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Emanoil Bacaloglu 
(29 aprilie / 11 mai 1830, Bucureşti - 30 august 1891, Bucureşti) 

 

Neleapcă  Marina  

Liceul Teoretic Mihail Sadoveanu, Sector 2, București   

Prof. îndrumător  Cristina Mihaela Băleanu 

 

Bacaloglu a reprezentat un exemplu de seamă în evoluţia 

culturii româneşti din veacul precedent, fiind definit ca un savant 

enciclopedist, cu contribuţii notabile în trei domenii distincte: fizică, 

chimie şi matematică.  

Pe mama sa o chema Eufrosina. După unele surse, tatăl său- 

Ivan Bacaloglu, ar fi fost bulgar, de origine din Gabrovo, aşa cum 

scrie pe piatra funerară din cimitirul de lângă biserica Sfântul Anton 

din Bucureşti. După alte surse, Bacaloglu este de origine grec, tatăl 

său fiind Pantazi Bacaloglu- variantă mai probabilă, având în vedere 

că Emanoil cunoştea limba română, greacă, franceză, engleză şi 

germană. 

Avea o miopie accentuată, și o rezistenţă scăzută la maladiile ce măcinau veacul. 

În cataloagele şcolare care au rămas din 1837 înainte, nu se găsesc numele celor doi fraţi 

Bacaloglu. Se presupune că a parcurs studiile primare şi secundare la una din cele 50 de şcoli 

particulare din Bucureşti sau au învăţat acasă cu profesori particulari susţinând examenele de 

absolvire la Colegiul „Sf. Sava” din Bucureşti. Alte surse (Mihai Olteneanu, AGIR, 2006), spun că 

şi-ar fi făcut studiile elementare şi medii la Şcoala de la Sf. Sava, unde a avut ca profesori pe 

Petrache Poenaru (inventatorul stiloului) şi pe Alexe Marin ( chimist născut la Craiova, care a 

publicat în 1842, la Bucureşti, celebra lucrare „Moş Pătru sau învăţătorul de sat“). 

Despre profesorii săi își amintea cu respect : 

,,Îmi amintesc uneori de profesorii din liceu. Îmi aduc aminte de mulţi dintre ei, în funcţie de 

context. Îmi aduc aminte de profesoara de fizică, Maria Vlăduţ. Mică de statură. Tânără, dar 

aprigă. Îmi aduc aminte de multe dintre exemplele pe care ni le dădea pentru a înţelege mai bine 

lecţiile de fizică. Spre exemplu, influenţa vitezei de curgere asupra temperaturii aerului. Au trecut 

de atunci aproape cincizeci de ani, adică o jumătate de secol, dar ţin minte şi acum aceste exemple 

“.  

Ca elev de liceu a dat lecţii de matematică în particular unor copii din familii mai bogate, iar 

banii câştigaţi i-a strâns pentru a-şi putea plăti, mai târziu, studiile în străinătate. 

 În 1848 Bacaloglu a participat, împreună cu fratele său Gheorghe, la Revoluţia din Ţara 

Românească, ceea ce i-a provocat dificultăţi ulterioare.  

Cu economiile strânse din meditaţii la matematici, Bacaloglu a reuşit să plece în 1856 la 

studii în Germania. Urmează cursurile Facultăţii de filozofie a Universităţii din Leipzig (1856-

1857) la disciplinele chimie experimentală, astronomie, meteorologie, mineralogie, optică, mate-

matică şi filozofie. Şi-a făcut o cultură ştiinţifică foarte solidă mai mult ca autodidact.  

Prietenia cu C. Istrati la Leipzig avea să dezvăluie ,, caracterul lui studios fiindcă nu lua 

parte la nici un fel de petrecere studențească și petrecea tot timpul liber cu lucrări științifice, mai 

ales cu matematica.” 
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Şi-a întrerupt studiile de la Leipzig în 1857 și după un an a plecat la Paris pentru a fi aproape 

de fratele său Gheorghe care studia dreptul și era bolnav. S-a înscris la Universitatea Sorbona. A 

susţinut mai întâi bacalaureatul de tip francez, apoi a fost admis la Facultatea de Ştiinţe obţinând 

licenţa în fizică în1858 şi a început să redacteze primele sale memorii privind cercetări originale.  

În perioada 1859-1861(când s-a reîntors la Leipzig pentru a se specializa în chimie aplicată, 

geomagnetism, cristalografie) a dezvoltat şi finalizat aceste lucrări, beneficiind de faptul că a lucrat 

în laboratorul de chimie al profesorului O.L. Erdmann.  

Încă din perioada 1859-1861, Bacaloglu a redactat 17 memorii ştiinţifice de mare valoare şi 

cu contribuţii originale, care sunt semnificative prin ilustrarea ingeniozităţii sale în abordarea unor 

probleme dificile de mecanică analitică, geometrie, în elaborarea de noi procedee chimice.  

 

EMANOIL BACALOGLU – matematicianul 

 

Bacaloglu s-a făcut repede cunoscut în lumea matematicienilor prin trei lucrări publicate în 

1857 aducându-și o contribuţie importantă în matematici.  

În lucrarea sa „Despre curbura suprafeţelor“, publicată la Berlin, a atins o temă actuală la 

vremea respectivă, ce fusese abordată iniţial de Gauss (1820) apoi de S. Germain (1831) şi de 

Renard (1856). El a propus o formulă originală, ce admite o interpretare fizică în studiul feno-

menelor capilare. Matematicianul Alessandro Terracini a numit-o „curbura lui Bacaloglu“, deoarece 

era prima expresie a curburii care nu se mai anula pentru suprafeţele desfăşurabile. Mai mult, este 

prima sintagmă cu numele unui român care s-a impus în terminologia ştiinţifică internaţională. 

Această lucrare scrisă de E. Bacaloglu este considerată drept prima lucrare de geometrie 

diferențială* din țara noastră . Geometria diferențială este știința care studiază curbele și suprafețele 

cu mijloacele analizei, în special prin calcul diferențial și integral, cu scopul de a calcula lungimea 

totală sau parțială a unei curbe precum și alți parametrii ai acesteia cum ar fi subtangenta sau 

subnormala. 

În 1860 a publicat teoreme despre suprafeţele podare, printre care o generalizare a teoremei 

lui Jacob Steiner (1796-1863) relativă la volumele închise de suprafeţele podare (în 1862, 

matematicianul englez T.A. Hirst a ajuns la aceleaşi concluzii, fără a-l cita pe Bacaloglu).  

 

EMANOIL BACALOGLU –chimistul 

 

Întors în țară  va fi profesor de chimie la Şcoala de Medicină şi Farmacie a profesorului 

Carol Davila (mai 1861) şi apoi profesor secundar de matematici la Colegiul „Sf. Sava” din 

Bucureşti, unde a iniţiat primele cursuri de matematici superioare, pe care le susţinea duminica. 

A creat metoda chimică originală de obţinere a oxamatului bazic de plumb, a oxamatului de 

nichel, de cupru, stabilind prin calcul compoziţia procentuală, limitele erorilor dintre canti-tăţile 

prevăzute teoretic şi cele obţinute practic, reacţiile chimice posibile cu fiecare sare în parte. 

În 1862, într-o lucrare originală, Bacaloglu a anticipat sistemul periodic al elementelor 

chimice, fundamentat în 1864 de Mendeleev.  

Bacaloglu a fost profesor de fizică, chimie generală şi chimie industrială la Şcoala de poduri 

şi şosele, mine şi arhitectură (1864-1866), respectiv la Şcoala de poduri, şosele şi mine (1867-1871 

şi 1873-1883).  
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EMANOIL BACALOGLU – fizicianul 

 

În 1863 devine profesor de fizică la Şcoala Superioară de Ştiinţe Exacte care, în 1864 s-a 

transformat în Facultatea de Ştiinţe a noii înființate Universităţi din Bucureşti (1864-1891), 

organizator al unui laborator modern de fizică.  

În 1875 a organizat, folosind fonduri proprii, cabinetul de fizică al Universităţii din 

Bucureşti, dotat cu una din cele mai mari bobine Ruhmkorff din lume (1875) şi cu o maşină 

dinamo-electrică (1883). A făcut cercetări şi în domeniul instalaţiilor de iluminat. A studiat diferite 

tipuri de generatoare electrice şi corpuri de iluminat. S-a documentat pe această temă şi a vizitat, în 

1882 şi 1883, expoziţiile organizate la München. Concluziile le-a inclus într-un raport prezentat  

guvernului. Vă reamintesc că, deşi cercetările în acest domeniu au început în 1841, abia în 1879 

Thomas Alva Edison a prezentat o lampă cu filament din celuloză carbonizată, iar în 1880, 

pachebotul Columbia a fost echipat cu becuri electrice cu incandescenţă. În 1882, a fost introdus 

iluminatul electric în Bucureşti pentru Palatul Cotroceni, exteriorul Teatrului Naţional şi Grădina 

Cişmigiu. Aşadar, Emanoil Bacaloglu era puternic ancorat în realitate. 

A inventat două tipuri de comutatoare şi un dispozitiv pentru variaţia rezistenţei electrice, 

fabricat apoi în serie la Viena. Avea nevoie de aceste dispozitive în laboratorul său de fizică. 

 

EMANOIL BACALOGLU – profesorul 

Bacaloglu considera ştiinţa ca fundament al oricărui progres şi al oricărei culturi inte-

lectuale. În afara unei adevărate pasiuni pentru expunerea sobră şi urmată de exemple practice, 

Bacaloglu ca profesor a înțeles printre primii necesitatea cursurilor universitare și a manualelor 

școlare, iar una din preocuparile lui a fost elaborarea lor. Problema tipăririi manualelor școlare a 

fost în epoca respectivă, dar și totdeauna, o problemă grea și delicată - de la lipsa de mijloace 

materiale pentru tipărire, incompetența autorităților și până la specula cu vânzarea acestora. S-a 

preocupat de elaborarea de manuale şcolare şi cursuri universitare, redactând şi primul manual 

universitar de fizică tipărit în limba română (1870);a doua ediţie(1888), îmbunătăţită şi revizuită, i-a 

adus premiul „Gheorghe Lazăr” al Academiei Române, în special pentru aducerea la zi a 

materialului informaţional ştiinţific şi introducerea terminologiei de specialitate în limba română. 

 

BACALOGLU –activistul social și om al cetății 

 

Pe 29 iunie 1879 a devenit membru al Academiei Române. 

A fost Preşedinte al Societăţii Române de Ştiinţe (1890).  

Revista „Ateneul Român” menționează că Bacaloglu 

participă activ împreună cu Al. Odobescu, Carol Davila, 

V.A. Urechilă la înființarea societății numite Atheneul Român, în 1866. A participat nemijlocit și la 

înfiinţarea Societăţii Române de Ştiinţe (1862), a Societăţii de Ştiinţe Fizice şi Matematice (1865), a 

Societăţii Române de Geografie, și la introducerea electricităţii în Bucureşti, prin instalarea primei 

termocentrale electrice (1882).  

Bacaloglu, este unul dintre primii conferențiari care „expune într-o serie de lecturi fapte și idei 

împrumutate din lumea științelor fizice și chimice și însoțite cu diferite experiențe”. 

Având o poziție opusă idealismului reacționar, în lecțiile sale a insistat asupra interpretării 

materialiste a fenomenelor științifice. 
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BACALOGLU –savantul și recunoașterea  sa 

 

A fost primul om de ştiinţă român din secolul XIX specialist în trei discipline: matematică, chimie 

şi fizică. Un savant cu cunoştinţe enciclopedice.  

Contribuţia lui Bacaloglu la filozofia ştiinţelor a rezultat din elaborarea de către Bacaloglu a celor 

şase principii generale, care ar guverna cercetarea ştiinţifică a materiei: universalitatea cauzelor şi a 

legilor, universalitatea materiei şi a energiei, conservarea materiei şi a energiei, universalitatea 

mişcării, corelaţia forţelor, transformarea forţelor şi echivalenţa acestora.  

A rămas în amintirea marilor oameni de ştiinţă din ţara noastră sau din străinătate.  

