantă lucrare de geometrie a lui Heron este Metrica sa 

[129] (învăţătura despre măsurare) în trei carţi. 

 Cartea I conţine regulile de măsurare a ariilor suprafeţelor. 

Aici este dată formula de calcul a ariei unei triunghi scalen, aşa-numită ,,formula lui Heron” care, 

probabil, a fost cunoscută încă lui Arhimede şi pe care Heron o demonstrează cu ajutorul cercului 

înscris.Heron dă exemple numerice, şi anume exemple în care se cere extragerea rădăcinilor pătrate 

ce duc la iraţionalităţi.Heron aplică metoda babiloniană de extragere aproximativă a rădăcinii 

patrate, procedeul egiptean de notaţie a fracţiilor și de expunere a regulilor. Astfel, la Heron 

tradiţiile orientale sunt şi mai puternice decât la Hiparh şi Ptomeleu 

 Pentru un hexagon regulat înscris într-un cerc de rază=r Heron consideră că valoarea 

aproximativă a laturii sale este a = 
 

 
 r, precum şi că a este aproximativ egal cu distanţa de la centrul 

cercului până la latura unui hexagon regulat înscris în cerc adică 
 

 
√ . Pentru cerc el dă valoarea 

dată de Arhimede   
  

 
, precum și limitele mai precise decât cele  găsite de Arhimede, puțin utile 

pentru practică, după părerea lui Heron. 

 Cartea I se încheie cu indicații asupra felului cum trebuie determinată aria figurilor plane 

regulate, precum și a suprafețelor neregulate. În primul caz, se înscrie un poligon astfel încât 

conturului lui să nu difere prea mult de conturul curbiliniu al figurii și aria poligonului se determină 

ca suma ariilor triunghiurilor ce o compun. În al doilea caz, suprafețele trebuie acoperite cu bucăți 

de hârtie sau pânza subțire, iar apoi netezite și măsurate ariile lor. 

 Cartea II este consacrată măsurării volumelor. Ea se încheie cu observația că Arhimede a 

măsurat volumele corpurilor neregulate, scufundându-le in apă si măsurând voluml lichidului 

dezlocuit de ele. 

 Cartea III se ocupă cu împărțtirea figurilor în părți aflate într-un raport dat între ele, și 

anume atât a figurilor plane cât și a corpurilor: piramidă, con și sferă. Heron urmează aici lucrarea 

lui Euclid Despre împarțirea (figurilor) și parțial tratatul lui Apoloniu Despre secționarea ariei și 

tratatul lui Arhimede Despre sferă și cilindru. El rezolvă însă și multe probleme originale. În 
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împărțirea volumelor trebuie extrasă rădăcina cubică și Heron expune metoda determinării ei 

aproximative. 

 Geometria lui Heron. O altă lucrare a lui Heron, Geometria, are un conţinut asemănător 

Metricii. Aici însă regulile nu sunt demonstrate şi nici măcar formulate sub forma generală, ci direct 

aplicate la rezolvarea exemplelor, şi anume conform întreg de cazuri numerice, din care se lasă pe 

seama cititorului să-şi însuşească regula generală. Aici se foloseşte de asemenea procedeul egiptean 

de scriere a fracţiilor. Lungimile şi ariile sunt exprimate în unităţi particulare de măsură şi se acordă 

multă atenţie transformării unor unităţi de măsură în altele.În Geometrie sunt rezolvate şi ecuaţiile 

pătratice; sunt conţinute de asemenea şi 13 probleme de ecuaţii nedefinite . Astfel, se cere să se 

găsească două dreptunghiuri, încât perimetrul celui de-al doilea să fie egal cu de trei ori perimetrul 

primului şi ca aria primului să fie egala cu de trei ori aria celui de-al doilea. Aici se află, de 

asemenea, probleme de determinare a unui triunghi dreptunghic cu laturi raţionale şi arie dată, sau 

cu suma ariei şi a perimetrului dată. 

 Lucrarea lui Heron Stereometria, în afară de măsurarea volumelor corupurilor geometrice, 

include şi măsurarea volumelor clădirilor, teatrelor şi amfiteatrelor, bazinelor de înot, fântâni, nave, 

butoaie de vin şi altele. Geodezia reprezintă un extras din Geometrie privind părţile referitoare la 

triunghiuri. Lucrarea Măsurătorile, atribuită lui Heron, conţine de asemenea indicaţii asupra 

măsurării atât a figurilor geometrice cât şi a diferitelor vase, stane de piatră de diferite forme, 

coloane, turnuri, bolţi şi altele.Un conţinut asemănător îl avea şi lucrarea Geoponica (despre 

construcţia Pământului).O lucrare importantă a lui Heron este Dioptra. Aşa se numea un aparat ce 

servea anticilor în locul teodolitului actual.După o descriere amănunţită a acestui aparat, aici se 

rezolvă mai întâi probleme asupra ,,altitudinii şi distanţei”, ca, de exemplu: determinarea diferenţei  

de altitudini a două puncte, să se ducă o dreaptă care uneşte două puncte dintre care unul este 

invizibil, să se măsoare lăţimea minimă a unui râu etc. În lucrare se dă şi o descriere a hodometrului 

(aparat pentru măsurarea drumului parcurs de o căruţă).  

 Lucrările lui Heron în mecanică şi optică. Lucrarea lui Heron Mecanica începe cu 

descrierea, unui mechanism compus din roți dinţate pentru deplasarea unei greutăţi date cu ajutorul 

unei forțe date. Examinând mişcarea roţilor şi a arborilor cilindriei Heron observă că cercul la fel ca 

şi cilindrul şi sferă, este figura cea mai mobilă.Heron încearcă să rezolve aşa-numitul ,,paradox al 

lui Aristotel” conţinut în Mecanică sa, adică să explice de ce un cerc mare parcurge cu unul mic o 

distanţă egală dacă ei au centru comun. Doar în timpul când ei se rostogolesc separat distanţele lor 

rectilinii parcurse se raportează între ele ca diametrii lor.Apoi Heron demonstrează că mişcarile 

uniforme se compun după regula paralelogramului din asemănarea triunghiurilor AEG şi ACD (fig. 

1) 

      C             D 

 

 

Fig.1 

      E                     G    F 

  A                                             B 

, în care punctul A se mişcă uniform pe dreapta AB, uniform până la poziţia CD, EF fiind o poziţie 

intermediară. 

 Heron examinează mai departe mişcarea corpului pe un plan înclinat, centrele de greutate, 

cinci maşini mecanice simple: roata şi axa ei, pârghia, scripetele, până şi şurubul. 
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 Lăsând de o parte lucrările lui Heron cu caracter mecanic aplicativ, ce contin cunoştinte 

asupra balisticii, teoriei lichidelor şi gazelor şi prezintă un mare interes pentru istoria fizicii şi 

tehnicii lucrările sale asupra construcţiei maşinilor militare, a clepsidelor şi a automatelor, mai 

observăm încă faptul că, în lucrarea Catoptrica (partea din optică ce studiază imaginile în oglindă), 

Heron a dat demonstraţia egalităţii unghiurilor de incidenţă şi de reflexie, demonstraţie ce pleacă de 

la principiul filozofiei naturii că ,,natura nu face nimic în zadar” şi că de aceea lumina se propagă pe 

dreaptă, adică pe drumul cel mai scurt. Şi Heron demonstrează că dintre toate linile frânte SNS‟ 

(fig. 2), ce duc de la obiectul S la oglinda O 

       5                                         0                                      T                                                                                            

        

                                              A 

                                                 

                                              N 

                                                Fig.2                
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Originea și importanța trigonometriei 
 

Dumitru Denisa Andreea  

Școala Gimnazială „Toma Caragiu” Ploiești 

Prof.  îndrumător Nicodim Mădălina 

 

Trigonometria (din limba greacă trígonos = triunghiular și  métron = măsură) e o ramură a 

matematicii care studiază unghiuri, triunghiuri și funcții trigonometrice precum sinusul, cosinusul , 

tangenta si cotangenta. Unii matematicieni consideră că trigonometria este o subdiviziune 

a geometriei iar alții o știință matematică distinctă..Funcţiile trigonometrice s-au dovedit a fi de o 

importanţă imensă pentru întreaga matematică, nu doar pentru măsurarea triunghiurilor. 

Trigonometria e una dintre cele mai folosite tehnici matematice, fiind implicată în diferite 

domenii, de la topografie şi navigaţie la sistemele GPS din automobile. Folosirea sa în ştiinţă si 

tehnologie e atât de obişnuită încât, de regulă, trece neobservată, ca orice instrument universal.  

 

Originile trigonometriei  

Istoria trigonometriei a cunoscut o lungă perioadă de evoluţie începând de acum 3000 de ani 

î.e.n cu vechii egipteni, babilonieni şi indieni preocupaţi de studiul eclipselor de soare şi de lună, de 

construcţia piramidelor sau de măsurarea unor suprafeţe şi distanţe sau de stabilirea unor calendare. 

Una din cele mai vechi surse de probleme de trigonometrie o constituie papirusul Rhind scris de 

scribul Ahmes (1680-1620, î.e.n) în care se găsesc o serie de probleme de trigonometrie utile în 

construcţia piramidelor. Dintre cei mai vechi matematicieni care au contribuit la începuturile acestei 

ştiinţe amintim pe geometrul grec Hipparchus din Nicaea (180- 125, î.e.n) care a realizat un tabel 

trigonometric cu valorile arcelor corespunzătoare unor unghiuri, Euclid(325-265, î.e.n) cel care a 

pus bazele geometriei plane şi care a enunţat teorema catetei şi a înălţimii unui triunghi dreptunghic, 

a reciprocei teoremei lui Pitagora, a demonstrat concurenţa mediatoarelor unui triunghi , Apollonius 

din Perga(262-190,î.e.n) a determinat aria unui triunghi în funcţie de laturi precum şi în funcţie de 

raza cercului înscris şi semiperimetru. Eratostene(276-195, î.e.n) este primul care a calculat 

circumferinţa Pământului cu o acurateţe remarcabilă găsind valoarea de 39690 km când valoarea ei 

actuală este de 40008 km. Pappos din Alexandria (sec.3) a dat formula lungimii medianei unui 

triunghi în funcţie de laturi şi a formulat teorema celor trei perpendiculare, Ptolemeu(87-165) 

prezintă în cartea sa « Almagest » multe cunoştinţe de trigonometrie precum şi diviziunea cercului 

în 360 de părţi congruente şi a construit şi o serie de instrumente astronomo – geodezice. 

Matematicienii indieni Aryabhata (476–550), Bhaskara I(600-680 ), Brahmagupta (598–668, e.n) au 

dat o serie de aproximări pentru sin x şi formule şi tabele trigonometrice. 