Un discipol al său, fizicianul Dragomir Hurmuzescu (al cărui nume este legat de începutul 

radiofoniei în România cu faimoasa frază „Alo, alo, aici Radio Bucureşti“), şi-l aminteşte ca pe  ,, 

un bărbat mic de statură, întotdeauna îngrijit îmbrăcat, care vorbea clar şi metodic, într-o limbă 

românească care se ferea de neologisme improprii graiului nostru. Se impunea studenţilor prin 

vastitatea cunoştinţelor sale, dar şi prin blîndeţea sa, gata mereu să vină în ajutorul celor care se 

aflau în nevoie. Ajunseseră studenţii să-i imite şi vorba, şi portul“.  

Dimitrie Sturza, multă vreme secretar general al Academiei Române, spunea: „Bacaloglu a fost 

exclusiv omul ştiinţei şi al şcoalei“.  

Fizicianul C. Bedreag, îl caracteriza ca „fizician prin carieră, matematician prin vocaţie“. 

1891 In vara, a plecat să viziteze expoziția de electricitate din Frankfurt-pe-Main, dar s-a stins din 

viață, la întoarcere, în tren, în ziua de 13 septembrie. 

 

OPERA 

 Bacaloglu are 20 lucrări de matematică, 22 de fizică, 5 de chimie și numeroase lucrări de 

popularizare a științei, din care amintim : 

•Ueber die Krümmung der Flächen (Despre curbura suprafeţelor), Zeitschrift für Mathematik und 

Physik, (Paris, 1859)  

•Neue Bestimmungsweise, 1861 

•Linii și suprafețe reciproce (1861) 

•Elemente de algebră, pentru usulu şcoleloru secundare(1866) 

•Trisecțiunea unghiului (1868) 

•Elemente de fizică, Tipografia Curţii (Lucrătorii Asociaţi), 1870-1871 (2 volume) 

•Expoziţia de la München, 1883  

•Ueber dans bestimmte Integral (Integrala definită),  Archiv der Mathematik und Physik - Grunert, 

XXXV Theil  

•Luminatu electricu. Spectroscopia, Tipografia Curţii Regale (Lucrătorii Asociaţi), 1883 

•Apărătorul de trăsnet, 1887, etc. 
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Magia unei cifre 

 

Apetrei Maria 

Seminarul Teologic Ortodox "Veniamin Costachi",Mănăstirea Neamț  

Prof. îndrumător: Asaftei Roxana-Florentina 

 

Să fie oare 7 un număr sacru? 

Încă din antichitate el simboliza elementul perfect, finit. La babilioneni, consiliul suprem se 

compunea din 7 zei, fiecăruia dintre aceștia corespunzându-i un astru. Cu timpul s-a căutat să se 

acorde semnificații și altor numere: 3,6, uneori 4. După istoricul Manilius, 8 nu ar fi altceva decât 

cifra morții, 12, duzina, ar fi un număr "rotund", o împlinire perfectă, pe când 13 este expresia 

ghinionului. Ghinion după uniii. După alții 13 este un număr norocos. Intrepătări de acest gen sunt 

puse în directă legătură cu tot soiul de superstiții. Mulți dintre zgârâie-norii newyorkezi nu au, pur și 

simplu etajul 13!  

Când e vorba despre numărul 7, explicații solide, aparținând unor oameni a cîror seriozitate 

e greu de pus la îndoială, ne pot pune pe gânduri. Savanții, cercetătorii științifici, persoane cu o 

operă cunoscută au pus în relație această cifră cu diverse fenomene ale lumii înconjurătoare. 

Numeroase credințe, elemente de folclor, proverbe, etc., aparținând celor mai diverse 

popoare, aflate uneori la mari distanțe unele de altele sunt legate de acest număr.  

Dacă ne-am referi numai la geografie am spune că denumirile consemnate de această știință 

sunt un depozit vast de ... cifra 7. Multe orașe sunt așezate pe 7 coline. Un exemplu celebru este 

Roma. Dar tot la acest capitol pot fi inserate orașe ca Moscova, Praga, Kiev, Quito, Addis- Abeba și 

să nu uităm ...Bucureștiul. Tatî și alte argumente geografice: în Rusia, Semipalatinsk, îmseamnă 7 

coline, Semirecie – 7 fluvii, 7 insule – lângă peninsula Kola; în China, Jeti-Kiz, înseamnă 7 

fecioare; în Turcia, Edi-Kule, înseamnă 7 tunuri. 

Am mai putea să amintim că săpămâna are 7 zile, curcubeul 7 culori, iar gama 7 note. 

Desigur, aria s-ar putea extinde, argumente putând fi aduse cu nemiluita. De pildă, în 

practica militară cifra 7 a generat desfășurări care și-au pus ampreta pe istoria acestei discipline. 

Faimoasa armată franceză condusă de Napoleon spre atâtea copleșitoare victorii a fost organizată pe 

principiul lui 7. Marele conducător de oști avea în subordine 7 mareșali, fiecare comandând 7 

generali, care la rândul lor..... După mulți istorici militari, această organizare explică imensa 

mobilitate a trupelor lui Napoleon, factorul-cheie al succeselor de pe câmpul de luptă. Iată un 

argument în sprijinul acestor afirmații culese din monografia "Napoleon" a academicianului E. 
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Tarle: "Armata care se îndrepta spre Austria fusese oficial denumită marea armată. Ea era împărțită 

în 7 corpuri, comandate de cei mai cunoscuți generali, aceia care, după încoronarea lui Napoleon, or 

primi gradul de mareșal. Armata număra nu mai puțin de 186000 de oameni. Fiecare dintre aceste 

corpuri avea în compunere infanterie, artelerie și cavalerie. Ideea lui Napoleon era ca fiecare dintre 

cele 7 corpuri să poată funcționa ca o armată independentă. Principalele contingente de artilerie și 

cavalerie nu depindeau în mod direct de mareșal, nu făcea parte din nici unul din cele 7 corpuri, ci 

se constituiau în formațiuni speciale aflate sub conducerea directă a lui Bonaparte." 

 

Bibliografie: Revista Examene 
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Probleme cu ... probleme 

 

Podaru Ștefan Teodor 

Școala Gimnazială Corbasca, Județul Bacău 

Prof. îndrumător Olaru Sorina 

  

Mihai are de rezolvat un număr oarecare de probleme. Dacă ar rezolva câte 15  probleme pe 

zi, le-ar termina în N zile. Băiatul este însă mai harnic și, rezolvând câte 20 probleme pe zi, le 

termină cu 4 zile mai devreme, adica în N-4 zile.       

 Câte probleme are de rezolvat Mihai în total?      

 Observație: în loc de “N zile” puteți formula “un număr oarecare de zile”   

  

Răspuns 1 :            În 

ipoteza că ritmul de rezolvare este 15 probleme pe zi, el are nevoie 4 zile în plus, în care timp 

rezolvă 4 x 15 = 60 probleme.         În 

cealaltă ipoteză (20 de probleme pe zi), Mihai a rezolvat în afara celor 15 probleme pe zi și aceste 

60 probleme în N-4 zile, rezolvând în fiecare zi 5 probleme în plus. Rezultă că  N-4 = 60:5 = 12 zile 

x 20 probleme/zi = 240 probleme (sau 16 zile x 15 probleme/zi = 240 probleme).   

 

Răspuns 2 :           

 Cel mai mic mic multiplu comun al numerelor 15 și 20 (problemele care trebuie rezolvate 

zilnic în cele două ipoteze) este 60. Pentru a rezolva 60 de probleme, în prima situație are nevoie de 

60:15= 4 zile, iar în a doua situație de 60:20= 3 zile. Deci pentru o diferență de o zi (4 zile - 3 zile) 

de lucru, dintre cele două ipoteze, Mihai rezolvă 60 de probleme (în fiecare ipoteză). Prin text ni se 

arată că diferența de zile dintre cele două ipoteze (variante) de lucru este de 4 zile. Rezultă că 

numărul total de probleme, pe care le-a avut de rezolvat, este 4 x 60 = 240 probleme. Numărul de 

zile îl calculăm ușor (240 probleme : 15 probleme/zi = 16 zile ; respectiv 240 de probleme : 20 

probleme/zi = 12 zile). 

  

Răspuns 3 : 

 În fine, să apelăm și la algebră! 

Notăm cu Z numărul de zile și vom avea :  

15 Z = 20 (Z – 4). 

Rezolvând, rezultă Z = 16 zile și, respectiv, Z – 4 = 12 zile. Numărul problemelor este  16 x 

15 = 240 sau 12 x 20 = 240. 

 

Bibliografie: 

Eugen Guran, Matematică recreativă, Editura Junimea , Iași, p. 9-10 
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Campioana 
 

Borz Ana-Alina și Staicu Livia Elena 

Școala “Regina Elisabeta”, Bușteni 

Prof. îndrumător: Georgeta Cioboată 

 

Jocurile Olimpice sau Olimpiada este un 

eveniment sportiv la care participă țări din toată lumea și 

sunt prezente o mulțime de discipline sportive. 

Jocurile Olimpice își au originea încă din Grecia 

Antică și au reapărut datorită francezului Pierre de 

Coubertin și se desfășurau o dată la 4 ani,exceptie făcând perioada 

războaielor mondiale.  

Începând cu anul 1924 s-au înființat si Jocurile Olimpice de iarnă, care, până in 1994, aveau 

loc în același an cu cele de vară. 

La Jocurile Olimpice ajung cei mai buni 30 de sportivi din toate domeniile. 

Aceste jocuri au atras foarte mulți sportivi din toata lumea, inclusiv din Româ ֽnia. Prima și 

singura medalie pe care românii au câștigat-o a fost la Jocurile Olimpice din 1968 la proba de bob 

de către Ion Panțuru si Nicolae Neagoe. În anul 2018, la Jocurile Olimpice de la PyeongChang, 

Raluca Strămăturaru a ajuns pe locul șapte la competiția de sanie, o performanță pe care România 

nu a mai atins-o de mult timp. Acum o să vă  spunem povestea acestei campioane. 

 Raluca Strămăturaru s-a născut pe data de 22 Noiembrie 1985 și are 32 de ani. A fost elevă la 

Școala Gimnazială ,,Regina Elisabeta’’, Bușteni. Acum evident că acesta este motivul pentru care 

am ales să prezentăm în concurs acest eseu. Despre Raluca se știe că la prima coborâre cu sania, nu 

i-a plăcut deloc, dar antrenorul ei a insistat să rămână. După o perioadă, din 25 de copii, a rămas 

numai ea. Raluca este angajată la Batalionul 21 Vânători de Munte din Predeal și își dorește să 

avanseze în grad. Totodată ea este legitimată la CSA-Steaua. 

Ultimul an a fost unul extraordinar pentru ea. A avut clasări în top 10 la  Cupa Mondială, a 

devenit câștigătoarea Cupei Națiunilor, iar cireașa de pe tort a fost rezultatul de la Jocurile 

Olimpice. Cu toții știm că țelul suprem al unui sportiv este participarea la Olimpiadă. 

Raluca Strămăturaru a reușit să obțină cea mai bună performanță a României la Jocurile 

Olimpice de iarnă din ultimii 24 de ani. Sportiva româncă a ocupat locul al VII-lea la competiția de 

sanie la Jocurile Olimpice de iarnă de la PyeongChang din Coreea de Sud. Performanța ei a făcut ca 

România să se claseze pe locul IV la individual feminin, fiind devansată de trei săniere din 

Germania, două din Canada si una din SUA. Ea a terminat la doar o secundă și 56 de miimi față de 

câștigătoarea aurului. 

Pe data de 4 Mai, după Jocurile Olimpice de la PyeongChang, am fost onorați să facem 

cunoștință cu Raluca Strămăturaru. La inițiativa școlii, sportiva româncă a fost invitată să 

povestească despre experiența și trăirile ei de la Jocurile Olimpice. Toți elevii s-au adunat pe terenul 

de sport cu stegulețe confecționate de ei și au întâmpinat-o cu flori și aplauze. Este o experiență 

unică pentru un copil să aibă lângă el o campioană olimpică. Dacă unii o pot vedea doar la televizor 

sau în fotografii, noi suntem privilegiați să spunem că a fost lângă noi, am vorbit cu ea, ne-a strâns 

mâna, ne-a încurajat să facem sport și ne-a lăsat vii amintiri în suflet și în filmulețele și fotografiile 

pe care le avem acum cu ea. 
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Raluca ne-a prezentat echipamentul cu care a concurat la Jocurile Olimpice. Acesta era 

alcătuit din: sania (care costă 10.000 de euro, preț care ne-a uimit pe noi, toți), casca (care este 

singurul mijloc de protecție), mănuși cu gheruțe ( care o ajută să-și ia avânt și să aibă un timp mai 

bun ) și costumul în culorile drapelului României. Despre mănuși, ne-a povestit că sunt foarte 

costisitoare, deoarece trebuie schimbate la fiecare antrenament, după trei coborâri. Ne-a mai spus că 

sania poate prinde 157 km/h și  că în partea de sus a traseului viteza nu este prea mare, dar spre 

sfârșit sania ajunge la o viteză de 110-140 km/h.  

Foarte interesant este faptul că pilotajul unei săniuțe este matematică pură în amestec cu ceva 

mai multă adrenalină. Sania alunecă pe traiectorii bine stabilite și atent calculate. Pârtia efectiv se 

învață la antrenamente. Toate unghiurile cu care se iau virajele sunt verificate la secundă și orice 

abatere de la traseul optim duce la pierderea de timp prețios și în cel mai rău caz la accidente grave. 

De aceea acest sport este considerat unul extrem. 

Raluca ne-a povestit că în acest sport experiența contează foarte mult deoarece sunt mai multe 

tipuri de pilotaj și poți să-l folosești pe cel care ți se potrivește cel mai bine după mulți ani de 

antrenamente. În concluzie , am reținut că săniuța nu face nimic singură. Tot ce se întâmplă pe 

pârtie se datorează strict sportivului care o conduce. 

 Raluca a mărturisit că îi plăcea foarte mult fotbalul în copilărie, dar mama ei nu a fost de 

acord cu acest sport și a îndrumat-o către sanie, profitând de momentul când un antrenor a venit la 

școală și a făcut o selecție. 

Primele antrenamente au avut loc pe pârtia din Sinaia. Din cauza faptului că pârtia de sanie a 

fost desființată, ceea ce este printre multele aspecte negative care se întâmplă în Romania zilelor 

noastre,  a trebuit să mute antrenamentele în Austria și Germania. Costurile sunt suportate de 

Federația Română de Bob și Sanie și sunt extrem de piperate ( exp. 30 de euro o coborâre) , dar cel 

mai mare sprijin, material și psihic, l-a avut din partea CSAM Bucegi, Predeal.  

 Așa cum am spus ea ne-a sfătuit să facem sport, nu neapărat sanie, pentru că e sănătos și, 

dacă suntem buni la acel sport, putem practica sport de performanță și putem ajunge la olimpiade, 

chiar dacă acest lucru presupune mult sacrificiu și mult muncă. Pentru a arăta că și noi suntem 

sportivi, un grup de elevi din școala noastră, cu vârste cuprinse între 8 si 14 ani, a făcut o 

reprezentație de karate în cinstea Ralucăi, care s-a arătat foarte bucuroasă și foarte impresionată de 

talentul copiilor. 

  La sfârșitul activității, Raluca a oferit școlii cadou tricoul, cu semnătura ei, pe care l-a purtat 

la Jocurile Olimpice. De asemenea, a oferit autografe și a făcut poze cu fiecare copil din școală. 

Deși a pozat  și a zâmbit de cel puțin 100 de ori, am apreciat faptul că s-a bucurat de fiecare clipă, 

din suflet, fără nicio urmă de plictiseală sau oboseală. În plus, spre încântarea colegilor noștri mai 

micuți, Raluca i-a lăsat să îmbrace costumul ei și să se suie în sanie.  

După vizita acestei campioane, me-am dat seama că o mare campioană este o persoană foarte 

prietenoasă, răbdătoare, cu încredere in sine , iar noi i-am  urat  mult succes în continuare pentru că 

nu v-am spus , dar cu sigurantă o vom vedea luptând pentru medalie la viitoarele Jocurile Olimpice. 
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Cele 5 operaţii matematice 

 

Bucătaru Ilaria 

Școala Gimnazială „Ion Irimescu” - Fălticeni 

Prof. Coordonator: Alexandru Elena-Marcela          

  

 Într-o dimineaţă frumoasă de vară, Ionel se pregătea să meargă  la şcoală.   Acesta îşi făcuse 

ghiozdanul, a luat micul-dejun, s-a îmbrăcat şi a plecat. Ajuns la şcoală, băiatul discutase cu colegii 

săi despre teza de la matematică. Lui Ionel îi era frică să nu ia o notă mică.     

 După ore, băiatul merse înapoi spre casă. Acasă, acesta şi-a pus caietele de matematică pe 

masă. El a plecat în bucătărie ca să mănânce. Deodată, din cameră, se auzeau nişte sunete ciudate.

  

 - Am auzit că Ionel va da mâine teză la matematică, a spus adunarea. 

 - Vai, sărăcuţul meu Ionelaş! Sunt sigură că are nevoie de mine, spuse înmulţirea.  

 - Hei, fetelor! Ce tot spuneţi acolo! Toată lumea ştie că eu sunt cel mai important dintre toţi! 

spuse puterea. Fără mine, toţi copiii ar lua note mici. Doar nu mi se spune degeaba  ,,Puterea’’! Că 

sunt cel mai mare!      

 - Ce tot îndrugi acolo, frate! Eu sunt cea mai bună dintre toate! Fără mine, oamenii nu ar şti 

să împartă numerele, spuse împărţirea.  

 Dar cea mai mică dintre toţi, era surioara lor, scăderea.     

 -Ce se întâmplă aici? spuse scăderea. De ce vă tot certaţi?     

 - Tu ce mai vrei, pitigoanţo! Asta nu este treaba ta!  Toată lumea ştie că nu eşti bună de 

nimic! Sunt sigură că la o problemă de-a lui Ionel, singurele operaţii care vor fi folosite, vom fi noi, 

nu tu! Acum dispari de-aici! zise cu glas răspicat adunarea.     

 Săraca scădere, a plecat umilită în ghiozdanul lui Ionel.        

 Deodată, s-a făcut o linişte totală în cameră. Ionel s-a întors din bucătărie şi s-a apucat de 

teme, apoi a învăţat pentru teză şi s-a culcat.     

 A doua zi, la şcoală, copiii se pregăteau pentru teza de la matematică. După ce s-a sunat de 

intrare, profesoara le-a dat testele copiilor. Ionel s-a descurcat de minune până acum. Dar chiar la 

ultima problemă s-a împotmolit. El îşi tot spunea în sinea lui: ,, Hmm,oare ce operaţie trebuie să 

folosesc? Cred că adunarea ar fi perfectă!,  iar adunarea a tresărit de fericire. Sau poate cei doi fraţi 

gemeni, înmulţirea şi împărţirea, iar cei doi s-au bucurat nespus de mult. Acum chiar că sunt sigur 

ce operaţie este: Puterea, pentru că este cea mai mare operaţie din lume, iar puterea a lăcrimat de 

fericire. Dar dacă spune că e diferenţa, înseamnă că scăderea. Chiar dacă e cea mai mică, ea m-a 

ajutat extreme de mult. Asta este operaţia potrivită: ,, Scăderea!’’ a spus cu bucurie Ionel.  

   

 La teza de la matematică Ionel a luat nota 10. Era foarte mulţumit de nota primită în lucrare.

 Deci, până la urmă operaţia salvatoare de azi, a fost scăderea. Chiar dacă este cea mai mică 

şi înjosită ea este cea mai  bună!         
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Petrecerea Ioanei 
 

Crăciun Ștefania Anastasia 

Școala Gimnazială “George Emil Palade” Buzău 

Prof. coordonator: Ignătescu Viorel 

 

Aniversarea Ioanei 

Odată cu aniversarea zilei sale de naștere, Ioana și-a propus să organizeze o petrecere mare 

alături de prietenii săi. Pentru a conferi o notă de rafinament petrecerii, aceasta a hotărât să 

cumpere 6 aranjamente florale. 

Aranjamente florale 

Pentru confecționarea unui buchet, Ioana are nevoie de 5 miniroze, 2 frezii si 4 lalele. Știind că o 

miniroză costă 8 lei, o frezie 4 lei, iar o lalea 4 lei, aflați suma pe care aceasta o va acorda pentru 

cele 6 aranjamente. Rezolvare: 

1.Cât trebuie să plătească pentru minirozele necesare pentru un aranjament? 

5x8lei= 40 lei (cele 5 miniroze) 

2. Ce sumă trebuie să acorde freziilor folosite la un buchet? 

2x4lei=8 lei (2 frezii) 

3. Cât costă lalelele utilizate pentru confecționarea unui aranjament? 

4x4lei=16 lei ( suma pentru 4 lalele) 

4. Cât costă un buchet? 

40lei+8lei+16lei=64 lei (un buchet) 

5. Ce sumă oferă pentru cele 6 aranjamente florale? 

6x64lei=384 lei 

 

Costume fantastice 

Ioana a apelat la ajutorul unui croitor pentru a confecționa costumele personajelor sale preferate, 

pe care să le îmbrace la marea sărbătoare alături de prietenii săi. Ea și-a dorit să aibă un costum 

ca al Albei-ca-Zăpada si unul ca al lui Peter Pan. Cum un metru de material costă 14 lei, aflați 

cât costă costumele. 

Material 
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Pentru costumul Albei-ca-Zăpada au fost necesari 3 metri de material galben si 1 metru de 

material albastru. Cât a costat costumul acesteia? 

  3+1=4m material 

  4x14lei=56 l 

Costumul lui Peter Pan a necesitat 3 metri de material verde. Ce sumă a valorat acesta? 

 3x14=42 lei 

Cât au costat cele doua costume? 

 42lei+56lei=98 lei 

 

Surprize dulci 

Ioana a vrut să-și surprindă invitații prin intermediul unui candy bar. Pentru acesta, ea are nevoie 

de un kilogram de minieclere, un kilogram și jumătate de negrese și jumătate de kilokram de 

macarons. Cum un kilogram de minieclere costă 44 de lei, un kilogram de negrese este 35 de lei 

și un kilogram de macarons este 66 de lei, aflați cât vor costa prajiturile. 

Rezolvare: 

Cat costă negresele? 

 35x1.5=52,5 lei (negresele) 

Cât va acorda pentru macarons? 

66x0.5=33 lei (macarons) 

Cât vor costa prăjiturile?  

 52,5+33+44=129,5 lei (candy bar) 

 Aflați cât va costa petrecerea fetei. 

384+98+129,5=611,5 lei 
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Matematica și fotografia 
 

Crișu Cristian 

Liceul Tehnologic „Petrache Poenaru”, Bălcești, Vâlcea 

Prof. îndrumător: Mihai Cristina 

 

 Între matematică și fotografie  exista numeroase legături cu multiple aplicații în lumea 

reală. Fotografii, de exemplu, folosesc matematica pentru a calcula un număr de setări pentru 

camerele lor, inclusiv viteza de expunere, diafragma și distanța focală. Matematica este de 

asemenea aplicată la compoziția unei fotografii folosind regula treimilor. 

 

Exemple de folosire a matematicii în  fotografie : 

 

1. Modificarea vitezei obturatorului pentru a regla cantitatea de lumină este permisă în 

aparatul de fotografiat pentru o anumită perioadă de timp. Vitezele de declanșare ale camerei sunt 

calculate în fracțiuni de secundă, care sunt de obicei 1/1000, 1/500, 1/250, 1/60, 1/30, 1/15, 1/8, 1/4, 

1/2 și 1. Calculul vitezei obturatorului corect pentru a utiliza este o chestiune de înțelegere a 

secvenței geometrice. Pe măsură ce crește viteza de la 1/1000 spre 1 secundă fiecare creștere 

multiplică cantitatea de lumină care intră în lentila cu un factor de 2. 

 
 

2. Determinarea diafragmei pentru a ajusta diametrul lentilei camerei. Cu cat mai mare 

este, cu atât mai mult lumina este luata de lentile. Diafragma este măsurată prin diametrul lentilei 

sau a oglinzii, în timp ce capacitatea sa de a aduna lumina este afectata de zona sa. Înțelegerea 

modului în care să se adapteze diafragma telescopului camerei necesită o înțelegere a ariei unui 

cerc, care este egal cu pi ori raza la pătrat. 
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3. Calcularea raportul dintre diafragma și lungimea focală. O lentilă cu o distanță focală 

de 28 mm si o deschidere de 14 de milimetri ce fotografiază  un perete de 20 de metri pe 30de metri  

are o suprafață de patru ori mai mare decât o lentilă de 55 mm cu aceeași deschidere. Găsim zona 

ambelor fotografii folosind măsurătorile peretelui, care este egal cu 600 de metri la pătrat. Lentila 

de 55 mm are de două ori lungimea focală a obiectivului de 28 mm și o suprafață de 150 de metri 

patrați. Lentila 28 mm are o suprafață de patru ori mai mare decât lentila de 55 mm, ceea ce 

înseamnă că acesta din urmă vede doar un sfert din scenă și un sfert din lumina comparativ cu 

obiectivul de 28 mm . 