În lumea arabă, la începutul secolului al IX-lea, Al Khwarizmi (780-850 ) a contribuit cu 

elaborarea primei table cu valori a funcţiei tangentă precum şi alte table de valori pentru sin şi cos. 

Matematicianul arab Al Biruni (973-1048) a demonstrat formula sinusului sumei şi a diferenţei 

măsurilor a două unghiuri, a sinusului unghiului dublu, teorema sinusurilor, precum şi tabele de 

valori ale sinusului şi tangentei. De asemenea, a avut ideea considerării cercului trigonometric cu 

raza unitară. A descris şi utilizat metoda triunghiulaţiei metodă dezvoltată de către civilizaţia arabă. 

Un rol important în dezvoltarea trigonometriei ca ştiinţă de sine stătătoare au avut-o şi 

matematicienii Abu alWafa(940-998) , Omar Khayam(1048-1131), Al Kashi(1380-1429), Nasir al-

Din al-Tusi(1135-1213), care au îmbunătăţit calculele trigonometrice, au găsit valoarea pentru sin 

10 şi au dat numeroase formule. Abu al-Wafa(940- 998) a dat formula sin(a ± b) în forma ei 

modernă. În China, mai puţin preocupaţi de calculul trigonometric, faţă de alte ramuri ale 

matematicii, matematicienii s-au aplecat asupra acestei ramuri începând cu sec. 10 e.n. în timpul 

dinastiei Song mai mult datorită calendarelor solare şi a calculelor astronomice pe care trebuiau să 
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le facă. În Europa, sunt cunoscuţi ca pionieri ai dezvoltării trigonometriei, matematicienii 

Regiomontanus(1436-1476), Georg Rheticus(1514-1574), Isaac Newton(1643-1727) şi de 

asemenea Leonhard Euler(1707-1783) cel care a introdus notaţiile moderne pentru funcţiile 

trigonometrice. John Wallis(1616-1703) în 1670 desenează graficul funcţiei sinus, sinusoida, 

determinând şi semnul funcţiei sinus. 

Elementele de trigonometrie se pot utiliza la măsurarea distanţelor dintre două corpuri 

cereşti sau repere terestre, la tehnica de triangulaţie sau în domeniul maritim, aviatic, în biologie, 

chimie, inginerie, oceanografie, acustică, optică, statistică, fiind deosebit de importante prin 

aplicațiile lor. 
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Euclid si contribuția sa în matematică 
 

Petrescu Iuliana Adriana, 

Școala Gimnaziala ,,Constantin Stere” Bucov 

Prof. îndrumător: Minea Mihaela  

 

Euclid, numit și Euclid din Alexandria a fost un matematician grec. Acesta a trăit spre 

sfârșitul epocii eleniste. A urmat cursurile  Academiei înființate de Platon cu un secol mai devreme, 

cea mai importantă școală de matematică din acele vremuri. După terminarea cursurilor în timpul 

regelui Ptolemeu I care ajunsese să domnească în Egipt, Euclid a înființat propria școala de 

matematică. O legendă foarte cunoscută spune că însuși regele Ptolemeu I a venit la Euclid si i-a 

cerut să-i explice geometria , fără a mai învăța teoremele si axiomele. Replica lui Euclid a fost una 

remarcabilă:  “în geometrie nu există drum pentru regi”.  O altă legendă evocă dezinteresul lui 

Euclid pentru a face bani din matematică , aceasta fiind pasiunea lui. Un discipol l-ar fi întrebat ce 

câștig material va avea din studiul geometriei și, drept răspuns, Euclid ar fi pus un servitor să îi dea 

discipolului 3 oboli (monedă veche grecească), spunând: “dă-i omului ăstuia 3 oboli, că el trebuie să 

câștige bani din ceea ce învață”. Dând dovadă de un comportament demn de stima.Textele păstrate 

despre viața lui Euclid îl descriu pe acesta ca un om blând, modest și foarte interesat de studiul 

geometriei. 

Imensa contribuție a acestuia în matematică o constituie cartea scrisă de acesta, sub numele 

de . „Elementele” Această carte reprezintă o celebră lucrare a lui Euclid, scrisă prin anul 300 î.Chr. 

și care a influențat întreaga lume a matematicii. Constituie un tratat de geometrie alcătuit din 13 

cărți. Tematica este foarte ordonată și riguros organizată sub forma de definiții ,axiome , teoreme. 

Ultima carte se ocupă și de teoria numerelor. Deși multe din rezultatele din „Elementele”  au fost 

descoperite de matematicienii de dinainte, una dintre realizările lui Euclid a fost să le prezinte într-

un singur cadru, logic și coerent, pentru a putea fi ușor folosite. A fost inclus și un sistem riguros de 

dovezi matematice ce constituie baza matematicii încă și astăzi, 23 de secole mai târziu. Sistemul 

geometric descris în „Elementele” a fost cunoscut pentru mult timp ca simplă geometrie, 

considerată singura geometrie posibilă. Totuși astăzi sistemul este deseori denumit geometrie 

euclidiană, pentru a o diferenția de așa numita geometrie neeuclidiană , descoperită în secolul al 

XIX-lea. 

Dacă pentru mărimile geometrice se folosește pentru simplificarea expunerii notația algebrică, 

primele 5 axiome din prima carte se pot scrie într-o formă concisă astfel: 

 1.Dacă A=C si B=C, atunci A=B 

 2.Dacă A=B, atunci A+C=B+C 

 3.Dacă A=B, atunci AC=BC 

 4.Dacă A=B, atunci 2A=2B 

 5.Dacă A=B, atunci B=A 

Iată câteva axiome formulate de acesta: 

 "Și cele congruente sunt egale între ele" 

 "Și întregul este mai mare decât părțile" 

 "Și două drepte nu închid un spațiu între ele" 

Câteva postulate: 

 "De la un punct până la orice punct se poate duce o linie dreaptă" 
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 "Din orice centru și orice rază poate fi descris un cerc" 

 "Toate unghiurile drepte sunt egale" 

 "Punctul este ceva care nu are părți" 

 "Capetele liniei sunt puncte" 

Amintim si celebra teorema a lui Euclid:"Exista o infinitate de numere prime" 

Axioma lui Euclid (Axioma paralelelor) fiind cea de-a cincea și ultima axioma dată de aceasta la 

începutul lucrării: 
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„Elementele” lui a fost una din cele mai răspândite cărți,  fiind reeditată de nenumărate ori de-a 

lungul a mai mult de două milenii și tradusă în numeroase limbi. S-au mai păstrat și alte lucrări de 

valoare ale sale: „Datele” și „Despre împărțirea figurilor”. După Euclid cercetările în domeniul 

geometriei au fost continuate de matematicienii greci Arhimede și Apoloniu din Perga. 
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Chiar dacă a fost cunoscută în special pentru informațiile din geometrie, 

cartea  „Elementele” include de asemenea și teoria numerelor. Este vorba despre legătura dintre 

numerele perfecte și numerele prime de tip Mersenne, despre infinitatea de numere prime. 

 „Elementele” constituie o capodoperă în ceea ce privește modul în care logica este aplicată 

în matematică. Acestea îmbinându-se armonios. Demonstrațiile propozițiilor sunt foarte riguroase, 

iar conținutul este foarte bine sistematizat. Toate acestea fac din „Elementele”  o lucrare de 

referință, valabilă și astăzi. 

La Muzeul din Alexandria, care poate fi considerat cea mai veche universitate din lume, 

Euclid a înființat o celebră școală de geometrie. Tratatul „Elementele” al lui Euclid a fost timp de 

mai mult de 2.000 de ani principala carte după care s-a învățat geometria. Ea sintetizează și lucrările 

altor matematicieni de dinaintea lui sau contemporani cu el: Hipocrate, Eudoxus, Tectet și alții. 

Celebra lucrare a lui Euclid nu doar ca a urcat matematica pe imensele scări ale evoluției ci a 

si influențat mulți oameni de știință ca: Nicolaus Copernic, Galileo Galilei, Isaac Newton, Albert 

Einstein. Lucrarea se situează pe Lista celor mai influente 100 de cărți din istoria omenirii și este 

una din primele zece cărți care au influențat lumea. 

Ceea ce este incredibil, este faptul că, Euclid a schimbat și influențat într-un mod memorabil lumea 

pe termen de câteva milenii. 

 

Bibliografie: Wikipedia,Scientia 

 

https://app.biteable.com/video/6403084/preview 

  

https://app.biteable.com/video/6403084/preview
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Principiul inducției matematice 
 

Pricope Dan Alexandru 

Școala Superioară Nicolae Kretzulescu, București 

Prof.  îndrumător Chirilă Irimia Vasile Laurențiu 

         Principiul inducției matematice constituie un mijloc important de demonstrație în matematică 

a propozițiilor (afirmațiilor) ce depind de argument natural. 

Metoda inducției matematice constă în urmatoarele: 

O propoziție (afirmație) oarecare P(n), ce depinde de un număr natural n, este adevarată pentru 

orice n natural,  dacă: 

1. P(1) este o propoziție (afirmație) adevarată; 

2. P(n) rămâne o propoziție (afirmație) adevărată, când n se majorează cu o unitate, adică  

P(n + 1) este adevarata. 

Așadar, metoda inducției presupune două etape: 

1. Etapa de verificare:   se verifică  dacă propoziția P(1) este adevarată; 

2. Etapa de demonstrare: se presupune că propoziția P(n) este adevarată și se demonstrează 

justețea afirmației P(n + 1) (n a fost majorat cu o unitate). 

Notă . În unele cazuri metoda inducției matematice se utilizează în urmatoarea formă: 

Fie m un număr natural, m > 1 si P(n) o propoziție ce depinde de n, n  m. dacă 

1. P(m) este adevarată; 

2. P(n) fiind o propoziție justă implică P(n + 1) adevarată pentru n  m, atunci P(n) este o 

propoziție adevarată pentru orice numar natural n  m. 

În continuare să ilustrăm metoda inducției matematice prin exemple. 

Exemplul 1. Să se demonstreze următoarele egalități, unde n  N. 
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Rezolvare. 

 a) Pentru n = 1 egalitatea devine ,   
   

 
, deci 1=1, prin urmare P(1) este adevarată. Presupunem 

că egalitatea din enunț este adevărată, adică are loc egalitatea 

1+2+3+……….+n = 
 (    

 
  , 

și urmează să verificăm  dacă P(n + 1), adică 

 

1+2+3+……….+n + (n+1) = 
(     (       

 
  

(    (    

 
 

este justă. Cum (se ține seama de egalitatea în enunț) 

 

1+2+3+……….+n + (n+1) = 
(     (       

 
  

 (    

 
 +(n+1),  

se obține 

1+2+3+……….+n + (n+1)   
 (    

 
 +(n+1) =(n+1) (

 

 
 +1) = 

(    (    

 
 

 

adică P(n + 1) este afirmație justă. 

Așadar, conform principiului inducției matematice egalitatea din enunț este justă pentru orice 

n natural. 

     Nota 2. Menționăm ca acest exemplu poate fi rezolvat și fără utilizarea inducției matematice. 

Într-adevar, suma 1 + 2 + 3 + ... + n reprezinta suma primilor n termeni ai progresiei aritmetice cu 

primul termen a1 = 1 si rația r = 1. în baza formulei cunoscute  se obține 

 

b) Pentru n = 1 egalitatea devine 2·1 - 1 = 1
2
 sau 1=1, astfel P(1) este justă. Presupunem justă 

egalitatea 

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

și urmează să verificăm  dacă are loc P(n + 1): 

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

sau 

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

Se ține seama de egalitatea din enunț și se obține 

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

2
. 

Așadar P(n + 1) este adevarată și, prin urmare, egalitatea din enunț este adevarată. 
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Nota 3. Similar exemplului precedent, se rezolvă și fără a aplica metoda inducției matematice. 

c) Pentru n = 1 egalitatea este justa  1=1. Se presupune justa egalitatea 

 

si se arata ca 

 

adică P(n) adevarată implică P(n + 1) adevarată. în adevăr 

 

și cum 2n
2
 + 7n + 6 = (2n + 3)(n + 2) se obține 

 

și, prin urmare, egalitatea este adevarată. 

d) Pentru n = 1 egalitatea este justă:  1=1. Se presupune că are loc egalitatea 

 

și se arată că are loc egalitatea 

 

În adevăr, ținâd seama de ipoteza 

 

e) Propoziția P(1) este justă    2=2. Se presupune că egalitatea 

 

este adevarată și se arată că ea implică egalitatea 

 

În adevăr 
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Așadar, egalitatea enuntată este justă pentru orice n natural. 

f) P(1) este adevarată:  
1
/3 = 

1
/3. Se presupune că are loc P(n): 

 

și se arată că această egalitate implică egalitatea 

 

În adevăr, ținând seama de justețea afirmației P(n), se obține 

 

Prin urmare, egalitatea este demonstrată. 

g) Pentru n = 1 egalitatea devine a + b = b + a, și deci este adevarată. 

Fie formula binomului Newton este justa pentru n = k, adica 

 

Atunci 

 

Tinand seama de egalitatea  se obtine 

 

 

 

BIBLIOGRAFIE 

Marius Burtea , Georgeta Burtea, MATEMATICĂ, Manual de matematică , clasa a IX-a Trunchi 

comun + Curriculum diferențiat, Editura Carminis 2004 
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Numărul π  
 

Banu Bianca si Simion Vanessa  

Colegiul de Artă ,, Carmen Sylva’’Ploiesti 

Prof. coordonator: Ecaterina Butac 

 

Numarul    este o constană matematică a cărei valoare este egală cu raportul dintre 

circumferința si diametrul oricărui cerc într-un spațiu euclidian, sau cu raportul dintre aria unui 

cerc si pătratul razei sale. Pi este una dintre cele mai importante constante matematice, fiind 

conținută in multe formule de matematică, fizică, inginerie. Numărul pi este un număr irational, a 

cărui valoare este egală, in variantă scurtă, cu 3,14. 

Originea literei grecești “pi”: prima litera a cuvintelor grecești “perifereia” (periferie) si 

“perimetros” (perimetru) in legătura cu formula de calcul a circumferinței (sau a perimetrului) unui 

cerc. 

Alt nume pentru numărul pi: “Constanta lui Arhimede“, deoarece Arhimede a fost primul care a 

încercat să calculeze valoarea lui pi cu exactitate (a observat că această mărime poate fi limitată 

superior și inferior inscriind cercurile in poligoane regulate si calculând perimetrul poligoanelor 

exterioare și respectiv inferioare). 

Modurile de studiere si încercare de calculare a numărului pi urmează dezvoltarea matematicii în 

ansamblu si o împart in 3 perioade: veche (în care pi era studiat geometric), clasică (pi era calculat 

folosind analiza matematică) si modernă (cu ajutorul calculatoarelor numerice). 

Proprietați ale numărului pi 

este irațional ( nu poate fi scris ca raport a două numere întregi) – iraționalitatea sa a fost 

demostrată complet abia in secolul 18. 

este transcendent (nu există niciun polinom cu coeficienți raționali care să-l aibă pe pi ca 

radacină), de unde rezultă următoarea proprietate: 

nu este construibil geometric ( nu se poate construi cu rigla și compasul un pătrat cu aria egală cu 

cea a unui cerc dat – aceasta este o problemă de geometrie veche si celebră, cunoscută sub numele 

de “Cuadratura cercului“, care este o problemă fara soluție). 

are un număr infinit de zecimale care nu conțin secvențe ce se repetă; acest șir infinit de cifre a 

fașcinat numeroși matematicieni, iar in ultimele secole s-au depus eforturi semnificative pentru a 

investiga proprietațile acestui număr; totuși, in ciuda muncii analitice și a calculelor realizate pe 

supercalculatoare care au calculat 10 mii de miliarde de cifre ale lui pi, nu s-a descoperit niciun 

șablon identificabil in cifrele găsite. Cifrele - numărului pi sunt disponibile pe multe pagini web si 

există programe software pentru calcularea lui pi cu miliarde de cifre precise. 

Memorarea cifrelor numărului pi 

Chiar cu mult timp înainte ca valoarea lui pi să fie evaluată de calculatoarele electronice, unii 

oameni au devenit obsedați de memorarea unui număr record de cifre ale sale. 

Ultimul record înregistrat la memorarea cifrelor lui pi este de 67.890 de cifre și este deținut de 

un student chinez de 24 ani (Lu Chao), căruia i-au luat 24 de ore si 4 minute sa recite fără greseală 

până la a 67.890-a cifră zecimală a lui pi. 

Există mai multe moduri de memorare a numărului pi, iar cea mai cunoscută metodă constă in 

folosirea de “pieme” (poeme pentru numărul pi) – poezii ce reprezintă numărul pi astfel incât 

lungimea fiecărui cuvânt (in litere) reprezintă o cifră. Exemplu de piemă in limba română: “Așa e 
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ușor a scrie renumitul si utilul număr.” Pe lănga pieme, există si alte memotehnici pentru reținerea 

cifrelor numărului pi. 

Alte curiozitați legate de numărul pi 

- Ziua mondială a numărului Pi, “Ziua Pi“: 14 martie. 

- Intrebări deschise ( încă nu se știe valoarea de adevăr a următoarelor afirmații) despre pi: 

- Este pi număr normal? 

- Sunt pi și e numere independente algebric? 

- Prima sărbătoare oficială a constantei Pi, a fost organizată în 1988 de fizicianul Larry Shaw, 

supranumit și „prințul Pi”, la Explorarium, legendarul muzeu de știință, artă și percepție 

umană din San Francisco. De atunci festivalul a devenit o tradiție anuală care include 

activități PI, o paradă pe un traseu circular și bineînțeles consumul de plăcintă Pi. 

- Fluviul șerpuit și constanta pi, dacă ne referim la un fluviu care are un traseu sinusoidal, 

pâna la vărsrea sa în mare, raportul dintre distanța – în linie dreaptă – de la izvor până la 

gura de vărsare și lungimea reală a râului este un număr foarte apropiat de valoare 3,14. 

- Numărul fără sfărșit 

- Ca un număr irațional și transcendent, numărul pi va continua la nesfârșit, fără să respecte un 

anumit model matematic. Dacă în 1873, William Shanks cunoștea primele 527 de cifre corecte ale 

constantei, în 2004, japonezul Yasumasa Kanada, ajutat de un supercomputer a reușit să afle 1.241 

miliarde de cifre, fără să găsească și o anumită ordine matematică. Pe de altă parte Chao Lu, student 

din China, este cel care a memorat, fără eroare, nu mai puțin de 67.890 cifre ale constantei Pi, 

recordul său fiind recunoscut de Guinness World Records. 

Telefonul Pi 

Cum ar fi dacă la un singur apel cineva v-ar recita nesfârșitul număr pi? Proiectul pi Phone,care 

permite acest lucru, a fost creat de Christopher Poole și  funcționează fără probleme, momentan 

doar în SUA. 

Constanta Pi – o sursă de inspirațieÎn mitologia greacă, Euterpe a fost considerată muza poeziei 

lirice și muzicii, dar în zilele noastre constanta pi este sursă de inspirație pentru muzicienii care 

iubesc matematica. Michael John Blake, a  creat o reprezentare muzicală pentru 31 din zecimalele 

numărului pi cu la 157 de bătăi pe minut (care poate fi interpretat ca 314:2). 

 

Biografie: 

http://www.artacunoasterii.ro/curiozitati/numarul-pi 

http://jurnalspiritual.eu/constanta-pi-stiati-ca/ 

  

https://www.youtube.com/watch?v=YOQb_mtkEEE
https://www.youtube.com/watch?v=YOQb_mtkEEE
https://www.youtube.com/watch?v=YOQb_mtkEEE
http://www.artacunoasterii.ro/curiozitati/numarul-pi
http://jurnalspiritual.eu/constanta-pi-stiati-ca/
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 Ada Lovelace – primul programator 

 

 

Ursache Alexia și Avramescu Ana 

Colegiul de Artă CARMEN SYLVA – Ploiești 

Prof. îndrumător: Ecaterina Butac 

 

Augusta Ada King, Contesă de Lovelace (10 decembrie 1815 - 27 noiembrie 1852), 

născută Augusta Ada Byron, cunoscută sub numele de Ada Lovelace, a fost o matematiciană 

engleză și o scriitoare cunoscută în principal pentru munca ei la calculatorul mecanic al lui Charles 

Babbage, motorul analitic. Consemnările ei privind motorul includ ceea ce este recunoscut ca fiind 

primul algoritm care urmează să fie procesat de către o mașină. 

 

Biografie 

 

Ada Lovelace nu și-a cunoscut faimosul tată Lord 

Byron, deoarece părinții săi s-au despărțit imediat după nașterea 

sa, iar tatăl sau a decedat când ea avea opt ani, în Grecia anului 

1923. 

Întreaga sa viață a fost o luptă continuă între emoție și 

rațiune, subiectivism și obiectivism, poezie și matematică, 

sănătate și boală. 

Ada Lovelace și-a arătat de mică pasiunea pentru 

matematică și logică, mama sa fiind cea care a îndrumat-o spre 

aceste discipline, încercând să contracareze tendințele poetice 

periculoase pe care le moștenea de la tatăl său. Aptitudinile sale 

au fost însă perfecționate de Augustus De Morgan, primul său 

profesor în științe matematice de la Universitatea din Londra și 

unul din oamenii care a contribuit la dezvoltarea algebrei moderne. 