 
 

4. Determinarea cantitații de opriri între două numere f-stop. F-opriri se referă la relația 

dintre lungimea focală și diametrul diafragmei. Obiectivul aparatului foto este marcat în mod tipic 

cu f-stop care manipuleaza diafragma de la mare la mic pentru a regla claritatea în profunzimea 

câmpului. Un mod comun de a reține f-stop este de a multiplica numărul precedent prin valoarea sa 

constantă. De exemplu, o cameră cu f-stop comune de 1, 1,4, 2, 2,8, 4, 5,6, 11, 16, 22, 32, 45, 64, 

90, 128 are o valoare constantă de 2. Asta înseamnă că, dacă mai multe orice număr din secvența de 

2 veți obține numărul de după următorul din secvență. Setarea f-oprire este setarea în mod esențial 

diametrul diafragmei obiectivului. Prin urmare, diametrul deschiderii lentilei este măsurat prin 

distanța focală a obiectivului împărțită la numărul f-stop. De exemplu, un obiectiv cu o distanță 

focală de 50 mm și un număr de f-stop 2 va avea un diametru de deschidere de 25 de milimetri. 
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5. Utilizarea regulii treimilor pentru a încadra o fotografie. Regula treimilor presupune 

spargerea unei imagini în nouă fracțiuni egale pe o traiectorie orizontală și verticală și alinierea 

elementelor importante ale fotografiei cu liniile. Regula treimilor poate oferi subiecților un 

sentiment de direcție și de ajutor la echilibrarea greutății vizuale a obiectelor în fotografie. 

 

 

 

Bibliografie: 

O www.wikipedia.com  

O www.allaboutmaths.com  

  

http://www.wikipedia.com/
http://www.allaboutmaths.com/
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Este Dumnezeu matematician? Matematica este 

inventată sau descoperită? 
 

Cărăbuș Ramona Alexandra 

Școala Gimnazială „Rareș Vodă” Ploiești 

Profesor coordonator: Badea Daniela 

 

Motto:  

„Matematica este limba cu care Dumnezeu a scris Universul.” 

                                                                         Galileo Galilei 

 

Este Matematica o știință inventată de oameni sau descoperită 

de către ei?  

Această nedumerire s-a aflat în mințile matematicienilor încă din vremea lui Arhimede și 

Platon. 

Spre deosebire de alte științe precum fizica, geografia, biologia sau chimia care-și fondează 

esența pe baza observațiilor făcute asupra lumii înconjurătoarea, Matematica e mai specială. 

Matematica este mai mult decât o știință a cărei legi se definesc prin experiment și observație, 

Matematica este un limbaj abstract folosit chiar și de alte științe pentru a-și demonstra propriile 

teorii. 

Există foarte multe teorii care au fost 

descoperite de matematicieni doar pe baza 

introspecției, a gândirii, a calcului mental, fără a fi 

observate în natură. Faptul că s-a ajuns la concluzia 

apoi că ele descriu așa de minunat lumea în care trăim 

este un alt aspect. De fapt tocmai acest fapt i-a pus pe 

gânduri pe oameni: 

„Dacă prin mintea noastră proprie, pornind de 

la anumite teorii matematice simple, verificabile prin 

experiment și observație, dezvoltăm mental noi teorii, atunci oare Matematica este inventată de noi 

sau doar descoperită?” 

La această întrebare s-au dat multe răspunsuri și matematicienii nici 

în ziua de astăzi nu au ajuns la o concluzie. Mario Livio în cartea sa „Este 

Dumnezeu matematician?” spune: 

„Contrar preciziei și certitudinii specifice Matematicii, avem de-a 

face cu o diversitate de opinii caracteristică mai curând dezbaterilor 

filozofice sau politice. Nu tocmai. Întrebarea dacă Matematica e inventată 

sau descoprită nu e, de fapt, o 

problemă de matematică.” 

Mario Livio este un 

astrofizician și matematician 

israelian născut  în 1945 la Bucureşti, 

cunoscut și ca autor de cărți de popularizare a științelor: 

matematică, fizică, astronomie.  
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Pentru a da răspuns acestei întrebări s-au avântat oameni din diferite domenii, ajungându-se 

chiar până la neurobiologi și psihologi care pe baza cunoștințelor pe care le-au dobândit despre 

creierul uman ar fi putut emite un răspuns oarecum mai aproape de Adevăr. 

 De fapt, de ce ne interesează răspunsul la această întrebare? E doar un demers pur științific, 

sau în spate se află ceva mai important? 

Dacă am ajunge cu toții la concluzia că Matematica este descoperită de mintea omului, 

atunci ar trebui să acceptăm că altcineva a creat-o, o persoană inteligentă mai presus de oameni. De 

fapt ar trebui să recunoaștem că a fost creată de Dumnezeu și transmisă prin inspirație divină 

oamenilor. 

Dacă am conveni toți că Matematica este inventată de om, atunci L-am scoate pe Dumnezeu 

din ecuație, și am confirma indirect că lumea în care trăim s-a creat de la sine, întâmplător. 

Miza acestei întrebări, este de fapt următoarea: 

            „Există sau nu există Dumnezeu?” 

Iată și de ce așa de multe controverse și de unde atât interes în lumea științifică pentru 

originea Matematicii. Simplu fapt că omul este interesat direct să afle dacă Dumnezeu există sau nu, 

și caută asiduu un răspuns în direcția aceasta, demonstrează că un anume ceva din personalitatea, 

din ființa, din sufletul lui îl leagă de ideea de Dumnezeu. 

Ești interesat de un om când ceva din sufletul tău te leagă de el. Ești interesat de un obiect, 

de un fenomen, când ceva din viața și felul tău de a fi te leagă de acel obiect sau fenomen. 

Chiar dacă am afla răspunsul la această întrebare totuși el nu poate fi considerat un argument 

absolut în favoarea existenței lui Dumnezeu. De fapt nu există niciun argument absolut în acest 

Univers prin care noi să demonstrăm existența Lui Dumnezeu. Toată Creația, tot Universul ne oferă 

miliarde de miliarde de ocazii pentru a ne urca cu mintea și a înțelege că tot ce ființează are un 

Creator. Avem miliarde de dovezi dar totuși n-avem niciuna. Dumnezeu poate fi cunoscut, înțeles și 

întâlnit doar prin credință. 

Poți doar să crezi că Dumnezeu există, și niciodată să demonstrezi existența Lui. Dacă ar 

exista un argument absolut prin care să demonstrezi tuturor că Dumnezeu există atunci oamenii ar fi 

fost constrânși să-i accepte existența. Dar în realitate Dumnezeu este Smerit, Blând și Iubitor și nu 

se impune în fața nimănui ci lasă la alegerea fiecăruia să-l accepte sau nu. 

Presupunând ipoteza că Matematica este o știință inventată de mintea umană, apar câteva 

întrebări: 

    1.Dacă Matematica este inventată cum oare de se aplică atât de bine lumii în care trăim? 

    2.Dacă noi oamenii nu am contribuit cu nimic la apariția Universului și a Pământului pe 

care trăim, cu toate frumusețile lui, cum oare ceva din mintea noastră, ceva inventat de noi, se leagă 

atât de bine cu observațiile și experimentele pe care le facem ulterior în lumea înconjurătoare? 

   3.Dacă matematica este un limbaj abstract inventat de mintea omului cum de cu ajutorul ei 

pot fi descrise așa concis fenomenele fizicii, astronomiei, biologiei, anatomiei, geografiei, chimiei, 

medicinii, etc? 

Omul a conceptualizat și a dat denumire numerelor din necesitatea de a conviețui în natură 

și de a trăi în comuniune cu ceilalți.  

Vă voi da un exemplu imaginar pentru înțelege mai bine: 

A rupt un fruct din copac și i-a dat denumirea de măr. Bine știind că o are și pe femeia lui 

lângă el a mai rupt unul și pentru ea. Bucuroși de gustul merelor, femeia îl roagă a doua zi să mai 

aducă iarăși măr, dar din necesitatea de a-i sugera soțului că vrea și ea unul, au inventat un termen 
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pentru conceptul de doi. Și uite așa au ajuns să aibă nevoie să denumească o mulțime formată dintr-

un măr și un alt măr.  

Când a apărut primul copil, au simțit nevoie să denumească o mulțime formată din două 

mere și un alt măr, și i-au spus trei.     Și tot așa mai departe. 

Pe baza acestor denumiri: omul a observat că această mulțime de două mere poate avea 

multe corespondente în lume: două mâini, două picioare, doi ochi, două urechi, doi părinți  și în 

felul acesta numărul doi a intrat în limbajul lui pe baza observației și a necesităților. La fel s-a 

întâmplat și cu celelalte numere 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11…100…1000…10000…etc 

Tot în acest fel omul a deprins mental ce înseamă adunarea. Când a apărut al doilea copil 

bărbatul a aflat că dacă mai adaugi un măr la mulțimea de trei, vor deveni o mulțime aparte, diferită 

de prima, și va avea patru mere. La fel și scăderea, atunci când a trebuit să aducă piersici din 

grădină familiei la masă, dar copiilor nu le plăceau pentru că au puf, și a trebuit să învețe să scoată 

dintr-o mulțime de patru, două piersici, și să constate că va rămâne cu o mulțime de doi. A învățat 

astfel că 4 -2 = 2. 

La fel s-a întâmplat și cu înmulțirea și împărțirea, dar și cu celelalte calcule algebrice. 

Ce este fascinant este faptul că deși numerele sunt concepte inventate de noi, între ele există 

relații matematice, incredibil de complexe, de netăgăduit, pe care noi doar le-am descoperit și de 

care ne minunăm.  

Știam de exemplu că după 3 urmează 4 și apoi 5, dar am descoperit apoi că 3
2
 + 4

2 
=5

2
 

Știm prin numărare că totalul zilelor dintr-un an este 365 dar am descoperit uimiți că: 

365 = 10
2
 + 11

2
 + 12

2 
dar în același timp 365 = 13

2
 + 14

2
 

La fel, știați că 100 = 1
3
 + 2

3
 + 3

3
 + 4

3
 ? 

  

 

În șirul numerelor întregi impare (au forma 2n-1): 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, etc, există 

o proprietate care ne lasă cu gura căscată: Suma oricărui număr de termeni succesivi (începând cu 

1), formează întotdeauna pătratul unui număr. 

De exemplu: 

 1+3 = 2
2
 

 1+3+5 = 3
2
 

 1+3+5+7 = 4
2
 

 1+3+5+7+9 = 5
2
 

 1+3+5+7+9+11 = 6
2
 

 1+3+5+7+9+11+13 = 7
2
 

 1+3+5+7+9+11+13+15 = 8
2
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     etc…. 

La fel Șirul lui Fibonacci: „0,1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 

1597…” unde fiecare termen al șirului se formează prin adunarea celor doi anteriori: 

 5 = 2+3, 8= 5+3, 13=5+8, etc. Ce este fascinant la acest șir e faptul că dacă împărțim un element al 

Șirului Fibonacci la precedentul său obținem rezultatul 1,61803….. (numit raportul de aur).  

Acest lucru este valabil cu cât numărul din șir este mai mare:  

       233:144=1,61803, 377:233=1,61803, 610:377 =1,61803 etc. 

 Există multe teorii ale numerelor care au fascinat pur și simplu mințile matematicienilor, și 

care, colac peste pupăză, nu sunt doar teorii ci se regăsesc minunat în structura lumii în care trăim, 

așa cum raportul de aur din Șirul lui Fibonacci se găsește în cochilia melcului, în dispunerea 

semințelor florii soarelui, în așezare solzilor de pe aripele unui fluture, în forma valurilor mării, în 

așezarea frunzelor pe o tulpina unei plante (fenomen numit fitotaxie), în structura cristalelor 

anumitor aliaje pe baze de aluminiu, și în multe alte locuri. 

 Răspunsul la întrebarea:  

„Este matematica inventată sau descoperită?” 

 ține de credința fiecărui om.  

 „Cred într-Unul Dumnezeu, Tatăl Atotțiitorul, Făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor 
văzute și nevăzute…”  

Privită astfel, matematica este în categoria creațiilor nevăzute ale lui Dumnezeu. Cele 

nevăzute, sunt toate legile nevăzute ale Universului și nu numai. Gravitația, legea frecării, 

inteligența, creativitatea, talentul, numerele, iubirea, afecțiunea, lumea îngerilor… sunt toate în 

categoria tuturor celor nevăzute create de Dumnezeu.  

Trăim într-o lume așa de minunată încât poți striga oricând cu bucurie: „Dumnezeu este 

Matematician!” Dar El este mai mult decât atât: este și Fizician, și Biolog, și Chimist, și Psiholog, și 

Geolog, și Medic, și Chirurg, și Pictor, și Sculptor, și Muzician…. Dumnezeu este mai presus de 

toate, Tatăl nostru! Creatorul nostru drag, care din iubire ne-a făcut pe toți și toate!  

Matematica este doar un detaliu al relației dintre om și Dumnezeu! 

 

 

Surse web: 

 https://matematicasiteologie.wordpress.com/2012/09/22/este-dumnezeu- matematician-

matematicaeste-inventata-sau-descoperita/   

 https://matematicasiteologie.wordpress.com/2013/06/03/legile-naturii- matematica-lui-

dumnezeu/  

  

https://matematicasiteologie.wordpress.com/2012/09/22/este-dumnezeu-%20matematician-matematicaeste-inventata-sau-descoperita/
https://matematicasiteologie.wordpress.com/2012/09/22/este-dumnezeu-%20matematician-matematicaeste-inventata-sau-descoperita/
https://matematicasiteologie.wordpress.com/2012/09/22/este-dumnezeu-%20matematician-matematicaeste-inventata-sau-descoperita/
https://matematicasiteologie.wordpress.com/2012/09/22/este-dumnezeu-%20matematician-matematicaeste-inventata-sau-descoperita/
https://matematicasiteologie.wordpress.com/2012/09/22/este-dumnezeu-%20matematician-matematicaeste-inventata-sau-descoperita/
https://matematicasiteologie.wordpress.com/2012/09/22/este-dumnezeu-%20matematician-matematicaeste-inventata-sau-descoperita/
https://matematicasiteologie.wordpress.com/2012/09/22/este-dumnezeu-%20matematician-matematicaeste-inventata-sau-descoperita/
https://matematicasiteologie.wordpress.com/2013/06/03/legile-naturii-%20matematica-lui-dumnezeu/
https://matematicasiteologie.wordpress.com/2013/06/03/legile-naturii-%20matematica-lui-dumnezeu/
https://matematicasiteologie.wordpress.com/2013/06/03/legile-naturii-%20matematica-lui-dumnezeu/
https://matematicasiteologie.wordpress.com/2013/06/03/legile-naturii-%20matematica-lui-dumnezeu/
https://matematicasiteologie.wordpress.com/2013/06/03/legile-naturii-%20matematica-lui-dumnezeu/
https://matematicasiteologie.wordpress.com/2013/06/03/legile-naturii-%20matematica-lui-dumnezeu/
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Euclid – o scurtă biografie 
 

Avram Andrei și Chirita Alexandru  

Școala Gimn. ”A. Muresanu” Ploiesti 

 Prof. îndrumător Chiritescu Mihaela   
 

O tradiție perpetuată fără întrerupere timp de patru secole pretinde că primul matematician 

al epocii elenistice, Euclid, ar fi trăit la începutul secolului al III-lea. Nu există însă nici un 

document autentic care să sprijine această părere general acceptată. Într-adevăr, prima referire 

explicită la Euclid apare abia într-o prefață a lui Apollonios 

      În general vorbind, nu avem nici o dificultate în a face din Euclid un precursor al lui 

Arhimede. Cu toate acestea, unele pasaje din opera siracuzanului ne fac să ne întrebăm dacă nu 

cumva Euclid a fost fie unul din precursorii imediați ai lui Arhimede, fie chiar unul dintre 

contemporanii acestuia. 

În orice caz, studiul matematicilor epocii alexandrine trebuie să înceapă cu opera lui Euclid.    

        Opere ale lui Euclid din Alexandria: 

- “Informații” (cu 94 de teoreme) 

- Două tratate în muzică 

- O carte cu 171 de teoreme 

Și altele  

 

GEOMETRIA PLANĂ. Acest ansambul foarte impunător cuprinde, în primul rând, Elementele, 

opera fundamentală în 13 cărți, care a dominat matematică elementară până în secolul trecut. 

Elementele pot fi subdivizate în cinci părți. Primele patru cărți sunt consacrate geometriei plane, și 

anume, exclusiv studiului figurilor poligonale și circulare. În ele nu se face uz de noțiunea de 

asemănare. Această noțiune este studiată în partea a două, formată din Cartea a V-a, care tratează, 

pe plan abstract, rapoartele și proporțiile, și din Cartea a VI-a, care este o aplicare a cărții anterioare 

la geometria plană. Teoria numerelor întregi face obiectul părții a treia care cuprinde Cărțile VII, 

VIII și IX. Cartea a X-a, cea mai extinsă dintre toate, este consacrată celor mai simple numere 

iraționale algebrice. Partea a cincea și ultima tratează geometria în spațiu și cuprinde Cărțile XI, XII 

și XIII. 

La începutul Cărții I, Euclid plasează definițiile, cinci “cerințe” sau postulate și “noțiunile 

comune” în număr variabil în diferitele ediții, dintre care cel mult cinci sunt considerate autentice. 

Dintre postulate, cel mai celebru este ultimul: 

“Dacă o dreapta tăind două drepte formează unghiurile interne și de aceeași parte mai mici 

decât două unghiuri drepte, cele două drepte prelungite la infinit se vor întâlni în partea în care 

se află unghiurile mai mici decât două unghiuri drepte.” 

Acesta este celebrul postulat al lui Euclid pe care, în zilele noastre, preferăm să-l enunțăm în 

formă pe care i-a dat-o J. Playfair, în secolul al XVIII-lea: “Printr-un punct al planului nu se 

poate duce decât o singură paralelă la o dreapta dată”. În secolul al III-lea i.e.n., el constituia 

condiția necesară pentru aplicarea raționamentului matematic în geometrie și a rămas că atare 

până în secolul al XVIII-lea e.n. Astăzi știm că sunt posibile multe geometrii elementare, însă 
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pentru a formulă și deci utiliza geometrii neeuclidiene trebuie să poată fi folosite funcțiile 

circulare și funcțiile exponențiale. Grecii, care nu aveau la dispoziție decât algebră babiloneana, 

adaptată la geometrie prin intermediul tehnicii aplicațiilor ariilor, erau nevoiți sau să admită 

postulatul lui Euclid, sau să abandoneze orice cercetare în domeniul geometriei. Ceea ce este 

remarcabil este că, confruntat cu această necesitate imperioasă, Euclid nu s-a mulțumit cu o 

referire la evidență, cu un apel la bunul-simt exprerimental, ci a simțit nevoia să formuleze un 

postulat. Este prima mărturie istorică a unei atitudini specific matematice. 

Conținutul propriu-zis al primei cărți, care începe cu problema construirii triunghiului 

echilateral (de fapt, un postulat deghizat în problema) și se termină cu teorema despre pătratul 

ipotenuzei (teorema zisă “a lui Pitagora”) este, în ansamblu, de dată foarte veche. 

Cartea a II-a, foarte scurtă, se ocupă cu bazele algebrei geometrice, instrument de lucru 

indispensabil al geometriei elene. După ce se admite existența sumei și a diferenței a două 

segmente rectilinii, se studiază relațiile dintre dreptunghiurile care au aceeași înălțime și apoi 

pătrățele construite pe suma sau diferența a două segmente. Ea conține, în particular, într-o 

terminologie azi uitată, o rezolvare a ecuațiilor de gradul al doilea. Această ultima tema va fi 

reluată, într-o formă mai generală, în Cartea a VI-a, în care “parabolele în elipsă” și “în hiperbola” 

– adică “aplicarea ariilor în lipsa” și “în exces” – echivalează cu un studiu complet al 

ecuației . 

Cartea a III-a, și ea tot foarte elementară, tratează proprietățile cercului. În particular, în ea 

se stabilește – fapt remarcabil – noțiunea de putere a unui punct în raport cu un cerc, fără să se 

folosească similitudinea, prin metode de aplicare a ariilor, adică prin algebră geometrică. Studiul 

tangentei într-un punct determina apariția, pentru prima dată în istorie, a noțiunii capitale de unghi 

de contingență. 

Cartea a IV-a, cu savoare pitagoreică, studiază problema înscrierii poligoanelor regulate 

într-un cerc, precum și problema circumscrierii poligoanelor. Ea nu tratează însă decât triunghiul 

echilateral, pătratul, pentagonul și hexagonul, pentru care problema poate fi rezolvată cu ajutorul 

riglei și compasului. În ea se reușește turul de forță de a înscrie pentagonul în cerc, fără a face 

apel la asemănare; asemenea detalii sunt dintre cele care ne fac să recunoaștem mâna unui mare 

artist. 

 

PROPORȚIILE. Partea a două a Elementelor este mult mai dificilă. Cartea a V-a constituie una 

dintre culmile gândirii matematice și se poate afirmă că ea n-a fost realmente asimilată și depășită 

decât de abia vreo sută de ani. Ea tratează noțiunea de raport, care este inclusă în următoarele 

patru definiții abstracte: 

“[3] Raport este relația după cantitate a două mărimi de același fel. [4] Se zice că mărimile 

au un raport între ele dacă, înmulțite, una poate întrece în mărime pe cealaltă. [5] Se zice că 

mărimile sunt în același raport, întâia către a două și a treia către a patra, dacă multiplii egali ai 

celei dintâi și ai celei de a treia, deodată, sau întrec în mărime respectiv multiplii egali ai celei de 

a două și ai celei de a patra, pentru oricare multiplu, sau sunt egali, sau mai mici, în ordinea 

considerată… [7] Iar dacă dintre multiplii egali, multiplul celei dintâi întrece în mărime 

multiplul celei de a două, dar multiplul celei de a treia nu întrece în mărime multiplul celei de a 

patra, se zice că întâia către a două are un raport mai mare decât a treia către a patra.” 



30 

 

Dintre aceste definiții, cea mai importantă este definiția [4]. Ea apare aici, în mod cu totul 

justificat, sub aspectul ei de definiție, însă în Cărțile VI, X, XI și XII se admite, implicit, că 

segmentele rectilinii, ariile plane, volumele și unghiurile rectilinii satisfac această definiție. 

Arhimede este cel care a simțit că este vorba aici de o cerință, de un postulat, care ar trebui 

explicitat, deoarece unghiurile curbilinii, în particular, unghiul de contingență, nu satisfac această 

definiție. 

   Definițiile [5] și [7], foarte abstracte, permit să se formuleze teoria rapoartelor în toată 

generalitatea ei și într-o formă de o supremă elegantă. Ea constituie echivalentul noțiunii moderne 

de tăietură introdusă în secolul trecut. Nimic nu ne autorizează, în afară, poate, de o scolie 

anonimă, să atribuim această teorie încă lui Eudoxos. 

Cartea a VI-a este importantă, dar elementară. În ea se găsesc cazurile de asemănare a 

triunghiurilor, teorema numită impropriu, până în zilele noastre, “a lui Tales”, proporționalitatea 

între arcurile de cerc și unghiurile la centru sau unghiurile înscrise în cerc, rezolvarea generală a 

ecuațiilor de gradul al doilea prin procedee pur geometrice. În felul acesta, algebră geometrică 

este solid constituită, devenind un admirabil instrument de lucru pe care Arhimede și Apollonius 

vor ști să-l folosească la maximum. 