 

La vârsta de 17, Ada Lovelace a cunoscut-o pe Mary 

Somerville, o femeie remarcabilă care a tradus lucrările lui LaPlace 

în limba engleză, care la rândul său a încurajat-o în studiile sale 

matematice, dar a încercat să pună matematică și tehnologie într-un 

context uman adecvat. 

 

 

Ada Lovelace la vârsta de patru ani. 

La vârsta de 18 ani, mergând la o 

petrecere a doamnei Somerville, Ada 

Lovelace l-a cunoscut pe Charles Babbage 

și a fost fascinată de ideile sale pentru un 

motor analitic (Masina Diferențială), care ar 

fi putut face analize și operatii matematice. 
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În urma publicării lucrărilor ei, viața sa s-a deteriorat, atât din cauza lipsei unui proiect 

științific, cât și din cauza lipsei prietenilor cu care să poată discuta probleme matematice. Ada a 

murit de cancer uterin la Londra, la 36 de ani, la 27 noiembrie 1852. 

 

Pentru munca sa Ada Lovelace este considerată primul programator din toate timpurile, iar 

munca ei este considerată ca fiind primul program de calculator. 

 

Charles Babbage (1791 – 1871) 

inventator şi matematician englez, considerat “părintele 

computerului”, acesta inventând prima metodă computerizată de 

calcul. A creat conceptul de motor analitic, primul calculator din 

istorie, care putea fi teoretic programat cu ajutorul unor cartele 

perforate. 

 

 

Motorul Analitic 

 

În anul 1942 Ada Lovelace a tradus din franceză în engleză prezentarea tehnică a 

“Motorului Analitic” a lui Babbage. Doar că, ea nu doar că a tradus articolul, dar sub titlul de 

„Note” a constituit o lucrare de sine stătătoare, în care arăta că numerele nu trebuiau privite ca 

simple cantități și că mașinăria putea opera cu orice fel de date reprezentate de numere. 

Mai mult, Ada Lovelace a conceput datele de intrare care ar fi putut calcula numerele lui 

Bernoulli, scriind astfel primul program pentru computer din lume. 

În notele sale, Ada Lovelace a descris cum ar putea fi create coduri pentru dispozitivul de 

manevrat litere și simboluri, cu ajutorul numerelor. Ea a teoretizat o metodă pentru ca motorul să 

repete o serie de instrucțiuni, un proces cunoscut sub numele de „buclare”, pe care programele de 

computer îl folosesc astăzi. Însă notele sale au fost criticate de mulți, un critic important fiind Alan 

Turing, în articolul "Mașina de calcul și inteligența". 

Motorul Analitic nu avea să construit niciodată (deși părți din el au fost construite) din 

pricina lipsei finanțării. 

Primul calculator a fost construit în anii 1940, aproape un veac mai târziu. În 1991, o 

variantă a motorului lui Babbage construită de către Muzeul de Științe din Londra avea să se 

dovedească perfect funcțională. 
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Știați că… 
- Limbajul de programare, care îi poartă și numele ADA a fost impus de Pentagon, până în 

anul 1997, pentru proiectele software ale Departamentului Apărării a SUA? 

- Charles Babbage a numit-o pe Ada “vrăjitoarea numerelor”? 

- Ea a fost înmormântată la biserica St. Mary Magdalene din Hucknall, Nottingham, lângă 

Lordul Byron, tatăl său? 

- In anul 2017 la Universitatea din Michigan s-a desfasurat spectacolul “Ada Lovelace Opera” 

prin care s-a omagiat contribuția femeilor in domeniul computerelor? 

 

 

Bibliografie: 

- edusoft.ro/primul-programator-de-calculator/ 

- ro.wikipedia.org/wiki/Ada_Lovelace/ 

- webcultura.ro/primul-programator-din-lume/ 

- money.ro/6-matematicieni-care-au-schimbat-lumea/ 

- events.umich.edu/event/ 

 

 

 

  

http://www.edusoft.ro/primul-programator-de-calculator
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Thales și teoremele sale 
 

Rizescu Răzvan Alexandru,  

Școala Gimnazială Ștefan cel Mare Alexandria 

Prof. indrumator Mihai Ioana 
 

Thales din Milet (în greacă:Θαλής ο Μιλήσιος) (n. cca. 624 – d. cca. 546 î.Hr.) a fost 

un filozof grec presocratic, care a contribuit la 

dezvoltarea matematicii, astronomiei, filozofiei. Este considerat 

părintele științelor. 

Herodot, primul autor care-l menționează pe Thales, afirmă că 

strămoșii lui Thales erau fenicieni, dar Diogenes Laertios adaugă că 

cei mai mulți scriitori îl prezintă ca aparținând unei vechi 

familii milesiene. Numele tatălui său era Examyes, nume obișnuit 

pentru un cetățean milesian, iar mama purta numele grecesc de 

Cleobulina. 

Thales a murit la o vârstă înaintată, în timpul unor manifestări 

sportive, din cauza unor călduri excesive. Pe mormântul său este o 

inscripție care spune: „Aici, într-un mormânt strâmt zace marele 

Thales; totuși renumita sa înțelepciune a ajuns la ceruri”. Deși niciuna 

dintre scrierile lui nu a fost găsită, opera sa a fost păstrată prin intermediul scrierilor altor autori. 

 

Diogenius Laertius, în cartea Viețile și opiniile marilor filozofi, spune că „Thales a fost 

primul care a determinat cursa Soarelui de la un solstițiu la celălalt și a declarat că mărimea 

Soarelui ar fi a 720–a parte din cercul solar, și mărimea Lunii ar fi aceeași fracție din cercul lunar. 

Se spune că el a descoperit cele patru anotimpuri ale anului și l-a împărțit în 365 de zile”. 

Thales este considerat tatal stiintelor in Grecia, matematician si filozof. El este prima 

persoana care si-a  pus intrebari despre natura universului si a dat raspunsuri care nu luau in 

considerare zeii si demonii. Renuntarea la mitologie a fost un pas crucial in gandirea stiintifica si a 

condus la o explozie intelectuala care a durat sute de ani. 

   Thales a fost fondatorul filozofiei grecesti si al Scolii Milesiene a cosmologistilor. El 

a  fost contemporan cu Solon si Cresus si a fost considerat unul din Cei Sapte Intelepti – sapte 

oameni care au trait intre anii 620 – 550 ien, si care, prin intelepciunea lor, s-au distins ca 

legislatori, conducatori, sfetnici sau autori de maxime. 

          Pentru ca nu cauta intotdeauna raspunsuri la probleme practice, Thales era vazut de 

unii oameni ca un om intelept dar imprudent: o scriere a lui Platon ni-l  prezinta  cazand intr-o 

fantana pentru ca era prea ocupat sa studieze stelele. Totusi, aceasta aparent imprudenta observare a 

stelelor a  condus la aplicatii practice in navigatie: el a studiat miscarea stelelor din Carul Mic dupa 

care navigau fenicienii. In plus, el a demonstrat caracterul practic al filozofiei sale cand si-a folosit 

cunostintele ca sa prezica o recolta bogata de masline si sa puna monopol pe presele de ulei de 

masline. 

 Thales a calatorit foarte mult fiind implicat si in comert. In timpul calatoriilor a adunat o 

multime de cunostinte pe  care le-a dat lumii grecesti. De exemplu, Herodot povesteste cum a prezis 

eclipsa de soare din 585ien folosind cercetarile si cunostintele dobandite de la preotii babilonieni. 

Thales a fost primul filozof grec care a introdus notiunea de element material primar al 

tuturor lucrurilor si fenomenelor cosmice si pe care l-a identificat ca fiind apa. Importanta apei in 

viata si in natura a fost, probabil, principalul motiv care l-a condus pe Thales la aceasta concluzie. 

In Teologia Orphica este precizat ca „apa exista de la inceputuri si ea este materia din care s-a 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Limba_greac%C4%83
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=624_%C3%AE.Hr.&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/546_%C3%AE.Hr.
https://ro.wikipedia.org/wiki/Filosofie
https://ro.wikipedia.org/wiki/Grecia_antic%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Presocratic
https://ro.wikipedia.org/wiki/Astronomie
https://ro.wikipedia.org/wiki/Filozofie
https://ro.wikipedia.org/wiki/Herodot
https://ro.wikipedia.org/wiki/Fenicieni
https://ro.wikipedia.org/wiki/Diogenes_Laertios
https://ro.wikipedia.org/wiki/Milet
https://ro.wikipedia.org/wiki/Diogenius_Laertius
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solidificat pamantul”. Apa, aerul, focul sau orice alt principiu a fost pentru filozofii presocratici 

radacina vietii, a sufletului si, in general, puterea naturii  vii. Vechii greci au numit aceasta putere 

„Fiesthe”. 

Thales a fost unul dintre cei mai importanti oameni ai timpului sau, atat ca filozof si om de 

stinta cat si ca om de stat si legiuitor prin maximele si zicerile sale. Ca drept dovada a acestui lucru 

sta marturie Plutarch care povesteste ca niste pescari au gasit un tripod care ar fi apartinut Elenei 

din Troia. Mergand la templul din Delphi, preoteasa pythiana  a lui Apollo le-a spus pescarilor sa 

dea tripodul celui mai intelept om. Acestia I-au dat tripodul lui Thales. 

În domeniul matematicii, Thales a adus geometria în Grecia, familiarizându-se cu ea în 

timpul călătoriilor sale în Egipt și dezvoltând-o ulterior. Teoremele geometrice elaborate de el au 

constituit temelia matematicii grecești. 

Cinci teoreme importante din geometria Euclidiană sunt atribuite lui Thales, și dovada o 

constituie aplicațiile practice de calculare a distanței dintre vasele de pe mare și de aflare a înălțimii 

piramidelor. 

Thales a demonstrat că: 

1. un cerc este împărțit în două părți egale de diametru; 

2. unghiurile bazei unui triunghi isoscel sunt congruente; 

3. unghiurile opuse la vârf sunt congruente; 

4. un triunghi este determinat dacă sunt date o latură și 

unghiurile adiacente ei; 

5. unghiul înscris într-un semicerc este unghi drept; 

6. o paralelă dusă la una dintre laturile unui triunghi 

formează segmente proporționale pe celelalte două laturi 

ale triunghiului dat. 

Atribuirea primelor patru teoreme ale lui Thales provine de la 

Proclos, care se baza pe o afirmație a lui Eudemos. Cea de-a cincea teoremă este citată din 

Diogenes din Pamphila, din secolul I. 

Teorema patru este asociată cu realizarea practică a măsurării distanței dintre vasele de pe 

mare. 

Hieronymus din Rhodos povestește cum a măsurat Thales înălțimea piramidelor din Egipt, folosind 

umbrele (a determinat momentul zilei în care umbra noastră este egală cu înălțimea).  

Thales nu a formulat strict demonstrațiile acestor teoreme. Este posibil să se fi bazat doar pe multe 

experimente și calcule, generalizând rezultatele și considerându-le juste. 

 

În cele ce urmează vor fi prezentate cele cinci teoreme. 

 

Teorema 1. (Definiția I.5, Proclus, 244) Diametrul unui cerc este linia dreaptă dusă prin centrul 

cercului și împarte cercul în două părți egale. 

Teorema 2. (Propoziția I.5, Proclus, 244) Într-un triunghi isoscel unghiurile de la bază sunt egale. 

Teorema 3. (Propoziția I.15, Proclus, 299) Doua linii drepte ce se taie una pe cealaltă formează 

unghiuri verticale egale (Unghiurile opuse la vârf sunt egale). 
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Demonstrația acestei teoreme datează din „Elementele lui Euclid”. 

Teorema 4. (Propoziția I.5, Proclus, 244) Dacă două triunghiuri au două unghiuri și latura pe 

care se sprijină respectiv egale, atunci celelalte două laturi și unghiul rămas ale primului triunghi 

sunt respectiv egale cu două laturi și unghiul rămas ale celui de-al doilea triunghi. 
 

 

 

 

 

 

Teorema 5. (Diogenes Laertios, I.27) Unghiul înscris într-un semicerc este drept. 
 

 

 

 

 

 

O aplicaţie interesantă a acestei teoreme este calcularea înălţimii unui obstacol, când se 
cunoaşte înălţimea unui etalon şi se măsoară lungimea umbrei sale. 

Fie :  

A = Lungimea etalonului;  

C = Lungimea umbrei obstacolului la o anumită oră;  

B = Lungimea umbrei etalonului la aceiaşi oră, la aceiaşi latitudine;  

D = Înălţimea obstacolului. 

    
 

 
 

Thales a folosit această aplicaţie pentru a calcula înălţimea piramidei lui Keops. Baza piramidei 

măsura 232 m. De la marginea bazei piramidei, umbra mai măsura încă 40 m. Lungimea totală a 

umbrei este astfel:  

  
   

 
         

Atunci 
 

   
=

 

    
 de unde rezultă că D=

     

    
       

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografie 

https://asemanarea-

triunghiurilor.wikispaces.com/4.+Care+este+distan%C5%A3a....%3F+Cum+am+calculat-o%3F  

http://www.math.md/stireal/matematica/istorie/thales.pdf  
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Să iubim matematica 

 

Popescu  Daniela 

Şcoala Gimnazială Lihuleşti  

Prof. îndrumător GARCEA FLORIN CĂTĂLIN 

    

Matematica este ştiinţa ştiinţelor, reprezentând temelia, baza, pentru multe alte ştiinţe. Este o 

şţiintă frumoasă, dar nu e accesibilă tuturor. Pentru majoritatea elevilor, matematica este materia 

cea mai grea şi neînţeleasă din şcoală şi profu' de mate este cel mai "de temut".  

Cand eram mai mic nu înţelegeam , poate , care e rostul de a învăţa să rezolvăm atâtea probleme 

complicate de matematică. Mai ales atunci când unele din ele păreau imposibil de rezolvat şi ne 

chinuiam foarte mult, uneori fără succes.  

 

    Mi-am pus şi eu întrebarea asta când acum când sunt  prin şcoala generală. Mi se pare 

absurd să învăţ anumite chestii şi mereu mă întrebcu ce mă  va ajuta în viaţă dacă voi şti să rezolv o 

ecuaţie fără sfârşit ? 

 

    Şi, fără să mă aştept, am  primit la un moment dat un răspuns la întrebarea mea care părea 

retorică. 

Au existat mulţi oameni care mi-au marcat într-un fel viaţa şi au lăsat urme când au trecut prin viaţa 

mea. Şi unul dintre aceşti oameni este profesorul meu de matematică din şcoală ,un profesor, un 

diriginte şi un om extraordinar, căruia îi voi purta mereu admiraţie, respect, recunoştinţă. 

Acest om mi-a răspuns la un moment dat la întrebarea mea, de fapt a răspuns la întrebarea care era 

în mintea tuturor colegilor: "De ce trebuie să învăţăm lucruri complicate la matematică? Cu ce ne 

vor ajuta?" Pentru mintea de copii  răspunsul nu este aşa evident , însă profesorul nostru ne-a 

explicat că, rezolvând probleme dificile de matematică care nu par sa aibă vreun rost, ne va fi mai 

uşor să rezolvăm probleme reale în viaţă. Matematica ne pregateşte pentru viaţă, ne învaţă  să 

gândim, ne dezvoltă  logica şi discernărnântul.  

 

De aceea iubesc MATEMATICA!!! 
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Cu matematica în bucătărie 
 

Stanca Ștefan 

Liceul Tehnologic „Petrache Poenaru”, Bălcești, Vâlcea 

Prof. îndrumător: Mihai Cristina 

 

  S-ar putea să credeți că matematica nu are mult de a face cu gătitul, dar adevărul este că, cu 

cât sunt mai bune abilitățile tale matematice, cu atât vei fi mai bun în bucătărie.  

Matematica apare în multe aspecte legate de gătit și coacere, incluzând transformarea 

temperaturii din grade Celsius în grade Fahrenheit (și invers), schimbarea cantităților de ingrediente 

furnizate de o rețetă și elaborarea timpilor de gătit pe baza greutății  

 

 Convertirea temperaturii 

Uneori, o rețetă ar putea oferi temperaturi de gătit în grade Celsius, dar cadranul de pe 

cuptoru  afișează temperatura în grade Fahrenheit și invers.  

    Dacă cunoașteți formula pentru a converti gradele Celsius în rade Fahrenheit, puteți să vă 

dați seama cu ușurință cum să o setați corect. Formula este F = ((9 ÷ 5) x C) + 32.  

De exemplu, dacă temperatura în grade Celsius este de 200 de grade, convertiți-o în 

Fahrenheit înlocuind în formula de mai sus ((9 † 5) x 200) + 32. Obțineți astfel transformarea de 

392 grade Fahrenheit.  

    Pentru a converti o temperatură de 392 grade Fahrenheit la grade Celsius, calculul este (392 

- 32) ÷ (9 ÷ 5).  

 



78 

 

 Modificarea cantităților  

Dacă doriți să faceți mai mult de un lot, aveți nevoie de cantități mai mari din fiecare 

ingredient al rețetei.  

  De exemplu, dacă o rețetă conține o listă de ingrediente pentru șase fursecuri, dar doriți să 

faceți 12 fursecuri, trebuie să multiplicați toate ingredientele cu doi pentru a obține cantitatea dorită.  

  Aceasta poate implica multiplicarea fracțiilor, de exemplu dacă rețeta necesită 2/3 dintr-o 

ceașcă de lapte și trebuie să o dublați, formula este 2 x 2/3 = 4/3 = 1 și 1/3 cești de lapte.   

 

O cunoaștere a fracțiilor este de asemenea utilă dacă doriți să faceți un lot mai mic decât în 

rețeta originală. 

  De exemplu, dacă rețeta oferă o listă de ingrediente pentru 24 de fursecuri, dar doriți să 

creați numai șase fursecuri, trebuie să reduceți fiecare ingredient. Deci, dacă rețeta necesită două 

lingurițe de praf de copt, aveți nevoie doar de 1/2 linguriță pentru că 2 † 4 = ½.  

 

 Greutatea și timpul de gătit 

De multe ori trebuie să stabiliți cât timp să gătiți ceva pe baza greutății sale, cum ar fi un curcan 

pentru cina de Paște.  În primul rând, poate fi necesar să dezghețați curcanul. Dacă un curcan 

trebuie să se dezghețe în frigider timp de 24 de ore la 5 kilograme, cât timp trebuie să dezghețați un 

curcan de 10 kilograme? Pentru a face acest lucru, luați greutatea curcanului și înmulțiți-o cu  

timpul , adică 10 x 24. Apoi, împărțiți această cifră (240) la 5 kilograme. Răspunsul (48) este 

numărul de ore în care trebuie să dezghețați un curcan de 10 kilograme.  

 

Bibliografie: www.wikipedia.com  

         www. sciencing.com 

  

http://www.wikipedia.com/
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Teoremele lui Fermat 
 

Golea Alin Andrei 

Colegiul Tehnic de Industrie Alimentara, Suceava 

Prof. îndrumător Andreea Țui 
 

Teorema lui Fermat este o teoremă de analiză matematică, numită astfel după Pierre de 

Fermat. Ea dă o metodă de a găsi punctele de maxim și minim ale unei funcții derivabile. Valoarea 

derivatei în aceste puncte este 0. Astfel, problema determinării punctelor de maxim și minim ale 

unei funcții se reduce la obținerea soluțiilor unei ecuații. 

Fie f: (a, b) → R o funcție și se presupune că x0 (     este un punct maxim (sau minim) 

local al funcției f. Dacă f este derivabilă în x0 atunci f  (x0) = 0. 

Presupunem că x0 este un maxim (o considerație similară se poate face în cazul că x0 este un 

minim). Atunci      astfel că (x0–    x0     (     și avem f(x0)   (   x cu |x – x0 |       

Prin urmare pentru orice h   (0,    avem  
 (        (   

 
   . 

Deoarece limita acestui raport când h tinde spre 0 există și este egală cu   (    se trage concluzia că 

  (     . Pe de altă parte, pentru h  (      avem  
 (         (   

 
   . 

Unde, de asemenea, limita când h tinde spre 0 există și este egală cu   (    se trage concluzia că 

  (        Prin urmare rezultă că   (       

Principiul lui Fermat afirmă ca la trecerea unei raze de lumină prin medii cu densități 

diferite, aceasta va urma traiectoria pe care va putea să o parcurgă în timpul cel mai scurt.  

Principiul lui Fermat conduce către legea lui Snell: 
     

     
 = 

  

  
 = 

  

  
 

Mica teoremă a lui Fermat este o teoremă care afirmă că dacă p este un număr prim și a este 

un număr întreg care nu este multiplu al lui p, atunci       ( mod p) 

O generalizare este teorema lui Euler   (     ( mod n ), unde (a, n)=1 și  (n) este 

indicatorul lui Euler. 

Am notat cu (a, b) cel mai mare divizor comun dintre a și b. 

Dacă (a, b) =1 spunem că a și b sunt prime între ele. 

Marea teoremă a lui Fermat este o celebră teoremă de teoria numerelor. Ea a fost enunțată de 

Pierre de Fermat în anul 1637, iar demonstrația completă a fost găsită de-abia 357 de ani mai târziu 

de către matematicianul englez Andrew Wiles. 