Cartea a VII-a dezvoltă din nou, în primele propozițîi, tema Cărții a V-a, teoria proporțiilor, 

dar numai pentru cazul rapoartelor raționale și, în general vorbind, într-o formă mai arhaică și mai 

puțîn riguroasă. Luată însă în ansamblu, Cartea studiază întregul, pornind de la următoarele 

considerații: fără nici o încercare de a demonstra afirmăția și fără nici un postulat explicit, se 

afirmă că numărul, fiind o mărime, se bucură de proprietățile generale ale mărimilor, și anume, în 

principal, de proprietățile de existența, unicitate, comutativitate și asociativitate a sumei. 

Demonstrațiile se vor baza pe aceste proprietăți intuitive și pe caracterul discret al întregului. 

Acest caracter discret este exprimat prin două axiome principale implicite: 1) unitatea este o 

măsură (divizor) a oricărui număr și 2) înaintea unui număr dat există doar o mulțime finită de 

numere întregi, cu alte cuvinte, orice mulțime de numere întregi posedă un cel mai mic element. 

Cea de-a două axiomă este esențială pentru găsirea, cu ajutorul algoritmului lui Euclid, a celui 

mai mare divizor comun a două numere. Acest algoritm, care este instrumentul de baza al teoriei 

elementare a numerelor, apare aici pentru prima dată, în legătură cu simplificarea aproximativă a 

rapoartelor așa cum o practicau, în aceeași epoca, Aristarh din Samos și Arhimede. El constituie 

și punctul de plecare al teoriei fractiilor continue, care vor începe să joace un rol de prim rang 

începând din secolul al XVII-lea. Tot în     Cartea a VII-a mai găsim o teorie a numerelor prime 

între ele și a numerelor prime absolute, teorie care s-a păstrat până azi în învățământul elementar, 

într-o formă aproape neschimbată. Urmează apoi o scurtă teorie a celui mai mic multiplu comun. 

  Cartea a VIII-a, mult mai omogenă decât precedentă, este consacrată aproape în întregime 

numerelor întregi în progresie geometrică sau, într-un alt limbaj, puterilor numere întregi ale 

fractiilor. Scopul ei este, în ultima analiză, să stabilească, într-o formă generală, cazurile de 

raționalitate a rădăcinilor de ordinul n ale unui întreg sau ale unei fracțîi. 

Cartea a IX-a cuprinde, pe de o parte, propozițîi vetuste despre par și impar, bazate pe 

raționamente foarte slabe, iar pe de altă parte, teoreme foarte subtile și foarte frumoase, cum este 

cea care stabilește existența unei infinități de numere prime absolute sau cea care construiește 

numerele perfecte euclidiene. 
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LUCRĂRILE MINORE SAU PIERDUTE. Opera lui Euclid nu se limitează la Elemente.      

Catalogul scrierilor care îi sunt atribuite este mare. Unele dintre ele au ajuns până la noi, altele au 

dispărut complet sau parțial. Dintre aceste scrieri cu caracter teoretic cităm mai întâi Datele, un fel 

de complement al Elementelor, dar cu o formă mai analitică. Lucrarea cuprinde 94 de propoziții. 

Primele stabilesc câteva proprietăți ale mărimilor proporționale sau “care au creșteri 

proporționale”, adică, în limbajul nostru, proprietățile funcțiilor liniare. Propozițiile următoare, cu 

caracter mai geometric, se referă la figurile asemenea, la aplicarea ariilor, adică la rezolvarea 

ecuațiilor de gradul al doilea, și la cerc. Lucrarea păstrează încă un caracter foarte elementar. 

Nu același lucru se poate afirmă despre tratatul, astăzi pierdut, despre porisme (Porismata). 

Pappus ne-a lăsat o descriere destul de neclară. Pornind de la această mărturie, matematicienii 

moderni, în special Robert Simson și Chasles, au încercat reconstituiri care, că toate lucrările de 

acest gen, au un caracter foarte ipotetic. Se pare însă că este destul de ferm stabilit că în acest 

tratat pierdut, Euclid rezolva mai multe probleme care au oarecare afinitate cu geometria 

proiectivă și cu teoria transversalelor, așa cum le tratau matematicienii din prima jumătate a 

secolului trecut. În el figurează, în particular, teorema lui Desargues cu privire la Triunghiurile 

omologice și teorema lui Pappus cu privire la hexagoanele înscrise într-o conică degenerată în 

două drepte. Începând de pe la sfârșitul secolului al XIX-lea, aceste două propozițîi joacă un rol 

esențial în geometria proiectivă. 

Vom mai menționa, ceva mai departe, alte două tratate pierdute: Conică (Conicele) și De 

locis ad superficiam (Despre locuri pe suprafață). 

  

B i b l i o g r a f i e: 

“ISTORIA GENERALĂ A ȘTIINȚEI” 

Publicată sub conducerea lui Rene Taton Vol. I Știință antică și medievală de la origini la 

1450 Editura Științifică București, 1970 

www.didactic.ro 

www.referate.ro 
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,,1+2+3+…=−1/12?” 

 

Federicis Alexandru Ionuț 

Colegiul Național ,,Ienăchiță Văcărescu” 

Prof. îndrumător: Zepiși Simona Valinda 

 

      În analiza matematică, suma tuturor numerelor naturale, 1 + 2 + 3 + 4 + ... este o serie 

divergentă,adică o serie infinită fără limite.Având în vedere că seria nu are limite,suma elementelor 

acesteia nu ar trebui să fie finită,însă vă voi prezenta contrariul. 

      Înainte să trecem la problema propriu-zisă,aș vrea să vă vorbesc despre o proprietate foarte 

interesantă a acestei sume,și anume cea de a forma numere piramidale,indiferent de cifra după care 

te dezici să pui egal. 

       Numerele triunghiulare reprezinta numerele care pot fi aranjate sub formă de triunghi,iar 
acestea se deduc cu ajutorul unei formule simple: 

∑ k

n

k=1

 
n(n+1)

2
 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

      O primă demonstrație care dovedește că suma aparent infinită este egală cu -1/12 îi aparține 

fizicianului Tony Padilla de la Universitatea din Nottingham,acesta încercând să explice rezultatul 

remarcabil fără ajutorul funcției Reimann Zeta. 

 S1=1−1+1−1+1… 

            S2=1−2+3−4+5… 

            S=1+2+3+4+5… 

 S1=1−1+1−1+1…↔ 
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  ↔1−S1=1−(1−1+1−1+1…)↔ 

        ↔1−S1=1−1+1−1+1…=S1 

            ↓ 

        2S1=1 

            ↓ 

         S1=
1

2
 

 2S2=1−2+3−4…+ 1−2+3−4... ↔ 

  ↔2S2=1+(−2+1)+(3−2)+(−4+3)… ↔ 

        ↔2S2=1−1+1−1…=S1=
1

2
 

                         ↓ 

                      S2=
1

4
 

 S−S2=1+2+3+4+5+…−(1−2+3−4+5…)↔ 

  ↔S−S2=(1−1)+(2+2)+(3−3)+(4+4)…↔ 

        ↔S−S2=4+8+12+…↔ 

        ↔S−S2=4(1+2+3+…)↔ 

        ↔S−S2=4S↔ 

        ↔S−
1

4
=4S↔ 

        ↔−3S=
1

4
↔ 

        ↔S=-
1

12
! 

 

 

 

      Demonstrația ,,oficială” pentru 1+2+3+…=-
1

12
 folosește funcția complexă Reimann 

Zeta(ζ).Forma generală a acestei funcții este următoarea: 

ζ (s)= ∑
1

ns

 

n=1

       

     Pentru a ajunge la suma ,,1+2+3+…=-
1

12
” folosim valoarea specifică a funcției pentru numerele 

întregi negative,și anume: 

 ζ (-n)=(−1)
nBn+1

n+1
  ,(∀)n 1 unde Bn+1 reprezintă al n+1-lea numar al lui Bernoulli 

     Pentru n=1 obținem următoarele relații: 

ζ(-1)= ∑
1

ns

 

n=1

 = 
1

1-1
+

1

2-1
+

1

3-1
+…=1+2+3+… (1) 

ζ(-1)=(−1)
1
  

B1+1

1+1

    
B2=

1

6
 



34 

 

ζ(-1)=(−1)  

1

6

2
 

ζ(-1)= −
 

  
 (2) 

(1) (2)→ 1+2+3+…=−
1

12
 

 

 Astfel,am ajuns la aceeași concluzie prin două metode diferite,în cazul uneia dintre cele mai 

interesante sume din domeniul matematicii,sumă importantă în fizică,mai exact în teoria funiei. 
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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); 
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(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 . 
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Importanța matematicii în muzică 

 

Căprar Dorothea Oana și Sardenie Alexia Gabriela 

Scoala Gimnazială nr. 195, București 

Prof. îndrumător Petrescu Maria 

 

    Un citat celebru afirmă că „Matematica este muzica raţiunii.” Dar oare ce au în comun 

aceste două ştiinţe şi arte? Se spune că ascultarea muzicii clasice duce la îmbunătăţirea abilităţilor 

matematice, dar şi că stăpânirea unor noţiuni elementare de matematică ajută la înţelegerea teoriei 

muzicale. Totuşi, legătura dintre cele două este mult mai profundă. 

    Matematica este ştiinţa numerelor şi a formelor, o ştiinţă care a apărut din dorinţa oamenilor 

de a înţelege şi a exprima lumea înconjurătoare. Şi cum sunetul face parte din această lume, nu este 

de mirare că matematica poate fi folosită pentru descrierea sau construirea acestei armonii a 

sunetelor numite muzică. 

    V-aţi întrebat vreodată de ce pianul are clape albe şi negre a căror ordine se repetă la fiecare 

7 clape albe? Sau de ce chitara are 6 corzi de grosimi diferite, iar vioara numai 4... şi cum se 

acordează aceste instrumente? Teoria muzicii ne vine în ajutor cu toate aceste răspunsuri şi nu 

numai. 

    Orice melodie este o împletire armonioasă şi structurată a unor sunete. Trăsăturile cele mai 

importante ale muzicii sunt ritmul şi tonalitatea. Ritmul este cel care ne face să ne legănăm de pe un 

picior pe altul sau să dăm din cap atunci când ascultăm un cântec care ne place. Aici, tempo-ul şi 

măsura joacă un rol important: tempo-ul stabileşte cât de alert trebuie cântată melodia, iar măsura 

dă muzicii o anumită pulsaţie (indicând câţi timpi sunt într-o măsură şi care dintre ei sunt 

accentuaţi). Astfel, ea poate fi de 2/4 (două pătrimi), 3/4 (trei pătrimi), 4/4 (patru pătrimi) sau alte 

măsuri chiar mai complicate.  

    Tonalitatea sau înălţimea sunetelor este determinată de frecvenţa lor. Cu cât un sunet este 

mai ascuţit sau mai înalt, cu atât frecvenţa sa este mai mare. De exemplu, cu cât o coardă de chitară 

este mai întinsă, cu atât ea vibrează mai repede şi sunetul obţinut este mai ascuţit. În funcţie de 

înălţimea lor, principalele sunete au fost denumite Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si şi organizate în game. 

Pe claviatura unui pian se poate observa succesiunea acestor game, unde clapele albe reprezinta 

notele de mai sus, iar cele negre reprezintă sunete care se află ca tonalitate undeva la jumătate între 

notele vecine. 

   Înrudirea matematicii cu muzica are aplicaţii dintre cele mai diverse. În predarea 

matematicii pot fi folosite conceptele de ritm şi măsură pentru a evidenţia legătura dintre înmulţire, 

împărţire şi operaţii cu fracţii. De exemplu, într-o melodie care are măsura 3/4, suma duratelor 

notelor din fiecare măsură trebuie să fie de trei pătrimi (măsurile sunt separate între ele prin bare 

verticale). 

    De asemenea, gamele şi intervalele muzicale pot fi de ajutor în înţelegerea unor noţiuni 

matematice elementare cum ar fi şirurile, intervalele sau mulţimile. Dacă ne gândim la claviatura 

unui pian, observăm că notele clapelor albe se repetă din 7 în 7. Dacă înlocuim în ordine fiecare 

notă cu un număr de la 1 la 7, obţinem un şir de numere ale cărui elemente se repetă din 7 în 7.  