Enunțul este simplu: Ecuația            nu are soluții dacă n>2 este număr natural, iar x,y,z 

sunt numere întregi nenule. Cazurile n = 1 și n = 2 erau cunoscute de a avea infinit de multe soluții 

încă din antichitate. 

Pentru n=2, ecuația              are soluții. Există triplete de numere naturale (x,y,z) cu care se 

pot forma laturile unui triunghi dreptunghic; de aici, conform teoremei lui Pitagora, avem     
        . De exemplu (3,4,5) sau (5,12,13). Există o infinitate de astfel de triplet. Pentru n>2, doar 

cazul n=4 admite o demonstrație elementară, schițată de Fermat însuși. Chiar și pentru cazul n=3 

demonstrația depășește nivelul manualelor de liceu; primul care s-a ocupat de cazul n=3 a fost 

matematicianul Leonhard Euler, în 1753. În 1825, francezii Johann Peter Gustav Lejeune Dirichlet 

și Adrien-Marie Legendre tranșează cazul n=5, demonstrația având ca punct de plecare o idee mai 

veche a lui Sophie Germain. După câțiva ani, este finalizată demonstrația pentru n=7,de către 

francezul Gabriel Lamé. 

La mijlocul secolului XIX, Academia Franceză instituie un premiu de 3000 franci (o sumă 

enormă atunci) pentru o demonstrație completă a teoremei.  

Demonstrații pentru numere prime mai mici ca 100 au fost date aproximativ în aceeași perioadă, de 

către matematicianul german Ernst Kummer. 

În 1908, magnatul german Paul Wolfskehl alocă uriașa sumă de 100.000 de mărci celui ce va 

demonstra teorema ('oferta' fiind valabilă până în 2007). 
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După apariția calculatoarelor electronice, au fost abordate cazuri particulare pentru valori tot mai 

mari ale lui n; prin anii 1980,erau elucidate toate cazurile în care n<4.000.000. 

În ultimii ani de dinaintea găsirii demonstrației complete pentru orice n>2, matematicienii erau 

convinși că prin metode elementare nu se mai poate aduce nimic nou. 

În anul 1983, matematicianul german Gerd Faltings a demonstrat că există cel mult o 

mulțime finită de contra-exemple la marea teoremă a lui Fermat.  

În septembrie 1994, matematicianul englez Andrew Wiles a dat demonstrația completă a teoremei, 

după ce, în 1993, propusese o altă demonstrație, care se dovedise a fi greșită. 

Vreme de 358 de ani, marii matematicieni ai lumii au încercat în zadar să găsească 

demonstraţia teoremei lui Fermat, devenită între timp simbol al misterului matematic. 

"Am descoperit o demonstraţie cu adevărat minunată, dar nu am aici destul spaţiu pentru a o scrie." 

Acestea sunt cuvintele notate de ilustrul matematician Pierre de Fermat pe marginea unei pagini din 

ediţia Aritmeticii lui Diofant, în 1637. De aici a început nebunia. Vreme de 358 de ani, marii 

matematicieni ai lumii au încercat în zadar să găsească demonstraţia teoremei lui Fermat, devenită 

simbol al misterului matematic. Când o generaţie capitula, următoarea devenea mai îndârjită şi mai 

hotărâtă. Pentru matematică, importanţa teoremei consta în faptul că prin încercarea de a o 

demonstra au fost făurite noi metode puternice care au dus la crearea unei vaste ramuri a 

matematicii - "teoria algebrică a numerelor". 

Originile teoremei pornesc de la şi mai celebra teoremă a lui Pitagora, care ne spune că într-un 

triunghi dreptunghic, pătratul ipotenuzei este egal cu suma pătratelor catetelor. 

     
Două pătrate însumate formează un al treilea pătrat. De exemplu: 9+16=25. 

Ca urmare a formulării clare şi concise a lui Pitagora, teorema a fost memorată şi reţinută o viaţă 

întreagă de milioane, dacă nu miliarde de minţi omeneşti. Este teorema fundamentală pe care orice 

şcolar este obligat s-o înveţe. Dar, în ciuda faptului că poate fi înţeleasă de un puşti de zece ani, 

creaţia lui Pitagora a fost sursa de inspiraţie pentru o problemă care a biruit cele mai mari minţi 

matematice ale tuturor timpurilor. 

 

Dar ce se întâmplă dacă ridicăm pe x,z şi z la puterea a 3-a?  Adică dacă avem 
3 3 3x y z  ? Rezultă 

ceva de genul: 

 
 

În acest caz un cub 6x6x6 adunat cu un cub 8x8x8 nu se potriveste perfect , neavând suficiente 

blocuri pentru a forma un cub 9x9x9. 

Se pare că nu există soluţii pentru această ecuaţie. La fel cum nu există pentru 
4 4 4x y z  , 

5 5 5x y z    şi, de fapt, pentru .n n nx y z    

Prin urmare teorema enunţată de Fermat, sună cam aşa: 
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Ecuaţia n n nx y z    nu are soluţii întregi diferite de zero, pentru n mai mare ca 2. 

Complicat? Deloc. Dar acest lucru trebuie demonstrat. Aici se schimbă lucrurile radical. 

Partea a doua a poveştii prezintă epopeea care a durat mai bine de 300 de ani a demonstrării 

ultimei teoreme a lui Fermat.   

Simon Singh a studiat fizica la Imperial College şi a obţinut titlul de doctor în fizica 

particulelor elementare la Universitatea Cambridge. După ce a lucrat timp de cinci ani la serialul de 

televiziune Tomorrow's World de la BBC, în 1996, în cadrul serialului Horizon, a regizat şi a fost 

coproducătorul unui film despre Marea Teoremă a lui Fermat, film premiat de criticii englezi. 

"Cred că mă voi opri aici." 

"Ne vom aminti de Arhimede când îl vom fi uitat pe Eschil fiindcă limbile mor, iar ideile 

matematice sunt fără moarte. Nemurirea poate părea un cuvânt inept, dar matematicianul are, 

probabil, cea dintâi şansă de a se bucura de binefacerile ei, oricare ar fi acelea." G.H. HARDY 

23 iunie 1993, Cambridge .....   Era cea mai importantă prelegere matematică a secolului. Două sute 

de matematicieni erau încremeniţi de emoţie. Doar un sfert dintre ei înţelegeau profunda şi 

complexa combinaţie de simboluri greceşti şi algebră de pe tablă. Restul se aflau acolo doar pentru 

a fi martorii a ceea ce sperau să fie o ocazie într-adevăr istorică. 

Zvonurile se declanşaseră cu o zi în urmă. Poşta electronică prin Internet menţionase în comunicatul 

emis că această prelegere va culmina cu o soluţie a Marii Teoreme a lui Fermat, cea mai celebră 

problemă matematică a lumii. Zvonul acesta nu era ceva neobişnuit. Se vorbea despre Marea 

Teoremă a lui Fermat pe la ceaiuri, iar matematicienii făceau speculaţii în legătură cu preocupările 

unuia sau ale altuia. Uneori, şoapte nedesluşite din sălile în care se întâlneau profesorii orientau 

speculaţiile către eventualitatea găsirii unei soluţii, dar nimic nu se concretizase. 

De data aceasta zvonul era complet diferit. Un student din ciclul superior de la Cambridge era atât 

de convins că zvonul era adevărat, încât s-a grăbit să parieze 10 lire că Marea Teoremă a lui Fermat 

va fi rezolvată în mai puţin de o săptămână. Totuşi, agentul de pariuri şi-a dat seama că ceva nu e în 

ordine, şi i-a refuzat pariul. Acesta era al cincilea student într-o singură zi care îl abordase cerându-i 

să plaseze exact aceeaşi sumă. Marea Teoremă a lui Fermat sfidase cele mai remarcabile minţi de 

pe planetă în ultimele trei secole, dar acum chiar şi agenţii de pariuri începeau să creadă că e pe cale 

de a fi demonstrată. 

Cele trei table erau acum acoperite de calcule, iar conferenţiarul făcu o pauză. Prima tablă fu ştearsă 

şi algebra îşi urmă cursul. Fiecare rând de formule matematice părea să fie un nou pas spre aflarea 

soluţiei, dar, după 30 de minute, vorbitorul nu oferise încă demonstraţia. Profesorii înghesuiţi în 

primele rânduri aşteptau cu nerăbdare concluzia. Studenţii aşezaţi în spate îşi priveau profesorii, 

căutând indicii care i-ar putea conduce spre o eventuală concluzie. Asistau oare la o demonstraţie 

completă a Marii Teoreme a lui Fermat, sau ascultau un conferenţiar care expunea o teorie 

incompletă premergătoare demonstrării ei? 

Vorbitorul era Andrew Wiles, un englez sobru care emigrase în America în anii '80 şi fusese angajat 

ca profesor la Universitatea Princeton, unde a dobândit reputaţia unuia dintre cei mai talentaţi 

matematicieni ai generaţiei sale. Totuşi, în ultimii ani, nu mai participase la conferinţele şi 

seminariile anuale, iar colegii s-au grăbit să presupună că Wiles era terminat. Adeseori, geniile 

precoce se mistuie în propria lor flacără, aşa cum sugerează şi matematicianul Alfred Adler: "Viaţa 

matematică a unui matematician e scurtă. Rareori îşi poate îmbunătăţi performanţele după 25-30 de 

ani. Dacă până atunci nu a obţinut decât rezultate modeste, după acea vârstă va reuşi şi mai puţin." 

"Tinerii ar trebui să demonstreze teoreme, iar vârstnicii să scrie cărţi", a observat G. H. Hardy în 

cartea sa Apologia unui matematician. "Nici un matematician n-ar trebui să piardă vreodată din 

vedere că matematica, mai mult decât oricare artă sau ştiinţă, este privilegiul tinerilor. Pentru a da o 

simplă ilustrare, vârsta medie de alegere în Societatea Regală este cea mai scăzută la matematică." 

Studentul său eminent - Srinivasa Ramanujan - a fost ales membru al Societăţii Regale la doar 31 de 

ani, după o serie de realizări extraordinare până la acea vârstă. În ciuda faptului că nu a fost decât 

puţină vreme educat în satul său natal din Kumbakonam, din sudul Indiei, Ramanujan a fost capabil 

să conceapă teoreme şi soluţii care scăpaseră matematicienilor occidentali. În matematică, 

experienţa acumulată cu vârsta pare mai puţin importantă decât intuiţia şi îndrăzneala tinereţii. Când 
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şi-a expediat rezultatele lui Hardy, profesorul de la Cambridge a fost atât de impresionat, încât l-a 

invitat să-şi părăsească slujba de umil funcţionar în India meridională pentru a lucra la Trinity 

College, unde ar fi putut colabora cu cei mai faimoşi specialişti din lume în teoria numerelor. Din 

nefericire, iernile din estul Angliei au fost nemiloase cu Ramanujan, care a făcut tuberculoză şi a 

murit la numai 33 de ani. 

Şi alţi matematicieni avuseseră cariere la fel de strălucitoare, dar încheiate fulgerător. 

Norvegianul Niels Henrik Abel, care a trăit în secolul al XIX-lea, şi-a adus cea mai însemnată 

contribuţie în domeniul matematicii la 19 ani şi a murit sărac, opt ani mai târziu, tot de tuberculoză. 

Charles Hermite a spus despre el: "Le-a oferit matematicienilor subiecte de gândire pentru cinci 

sute de ani", şi e adevărat că descoperirile lui Abel continuă să exercite şi astăzi o influenţă colosală 

asupra specialiştilor în teoria numerelor. Contemporanul la fel de dotat al lui Abel, Evariste Galois, 

a făcut descoperiri fantastice tot în adolescenţă, şi a murit la vârsta de 21 de ani. 

Deşi ajunsese la "impresionanta" vârstă de 40 de ani, îşi petrecuse ultimii 7 ani în izolare 

completă, încercând să rezolve cea mai importantă problemă din matematică. În timp ce alţii îl 

credeau epuizat, Wiles făcea progrese uimitoare, inventa noi tehnici şi instrumente pe care era acum 

gata să le dezvăluie. Decizia lui de a lucra absolut singur a fost o strategie foarte riscantă, prima de 

acest gen în lumea matematică de astăzi. Cum nu are invenţii de patentat, departamentul de 

matematică al fiecărei universităţi e cel mai deschis dintre toate. Comunitatea respectivă e mândră 

de schimbul liber de idei, iar pauzele de ceai devin ritualuri cotidiene, în cursul cărora concepte 

însemnate sunt împărtăşite şi analizate, în vreme ce se savurează biscuiţi şi arome speciale de ceai. 

În consecinţă, e din ce în ce mai răspândită practica publicării lucrărilor de către coautori sau echipe 

de matematicieni, iar gloria e împărţită echitabil. Totuşi, dacă profesorul Wiles fusese într-adevăr 

capabil să descopere o demonstraţie completă şi corectă a Marii Teoreme a lui Fermat, atunci el 

avea să obţină cel mai râvnit premiu în matematică - el şi numai el; nimeni altcineva. Preţul pe care 

fusese nevoit să-l plătească pentru izolarea lui a constat în faptul că nu-şi comentase şi nu-şi testase 

ideile sale în interiorul comunităţii matematice şi exista deci un risc major ca el să fi comis o 

greşeală fundamentală. 

Wiles şi-ar fi dorit să petreacă mai mult timp recitindu-şi lucrarea pentru a verifica integral 

forma finală a manuscrisului. Atunci se ivi însă ocazia de a-şi face publică descoperirea la Institutul 

Sir Isaac Newton din Cambridge şi el renunţă la prudenţă. Scopul suprem al existenţei institutului 

este de a reuni cele mai mari minţi ale lumii, pentru câteva săptămâni, cu scopul de a ţine seminarii 

despre o temă de cercetare de importanţă majoră, la alegerea lor.  

Toate somităţile mondiale ale teoriei numerelor se reuniseră să discute probleme legate de această 

arie de înaltă specializare a matematicii pure, dar numai Wiles îşi dăduse seama că funcţiile ar putea 

ascunde cheia unei demonstraţii a Marii Teoreme a lui Fermat. Deşi fusese atras de ocazia de a-şi 

prezenta rezultatele în faţa unui public atât de select, motivul esenţial pentru care a făcut acest anunţ 

la Institutul Newton era că se afla în oraşul său natal, Cambridge. Acolo se născuse Wiles, acolo 

crescuse şi dobândise pasiunea pentru cifre, acolo descoperise problema ce avea să-i domine tot 

restul vieţii. 
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Viaţa şi Teorema lui Pitagora 

 

Chisamera Carla 

Şcoala Gimnazială Lihuleşti  

prof. coord. Garcea Florin  

 

Despre viaţa faimosului matematician şi filozof-idealist grec, Pitagora (Pythagoras), se ştiu 

foarte puţine. Se crede că el a trăit între anii 580 – 500 i.e.n. El era originar de pe insula Samos. A 

fost ideolog al aristocraţiei sclavagiste. Stabilindu-se în oraşul Crotona (în sudul Italiei), el a creat o 

uniune politică reacţionară, Uniunea pitagoreică, care a fost nu numai o şcoală filozofico-

matematică, ci şi o conferire politico-religioasă. Pitagora considera numărul drept esenţă a 

lucrurilor, iar Universul – un sistem armonios de numere şi de relaţii dintre acestea. Cercetând 

numai partea cantitativă a lucrurilor, faimosul savant mistifica lumea reală. 

    Scrierile sale nu s-au păstrat , de aceea descoperirile şi ideile sale (care, apropo, i-au 

influenţat pe Platon, Euclid şi Aristotel) nu pot fi deosebite cu certitudine de cele ale discipolilor. 

Prin tradiţie lui i se atribuie urmatoarele descoperiri ştiinţifice importante: în geometrie – vestită 

teorema al lui Pitagora, precum şi construirea unor poligoane şi poliedre regulate; în astronomie şi 

geografie – ideea că Pamântul este o sferă care se roteşte în jurul propriei sale axe şi că există şi alte 

lumi asemenea lui; în muzică – că de lungimea coardei sau a flautului depinde sunetul pe care il 

produc ele. De asemenea Pitagora a descoperit tabla de înmulţire şi  a introdus metoda de 

demonstrare în geometrie. 

   Teorema lui Pitagora este o teoremă din geometria elementară, conform căreia, într-un 

triunghi dreptunghic, pătratul lungimii ipotenuzei este egal cu suma patratelor lungimilor catetelor. 

Teorema a fost cunoscută până la Pitagora (secolul 6 i.e.n.), însă demonstrarea în forma generală i 

se atribuie lui Pitagora. 
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Arta în teorie 
 

Vlasceanu Ștefania Beatrice 

Colegiul National “Nicolae Iorga” 

Prof. îndrumător Alexe Maria 

 

Din ce este făcut Universul? Din matematică spune un om de știință. Totul in Univers, 

inclusiv oamenii, sunt parte dintr-o structură matematică. Toată materia este formată din particule, 

care au diverse proprietăți, dar aceste proprietăți sunt pur matematice."Daca acceptăm ideea ca atât 

spațiul în sine și toate lucrurile din spațiu nu au proprietăți, cu excepția celor matematice, atunci 

ideea este că totul e matematică", a spus Max Tegmark, cosmolog si profesor la Institutul de 

Tehnologie din Massachusetts.Unii susțin că matematica este doar un instrument inventat de către 

oamenii de știință pentru a explica lumea naturală. Dar Tegmark susține că structura matematică a 

descoperit în lumea naturală că matematica exista in realitate, nu doar în mintea umana. 

   S-a descris creierul uman ca structura cea mai complexa din Univers. Într-adevăr, mintea umană a 

facut posibile unele dintre cele mai mari salturi ale înțelegerii lumii noastre.El a subliniat ca multe 

dintre marile descoperiri din fizică au implicat unificarea a două lucruri, considerate odată separate: 

energia si materia, spațiul si timpul, electricitatea si magnetismul. Tegmark a spus că bănuiește că 

mintea se va unifica cu corpul, care este o colecție de particule in mișcare.Dar în cazul în care 

creierul este doar matematică, nu înseamnă că liberul arbitru nu exista, din cauza mișcărilor 

particulelor, care ar putea fi calculate folosind ecuațiile? "Nu neapărat. Unii oameni au sugerat 

definirea liberului arbitru ca incapacitatea de a prezice ceea ce va face înainte de a se produce 

evenimentul. 

   Doar relativ recent în istoria culturală - în ultimul secol, mai precis - disciplinele au devenit 

atât de puternic specializate (şi avansate) încât este aproape imposibil pentru oricine să fie "de 

ultimă oră" deopotrivă în artă / ştiinţe umaniste şi ştiinţe exacte / matematică. Însă pe vremuri 

domeniile cunoaşterii umane nu erau atât de clar delimitate. Platon, de exemplu, a fost nu numai un 

mare scriitor de dialoguri şi unul dintre cei mai mari filosofi ai tuturor timpurilor, ci şi un 

excepţional matematician. Şcoala căreia i-a pus bazele în anul 387 î. Ch., Academia de la Atena, a 

fost inspirată de Pitagora şi sublinia faptul că matematica stă la baza tuturor celorlalte domenii de 

cercetare. Tot aşa, elevul lui, Aristotel, a fost considerat fondatorul câtorva ramuri empirice ale 

ştiinţei, inclusiv fizică, astronomie şi biologie (sau ştiinţe naturale, cum au fost numite până în 

secolul al XIX-lea).  

       "Matematica, văzută aşa cum trebuie, deţine nu numai adevărul, ci şi frumuseţea supremă - 

o frumuseţe rece şi austeră, precum aceea a unei sculpturi, fără apel la nicio parte a naturii 

noastre sensibile, fără capcanele minunate ale picturii sau muzicii, şi totuşi sublim de pură şi 

capabilă de perfecţiune gravă, aşa cum numai capodoperele de artă pot să arate. Adevăratul spirit 

de desfătare, exaltarea, sentimentul de a fi mai mult decât un simplu Om, care reprezintă 

standardul celei mai înalte excelenţe, se găseşte în matematică, la fel de bine ca în poezie".   

        Trei dintre cele mai cunoscute exemple pe care aş dori să le discut aici sunt M.C. Escher - 

un artist care şi-a câştigat o faimă enormă în timpul vieţii şi rămâne foarte cunoscut până în zilele 

noastre -, Constantin Brâncuşi şi un artist contemporan născut în România cu care am avut plăcerea 

să comunic pe email, Cristian Todie, ale cărui lucrări sunt extrem de apreciate în ţara gazdă, Franţa. 

Într-un fel, această caldă receptare nu este surprinzătoare, de vreme ce Franţa a fost mereu un mediu 

cultural ideal pentru mulţi scriitori şi artişti români, inclusiv Constantin Brâncuşi, sculptorul de la 

care îşi trage influenţa principală Todie                                                   Astăzi, Cristian Todie se 

bucură de o apreciere universală similară, intrigându-i pe aceia care apreciază matematica, artele şi 

ştiinţele umane deopotrivă. Născut în 1954 la Constanţa, România şi locuind în Franţa de mulţi ani, 

Todie creează sculpturi şi designuri non-euclidiene care surprind şi fascinează privitorul. El spune 
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despre sine însuşi că perpetuează, în zilele noastre, sculptura "minimalistă" a lui Brâncuşi, în special 

în designul geometric şi sublinierea (aristotelică) a surprinderii esenţei interioare a obiectelor, mai 

degrabă decât a proprietăţilor schimbătore, accidentale ale acestora.                             