Nașterea muzicii prin sprijinul matematicii 

    Pornind de la proprietăţile matematice ale structurii muzicii, oamenii de ştiinţă au mers chiar 

mai departe şi au construit algoritmi complecşi de calcul, obţinând programe computerizate care 

transformă muzica în imagini caleidoscopice sau structuri geometrice în continuă mişcare. 
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    Acum 2500 de ani, Pitagora s-a servit de un instrument numit monocord (o singura coardă 

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

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

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

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

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

coarda scurtă este în octavă față de sunetul cel mai jos produs de coarda dublă. Prin urmare, dacă 

cele două coarde au raportul lungimilor lor 1/2, raportul frecvențelor sunetelor emise este 2/1, adică 

rapoartele lungimilor și ale frecvențelor sunt inverse unul altuia. Tot Pitagora a constatat că dacă 

lungimile coardelor sunt în raportul 3/2, sunetele ce se aud formeazaă intervalul muzical numit 

cvinta; iar raportul 4/3 d intervalul numit cvarta. În felul acesta evaluarea simplă și precisă în 

rapoarte de numere întregi ale celor trei intervale considerate consonante perfecte, octava, cvinta și 

cvarta, perfecte, a constituit baza sistemului muzical. 

    Cei vechi aveau un instrument muzical mult folosit în reprezentațiile muzicale: lira cu 8 

coarde vibrante. La această liră s-au determinat raportele dintre doua sunete muzicale, precum 

tonul, semitonul, cvarta, cvinta, octava. Un interval muzical, distanța dintre două sunete sau două 

note muzicale, poate fi reprezentat aritmetic prin câtul dintre frecvența sunetului muzical mai acut și 

frecvența sunetului muzical mai grav. Aceasta înseamnă, experimentându-se în alt mod matematic, 

că logaritmul unui interval oarecare este egal cu logaritmul frecvenței notei mai înalte minus 

logaritmul frecvenței notei mai joase. Dar un logaritm poate fi exprimat și ca o sumă de logaritmi ai 

intervalelor componente (ceea ce inseamnă, în acest caz, că intervalul poate fi determinat aritmetic 

ca un produs de numere). 

    Tonul este intervalul muzical dintre două note consecutive ale gamei diatonice grecești 

(afară de intervalul dintre mi și fa sau cel dintre si și do). Semitonul este intervalul de o jumatate de 

ton, ca de exemplu, intre mi și fa sau si și do. 

 

Aplicăm matematica 

    Caracterizăm matematic, mai departe, câteva din intervalele muzicale cele mai importante: 

 Sexta mare  înseamnă raportul 5/3 și este egală cu o cvartă perfectă o terță majoră, deoarece : 

5/3=4/3*5/4. Sau, aplicând logaritmii : lg5/4=lg4/3+lg5/4, adică logaritmul sextei majore mărite 

este egal cu suma logaritmului cvartei perfecte și cel al terței majore. 

 

Intervalele răsturnate 

     Intervalele descoperite (octava, cvinta, sexta etc.) au fost ulterior analizate și s-a lucrat 

inesns cu ele. Astfel, muzica a evoluat și intervalelor li s-a descoperit răsturnarea lor. Datorită 

matematicii, a fost mai usor de reținut ce interval rezulta prin răsturnarea fiecarui interval în parte. 

De exemplu, daca răsturnăm o terță mică, obținem o sextă mare, suma lor fiind egală cu 9 (9=3+6), 

iar condiția lor, opusă (mică si mare, micșorată și mărită). 

Când vine vorba de intervale compuse, știm că o decima mică (intervalul de 10 sunete, 

format dintr-o terță peste octavă), răsturnată ne dă o sextă mare, suma lor fiind de 16, iar condiția 

opusă. 

 

Matematicieni români și muzica 

    Dintre matematicienii români preocupaţi de legătura dintre matematică şi muzică se distinge 

Dr. Dan Tudor Vuza, a cărui pasiune pentru muzică a dus la elaborarea unor noi teorii ale 

structurilor ritmice. Rezultatele cercetărilor sale au fost publicate în reviste internaţionale 

prestigioase de cercetare matematică, iar Universitatea din Chicago a inclus în cadrul lecţiilor de 

matematică muzicală un capitol special numit „Canoanele ritmice ale lui Vuza”. 
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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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Inegalităţi cu integrale 
 

 Dunca Laura şi Damşa Dinu  

Colegiul Naţional „Gheorghe Şincai”, Baia Mare 

Prof. coordonator Pop Adrian Ioan 

 

În multe inegalităţi cu integrale, se aplică anumite proprietăţi ale integralei definite.  Reamintim 
câteva din proprietăţile integralei definite. 

1) Proprietatea de liniaritate.  Dacă f,g:[a,b] R sunt funcţii continue şi  R, atunci: 

a)  

b

a

dxxgxf )]()([ = 
b

a

dxxf )( + 
b

a

dxxg )( ; b) 
b

a

dxxf )( = 
b

a

dxxf )( . 

2) Dacă f: [ a, b] R+, este o funcţie continuă şi pozitivă  
b

a

dxxf )(  0. 

3) Dacă f, g:[a,b] R sunt funcţii continue, cu proprietatea: f(x)   g(x), x[a,b], atunci: 
b

a

dxxf )( 


b

a

dxxg )( . 

4) Proprietatea de aditivitate la interval. Dacă f: * a, b+ R este o funcţie continuă şi c(a,b) atunci: 


b

a

dxxf )( = 
c

a

dxxf )( + 
b

c

dxxf )( . 

5) Dacă   Rbaf ,:  este o funcţie continuă şi  baxMxfm ,,)(   atunci 

   abMxfabm

b

a

  )dx( . 

6) Dacă    Rbaf ,:  este o funcţie continuă şi pozitivă şi    ba,,  atunci 

 

b

a

xfxf )dx()dx(





 

7) Dacă    Rbaf ,:  este o funcţie continuă şi pozitivă şi dacă  bax ,0   astfel încât 

0)( 0 xf  atunci 0
b

a

dxxf )( . 

8) Teorema de medie. Dacă   Rbaf ,:  este o funcţie continuă atunci  ba,  astfel încât 




b

a

dxxf
ab

f )(
1

)( . 

 

Aplicaţii  

1. Se consideră funcţiile  
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5!3!
)(

53 xx
xxxg

x
xxxfRRgf  sin,

!3
sin)(,:,

3

. 

a) Să se demonstreze inegalităţile )( xf  0, x  0 şi )(xg  0, x  0. 

b) Să se demonstreze inegalitatea  

121110

1

76

1

3

1

76

1

3

1
1

0

2








  dxxsin . 

 

 

Rezolvare: 

a) Demonstrăm inegalităţile cerute studiind monotonia şi punctele de extrem ale funcţiilor f şi g. 

Calculăm 
4!2!

1)(,
2!

1)(
422 xx

xxg
x

xxf  coscos  

!3
sinsin

3x
xxxgxxxf  )(,)(  

2!
)(,)(

2x
xxgxxf  1cos1cos  

1cos,sin)4(  xxgxxxg )()(
(5)

. 

Din  ZkRxxxf  2k0,1cos)(  f   este strict crescătoare pe R  

00,(0))(  xfxf  f   este strict crescătoare pe  ,0   

 00,(0))(  xfxf f  este strict crescătoare pe  ,0   

 00,(0))(  xfxf  00,)(  xxf  

Analog pentru funcţia g: 

Din  ZkRxxxg  2k,01cos)((5)
 

)4(g  este strict descrescătoare pe R  

0(0
(4)(4)

 xgxg ,0))(  
(3)

g  este strict descrescătoare pe  ,0  

00,(0))(
3)(3)

 xgxg  g   este strict descrescătoare pe  ,0  

00,(0))(  xgxg  g   este strict descrescătoare pe  ,0   

 00,(0))(  xgxg  g  este strict descrescătoare pe  ,0   

 00,(0))(  xgxg  00,)(  xxg . 

b) Din )( xf  0, x  0 şi )(xg  0, x  0   

0
5!3!3!

533

 x
xx

xx
x

x ,sin  

 6 6 10 prin integrarepe 0,1
2 2 2

Prop. 7
sin , 0

3! 3! 5!

x x x
x x x x         
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1

0

73
2

73

763763 



























  11120

sin
111

0

1

0

xxx
dxx

xx
 

121110763763

1

0

2








 

111
sin

11
dxx . 

 

2.  Se consideră funcţiile  

53
x -   )(,

3
x-   )(,:,

533 xx
arctgxxg

x
arctgxxfgf   RR . 

a) Să se demonstreze inegalităţile )( xf  0, x  0 şi )(xg  0, x  0. 

b) Să se demonstreze inegalitatea  

 
48

11
dxarctg

60

13
1

0

  3x . 

 

Rezolvare: 

a) 
1

1
1

1
)(

2

4
2

2 





x

x
x

x
xf  *,0)(f R xx   

f strict crescătoare pe R  00,(0))(  xfxf  00,)(  xxf . 

1
1

1

1
)(g

2

6
2

2 







x

x
xx

x
x 4

 *0,)(g R xx  

 g strict descrescătoare pe R   

00,(0))(  xgxg  00,)(  xxg . 

 

 

b) Din )( xf  0, x  0 şi )(xg  0, x  0 

 

3xcu xpedsubstituin533

0,
53

arctg  
3

 x
xx

x
x

x x  

 9 9 15 prin integrarepe 0,1
3 3 3

Prop. 7
  arctg x , 0

3 3 5

x x x
x x x         

1 114 10 4 10 16
3

00 0

arctg dx
4 30 4 30 80

x x x x x
x

   
       

   
   

48

11
dxarctg

60

13
1

0

  3x . 

3. Se consideră şirul de integrale  
1nnI , definit prin dx

x

x
I

n

n  


1

0

4 1
. 

a) Să se calculeze 1I  şi 3I . 

b) Să se demonstreze că şirul  
1nnI este descrescător. 
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c) Să se arate că 
1

1
4


 

n
II nn

. 

d) Să se calculeze dx
x

x n

n  

1

0

4 1
lim . 

e) Să se calculeze 















 

dx
x

x
n

n

n

1

0

4 1
lim . 

f) Să se demonstreze inegalitatea   5

1

0

4 1
42lim edx

x

x
ne

n
n

n

















 

. 

Rezolvare: 

a) 
 

  82

1
1

0

21




















 
2

1

0
2

21

0

4
arctg

2

1

11
xdx

x

x
dx

x

x
I . 

    2ln
4

1
1ln

4

1

1

1

4

1

1

1

0

4

1

0

4

41

0

4

3

3 

















  xdx
x

x
dx

x

x
I . 

b) 
 

 













1

0

4

1

0

4

1

0

4

1

1
1

1-

11
0dx

x

xx
dx

x

x
dx

x

x
II

nnn

nn  

 şirul  
1nnI este descrescător. 

 

c) 
 

1

1

11

1

11

1

0

1

0

1

4

41

0

4

41

0
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nn

x
dx

x

xx
dx

x

x
dx

x

x
II

nnnn

nn . 

d) Deoarece  1,0,0  xx n
 şi  1,0,114  xx    

 
 0,1peintegrareprin

4 1



 1,0,0 xx

x

x n
n

1

1
0





  n

dx
x

x n1

0

4 1
 

1

1

1
0

1

0

4 





  n
dx

x

x

n

n

n
limlim  0lim 


dx

x

x n

n

1

0

4 1
. 

e) Deoarece  
1nnI este descrescător  4 nn II  


















1

1

2

4

4

n
II

III

nn

nnn

Dar
 

 


22

1




n
I n . (1) 

Din 4 nn II  

















1

1
Dar

2

4

4

n
II

III

nn

nnn 4

*,4 Nn
n

I n 



22

1
 

  5n*,,
62

1



 Nn

n
I n  .(2) 
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Din inegalităţile (1) şi (2)  5n*,,
62

n

22






Nn

n
nI

n

n
n  prin trecere la limită obţinem  

 
2

1
lim 


n

n
nI  

2

1

1
lim

1

0

4

















 

dx
x

x
n

n

n
. 

g) Conform punctului precedent avem inegalităţile:  

5n*,
22

1






Nn

n
I

n
n ,

62

1
 

  5n*,,
62

42n
42

22

42n
1 









 Nn

n
In

n
n  

  
limitalatrecereprinn

5n*,,
3

2n
42

1

2n


























Nn

n
In

n

n

n

n

 

  
n

3

5
1lim42lim

1

1
1lim 























 n
In

n n

n

n
n

n

n
  

  
3

5n

5

3-n
11

3

5
1lim42lim

1

1
1lim







 
















































n

n

n

n
n

n

n
n

n n
In

n
   

   5

1

0

4 1
42lim edx

x

x
ne

n
n

n
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Leonardo Pisano Fibonacci  

sau  

Leonardo din Pisa (1170-1250) 

  

Gabur Olivia-Alexandra 

Școala Gimnazială „Ion Irimescu” – Fălticeni 

Prof. îndrumător Alexandru Elena-Marcela 

 

 Leonardo Pisano Fibonacci este considerat unul dintre cei mai mari matematicieni ai Evului 

Mediu, născut în Pisa, în Italia. 