Dacă aruncaţi o privire pe site-ul său web, numit Art Théorique, veţi vedea că, la fel ca şi la 

Escher, matematica se află la baza artei lui Todie: într-un mod intuitiv şi vizual pe care îl apreciază 

orice privitor, fără să fie nevoie de o instruire matematică avansată.Însă în fotografia digitală a lui 

Todie veţi putea detecta şi o puternică influenţă dadaistă. Acest lucru este oarecum surprinzător, 

deoarece din punct de vedere istoric, această mişcare artistică s-a poziţionat cumva împotriva 

matematicii şi ştiinţelor exacte. Fondată de un poet român, Tristan Tzara, Dada s-a născut în zorii 

măcelului şi devastării primului război mondial. Mulţi dintre scriitorii şi artiştii asociaţi cu această 

mişcare respingeau "logica" şi "sensul", dând vina pe ele pentru descoperirile tehnologice care au 

făcut posibile ravagiile războiului. Asemenea Suprealismului, mişcarea artistică ce a luat naştere din 

acesta, Dadaismul este capricios, liber şi imaginativ. Este definit nu atât de mult pozitiv, în termeni 

de ceea ce este, cât negativ, în termeni de ceea ce nu este. Aşa cum a spus Hugo Bal, "Pentru noi, 

arta nu este un scop în sine... ci o ocazie pentru adevărata percepţie şi critică a timpurilor pe care le 

trăim".    

Trăită nu numai ca o tehnică de lucru, ci şi ca o lume de idei, matematica este, ca şi poezia, un 

mod de a vedea lumea; iar poetului care aspiră la expresia relaţiei sale cu lumea nimic din această 

lume nu-i poate fi străin şi, cu atât mai mult, nu-i poate fi străină matematica, unde lupta de a spune 

cât mai mult în cât mai puţin este aceeaşi ca şi în poezie                               

              

Bibliografie: 
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Apamolecula universală a vieții 
 

Dumitrașcu Ana-Maria 

Școala Gimnazială„Rareș Vodă” Ploiești 

Prof. îndrumător: Carmen Vlade 

 

Moleculele se află intr-o continuă miscare.  

Alcătuire: 

 După natura  atomilor,   componentii,pot fi molecule formate din atomi identici 

(H2,O2,CL2) sau formate din atomi diferiți(HCI,H2O,NH3,CH4). 

 In functie de numarul de atomi prezenti intr-o molecula, aceasta poate fi: 

• Biatomica:O2,N2,CL2,I2,H2,Br2 

• Triatomica:O3 

• Tetraatomica:C4 

• Pentaatomica:P5 

• Octoatomica:S8 

 

Molecula de hemoglobină 

Desi respiratia pare un proces simplu,aceasta forma elementara de manifestare a vietii isi 

datoreaza existenta interactiunii dintre numeroasele tipuri de atomi ce se gasesc intr-o molecula 

extrem de complexa. 

 Ce poate fi mai firesc decat respiratia?  Majoritatea dintre noi o luam ca pe ceva de la sine 

inteles. Respiratia insa nu ne-ar fi de niciun folos daca nu ar exista hemoglobina,o capodopera 

moleculara realizata de Creatorul nostru.  

 Molecula de hemoglobină care se afla in fiecare dintre cele 30 bilioane de globule rosii,au 

hematii,ale corpului omenesc transporta oxigenul din plamani la tesuturi.  

Fara hemoglobina,viata noastra s-ar sfarsi in cateva clipe. 

Cum reusesc moleculele de hemoglobina sa preia moleculele de oxigen,sa le transporte in 

siguranta si apoi sa se elibereze in tesuturi,iar toate astea la momentul potrivit? Ei bine,in acest 

proces sunt implicate cateva caracteristici uluitoare ale igineriei moleculare. 

 Calatoria moleculei de hemoglobina incepe cand globulele rosii ajung in alveolele 

pulmonare,adica la”aeroport”. In timp ce inspiram,multimile de molecule de oxigen proaspat sosite 

incep sa-si caute  in mare graba un mijloc de transport. Ele dau buzna in “containere”,in hematii. In 

acest moment, usile  taxiului-hemoglobina din fiecare hematie sunt inchise. Nu dupa mult timp 

insa,o molecula indrazneata de oxien din multimea agitata reuseste sa se strecoare intr-un “taxi” si 

sa ocupe un loc. 

Acum se intampla ceva foarte interesant:Molecula de hemoglobina isi schimba forma. Odata 

cu patrunderea primului “pasager”, toate cele patru usi se deschid automat,permitandu-le si 

celorlalti “pasageri” sa urce.Acest proces de tip cooperativ este atat de eficient incat,pe parcursul 

unei singure inspiratii,se ocupa 95% dintre locurile tuturor taxiurilor dintr-o hematie.  Cele peste 

250 de milione de molecule de hemoglobina dintr-o singura globula rosie pot transporta aceste 
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“taxiuri” porneste la drum grabindu-se sa transporte in 

timp util pretiosul exigen la tesuturi. Dar oare ce impiedica  

atomii  de oxigen sa coboare din “taxiuri” inainte de a 

ajunge la destinatie? 

 Moleculele  de oxigen din fiecare molecula de 

hemoglobina se fixeaza de atomi de fier,care le asteapta cu 

nerabdare.Ati observat probabil ce se inatmpla cand fierul 

intra in contact cu oxigenul in prezenta apei:are loc o 

reactie in urma careia rezulta oxidul de fier sau rugina. 

Moleculele de apa formeaza legaturi de hidrogen 

intre ele,fiind puternic poșare. Polaritatea moleculei de apa permite separarea in ioni si formarea de 

legaturi puternice cu alte substante polare,precum alcoolii si acizii,astfel dizolvandu-le. 

  Legaturile de hidrogen sunt motivul pentru multe proprietati speciale ale apei,precum faptul 

ca forma solida este mai putin densa decat forma lichida,punctul de fierbere la 100 grade C (celsius) 

este relativ mare pentru masa sa moleculara mica,si capacitatea termica,care este ridicata. 

  Apa este o substanta amfotera(numit si amfolit),ceea ce inseamna ca poate fi atat acid,cat si 

baza,adica produce ionii H+O- prin ionizarea(proces  denumit si autoprotoliza) 

  In natura,apa este cea mai raspandita substanta compusa si se gaseste in toate cele trei stari 

de agregare,dar mai ales in stare lichida (in aceasta stare acopera mai mult de 2/3 din suprafata 

globului). 

Apele naturale sunt amestecuri de substante,intrucat cuprind o serie de substante chimice 

dizolvate si in altele in suspensiune. Cele mai importante tehnici de purificare a apei sunt: 

filtrarea,distilarea si demineralizarea. 

  Apa naturala contile dizolvate cantitati variate de diferite saruri. 

  Apa poate fi de mai multe categorii,cum ar fi: apa de barita,apa de brom,apa de clor,apa de 

cristalizare,apa de hidrogen sulfurat,apa de plumb,apa de var,apa distilata,apa dura,apa grea,apa 

minerala,apa oxigenata,apa potabila, apa regala,apa  tare,apa amoniacala. 

  In stare pura,apa este un lichid incolor in strat subtire,albastru-verzui in straturi mai 

groase,inodor si fara gust.  

 

APA 

Apa este un lichid inodor,insipit si incolor,de cele mai  multe ori,sau albastrui sau chiar 

verzui in straturi groase. Apa este o substanta absolut indispensabila vietii,indiferent de forma 

acesteia,fiind unul dintre cei mai universali solventi. Apa este un compus chimic al hidrogenului si 

al oxigenului, avand formula chimica bruta H2O. Apa este una din substantele cele mai raspandite 

pe planeta Pamant,formand unul din învelisurile aceasta hidrosfera. 

Pe Pamant,apa exista in multe forme,in cele mai variate locuri. Sub forma de apa sarata 

exista in oceane si mari.Sub forma de apa dulce in stare solida,apa se gaseste in calotele 

polare,ghetari,aisberguri,zapada,dar si ca precipitatii solide sau ninsoare. Sub forma de apa dulce 

lichida,apa se gaseste in ape curgatoare,statatoare,precipitatii lichide,ploi,si ape freatice sau 

subterane. In atmosfera,apa se gaseste dub forma gazoasa alacatuind norii sau fiind difuzata in aer 

determinand umiditatea acestuia. Considerand intreaga planeta,apa se gaseste continuu in miscare si 

transformare,evaporarea si condensarea,respectiv solidificarea si topirea alternand mereu. 
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Forme de apa 

Apa se gaseste sub diverse forme in natura:vapori de apa si nori in atmosfera,valuri si 

aisberguri in oceane,ghetari la latitudini mici sau altitudini mari,acvifere sub pamant,rauri sau 

lacuri. Circuitul apei in natura este fenomenul prin care apa este transferata dintr-o forma in 

alta,prin evaporare,precipitatii si scurgeri de suprafata. 

  Datorita importantei pe care o are(în agricultura,dar si pentru omenire in genera),apei i s-au 

dat diverse nume in functie de formele pe care le ia. 

 

Reactii chimice 

Reactiile chimice sunt interactiuni la nivel molecular dintre substantele chimice,sau altfel 

spus sunt procese chimice prin care are loc transformarea unor substante chimice numite reactanti si 

produsi de reactie. Reprezentarea reactiilor chimic se face aproape de fiecare data cu ajutorul 

ecuatiilor chimice. 

  Substantele care rectioneaza intre ele se numesc reactanti,iar substantele rezultate in urma 

reactiei se numesc produsi de reactie. 

Numarul reactantilor si al produsilor de reactie este destul de variat,astfel ca pot exista,de 

exemplu,reactii in care avem un singur reactant sau reactii in care avem doi reactanti,etc. 

  Reactii chimice au loc la o anumita viteza de reactie caracteristica pentru o anumita 

temperatura si concentratie. Vitezele de reactie cresc cu cresterea temperaturii la care are loc 

reactia,deoarece astfel este disponibila o mai mare energie termica,care face sa se atinga mai repede 

energiea de activare necesara pentru ruperea legaturilor chimice dintre atomi. 

  In cadrul sintezelor  chimice,sunt diferite de reactii chimice pentru a se ajunge la produsul 

de reactie dorit, in final. 

 

Cu(OH)-CuO +H2O                              

2HCI+Na-2NaCI+H2 

 III.Reactii de inlocuire 

         CaSO4+Ba-BaSO4+Ca    

          2 Al +Fe2O3-Al2O3-Al2O3+2Fe 

  IV.Reactii de schimb 

  Na2SO4+Ba(OH)2-2NaOH+BaSO4 

  MgCl2+2HNO3_Mg(NO3)2+2HCl 

 Li2O+2NaCl_2LiCl+Na2O 

 Formula APEI: 

 H2+O2=H2O 

 

 