 Lucrarea sa, „Liber abaci”, descrie regulile după care se efectuează operațiile aritmetice 

elementare, oferind și probleme pentru ilustrarea metodelor de calcul. În partea a doua a cărții sunt 

prezentate probleme cu care se confruntau comercianții arabi, probleme legate de prețul mărfurilor, 

calcularea profitului, precum și multe alte probleme originare din China. 

 În partea a treia a tratatului „Liber abaci” este descrisă problema iepurilor: O persoană 

plasează o pereche de iepuri într-un spațiu închis și se întreabă câte perechi de iepuri vor exista la 

sfârșitul unui an de zile, dacă se presupune că în fiecare lună, fiecare pereche naște o alta, care din 

luna următoare devine fertilă. Problema este însă idealizată, în sensul în care se consideră că nici 

un iepure nu moare, iar secvența numerică rezultată este:1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 

233, 377, … 

 Cu cât se scriu mai mulți termeni, cu atât raportul dintre un număr și predecesorul său este 

mai aproape de raportul de aur (secțiunea de aur/proprția de aur/numărul de aur), notat cu litera 

grecească „φ” ( se citește „fi”), care este primul număr irațional descoperit și este aproximativ egal 

cu 1,61803399. Acest număr se regăsește peste tot în natură: în bifurcația ramurilor plantelor și 

arborilor, în dispunerea geometrică a frunzelor și inflorescențelor unor plante, a petalelor florii de 

trandafir (pentagrama trandafirului cu cinci petale este un simbol sacru extraordinar, acest concept a 

fost inițiat prin punerea laolaltă a celor cinci elemente de bază: PĂMÂNT, APĂ, FOC, AER și 

ETERUL CERESC, iar cifra cinci simbolizează centrul, armonia și echilibrul), a semințelor de 

floarea soarelui, în conurile de brad, în fiecare caz, dispunerea asigurând utilizarea optimă a luminii 

solare și polenizarea prin atragerea insectelor.   
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 Aranjamentele florale asemănătoare florii soarelui au 55 de spirale într-o direcție și 89 în 

cealaltă (55 și 89 sunt numere din șirul Fibonacci). Crinii și irișii au 3 petale, pintenul cocoșului are 

5, nemțișorii au 8 petale, gălbenelele au 13, ochiul boului poate avea 21, iar margaretele pot avea 

34, 55  sau chiar 89 de petale. 

 O altă coincidență ar fi mâinile unui om: 2 mâini, au câte 5 degete, fiecare având câte 3 

falange separate prin două articulații, numere din faimosul șir. Fața umană este și ea caracterizată 

din punct de vedere estetic prin câteva dimensiuni principale: distanța dintre ochi, distanța dintre 

gură și ochi, distanța dintre nas și ochi, dimensiunea gurii. Chipul Mona Lisei (Gioconda), pictat de 

Leonardo da Vinci este considerat o față umană perfectă. 

 Datorită imensului său potențial de a reda o compoziție estetică perfectă, numărul de aur se 

întalnește și în sculpturi: Statuia lui Zeus din Olympia – sculptură a lui Phidias, Domnișoara 

Pogany, Pasărea măiastră – opere ale lui Brîncuși și multe altele. Sărutul de pe Poarta lui Brîncuși 

seamănă foarte mult cu litera grecească și chiar și cele 16 module și jumătate din Coloana 

Infinitului amintesc de „fi”. 

 Construcții arhitecturale ca Marea Piramidă din Egipt și catedrala Notre Dame din Paris, 

Ateneul Român din București respectă această proporție de aur. Henry Coandă a inventat primul 

avion cu reacție în care raportul dintre raza mare și raza mică a elipselor folosite la construcția 

profilului de aripă este chiar numărul de aur. 

 Șirul lui Fibonacci este realizat prin alegerea a două numere și repartizarea celorlalte numere 

prin regula că fiecare număr trebuie să fie suma celor două numere precedente. Această regulă 

simplă generează o secvență numerică care are multe proprietăți surprinzătoare: 

 - luate oricare trei numere adiacente din secvență, dacă se ridică la pătrat numărul din 

mijloc, se înmulțește primul cu altreilea număr, atunci diferența dintre cele două rezultate este de 

fiecare dată 1; 

 - luate oricare patru numere adiacente din secvență, dacă se înmulțesc numerele din capete, 

se înmulțesc apoi cele din interior, atunci primul rezultat va fi mai mare sau mai mic cu 1 decât al 

doilea rezultat; 

 - suma oricăror zece numere adiacente este egală cu al șaptelea număr din secvență înmulțit 

de 11 ori. 
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Operaţii cu predicate corelate cu operaţiile şi relaţiile cu 

mulţimi 
 

Burlacu Ramona 

Liceul Regina Maria Dorohoi, jud. Botoșani 

Prof. coordonator Hrițcu Cristian 

 

1. Negaţia predicatului corelată cu complementara 

 Fie      
Predicate Mulţimi Interpretare grafică 

  ( )             *      ( )+ 

 
  ( )  *         + 

  ̅̅ ̅( )           *      ̅̅ ̅( )+  *       +    ( ) 

  ţ                  ( )  

2. Conjuncţia predicatelor corelată cu intersecţia mulţimilor 

 Fie        
Predicate Mulţimi Interpretare grafică 

  ( )             *      ( )+ 

 

    *       
  + 

  ( )             *      ( )+ 

  ( )    ( )           
    

*      ( )    ( )+      

Reţinem:                

3. Disjuncţia predicatelor corelată cu reuniunea mulţimilor 

 Fie        
Predicate Mulţimi Interpretare grafică 

  ( )             *      ( )+ 

 

    *       
  + 

  ( )             *      ( )+ 

  ( )    ( )       
        

*      ( )    ( )+      

  ţ                     

4. Implicaţia predicatelor  corelată cu relaţia de incluziune  

 Fie        
Predicate Mulţimi Interpretare grafică 

  ( )             *      ( )+ 

 

    

  ( )             *      ( )+ 

(  ( )    ( ))  (       )     

  ţ     (       )        
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5. Echivalenţa predicatelor corelată cu relaţia de egalitate  

 Fie        
Predicate Mulţimi Interpretare grafică 

  ( )             *      ( )+ 

 

  ( )             *      ( )+ 

(  ( )    ( ))  (       )     

           ţ      (       )  (       )  (       )  (   )  (   )
     

 

Aplicații 
1. Fie  ( )  |     |          ( )      | |           , două predicate. Să se 

afle mulţimea de adevăr a predicatelor:  ( ), ( )  ( )    ( )  ( )    ( ). 

2. Fie  ( )               ( )               , două predicate.  

a) Să se afle mulţimea de adevăr a predicatelor:  ( ), ( )  ( )  ( )  

  ( )    ( )  ( )    ( )  (  ( ))   ( ) (  ( ))   ( ). 

b) Să se stabilească dacă  ( ) este consecinţă logică a predicatului  ( ). 

c) Să se stabilească dacă  ( ) este consecinţă logică a predicatului  ( ). 

3. Fie  ( )  *
   

 
+          ( )                , două predicate. Să se  arate 

că  ( )   ( )  

4. Fie    ,    *
   

 
+     -,   *              +. Predicatele asociate 

mulţimilor sunt   ( )           şi   ( )          . Să se  arate că   ( )  

  ( ). 

5. Fie           Arătaţi că: 

a)   (   )  (   )     
b)   (   )  (   )     
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Matematica în interdisciplinaritate 
 

Mihăilescu George și Gheorghe Dorian                

 Colegiul Tehnic ”Costin D. Nenițescu” Pitești                     

Prof. îndrumător: Pleșa Maria Carmen 
 

Mathematics is the source of all discoveries. Illuminati scholars in all fields: literature, art, music, 

psychology, physics, etc., recognize the importance of mathematics, recording it in thoughts and 

writings.  

 

MATEMATICA & MUZICA 

Pitagora sau Pythagoras 

 

 

 

 (în greacă: Πσθαγόρας) a fost un filosof și matematician grec  

 Born: Samos, Greece . circa. 580 î.Hr.  

 Died: Metapontum circa 495 î.Hr.)  

 
 Ştiaţi că Pitagora considera cunoştinţele muzicale ca făcând parte din domeniul matematicii şi în 

mod special din teoria numerelor?  

„Sunetele armonioase, spunea Pitagora, sunt produse de rapoartele exprimate în numere întregi şi cu 

cât valoarea numerică a raportului este mai mică cu atât sunetul este mai frumos”. 

 

MATEMATICA & LITERATURE 

 

Lucian Blaga filosof român, poet, scriitor și nuvelist. 

 

 
 
 Born: May 9, 1895, Lancrăm 
 Died: May 6, 1961, Cluj-Napoca 

 

 <<Geometria este știința care restaurează situația dinainte de creația lumii și încearcă să 
umple “golul”, renunțând la oficiile materiei.>> 

 „Matematica este o limbă şi o ştiinţă.” 

 „Matematicianul este îmblânzitorul ce a domesticit infinitul.” 

 

Ion Barbu, matematician și poet. 

https://www.google.ro/search?q=pythagoras+born&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3MC0uMtASy0620i9IzS_ISQVSRcX5eVZJ-UV5ALiL9REkAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwif75izwJrYAhXpC5oKHYNTBCMQ6BMIuwEoADAV
https://www.google.ro/search?q=Samos&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3MC0uMlDiBLEszZINzbTEspOt9AtS8wtyUoFUUXF-nlVSflEeAP76l8gvAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwif75izwJrYAhXpC5oKHYNTBCMQmxMIvAEoATAV
https://www.google.ro/search?q=pythagoras+died&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3MC0uMtCSz0620i9IzS_ISdVPSU1OTSxOTYkvSC0qzs-zSslMTQEA_HRkLC0AAAA&sa=X&ved=0ahUKEwif75izwJrYAhXpC5oKHYNTBCMQ6BMIvwEoADAW
https://www.google.ro/search?q=pythagoras+metapontum&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3MC0uMlDiBLHMstJyirXks5Ot9AtS8wtyUvVTUpNTE4tTU-ILUouK8_OsUjJTUwAOEi5BOAAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwif75izwJrYAhXpC5oKHYNTBCMQmxMIwAEoATAW
https://www.google.ro/search?q=lucian+blaga+born&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MCoqyq3UEstOttIvSM0vyEkFUkXF-XlWSflFeQDBYJduJQAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjcooCWt5rYAhWhYZoKHQl3AowQ6BMIuwEoADAW
https://www.google.ro/search?q=lucian+blaga+lancr%C4%83m&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MCoqyq1U4gIxsy2LCisqtMSyk630C1LzC3JSgVRRcX6eVVJ-UR4AR1sd4zEAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjcooCWt5rYAhWhYZoKHQl3AowQmxMIvAEoATAW
https://www.google.ro/search?q=lucian+blaga+died&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MCoqyq3Uks9OttIvSM0vyEnVT0lNTk0sTk2JL0gtKs7Ps0rJTE0BAJ3ag0guAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjcooCWt5rYAhWhYZoKHQl3AowQ6BMIvwEoADAX
https://www.google.ro/search?q=Cluj-Napoca+Romania&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MCoqyq1U4gAxC4zSC7Xks5Ot9AtS8wtyUvVTUpNTE4tTU-ILUouK8_OsUjJTUwCKjg9vOAAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjcooCWt5rYAhWhYZoKHQl3AowQmxMIwAEoATAX
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 Born: March 18, 1895, Câmpulung 

 Died: August 11, 1961, Bucharest 

 

 "Ca şi în geometrie, înţeleg prin poezie o anumită simbolică pentru reprezentarea 

formelor posibile de existenţă… Pentru mine poezia este o prelungire a geometriei, 

aşa că, rămânând poet, n-am părăsit niciodată domeniul divin al geometriei.„ 

 „Matematicile pun în joc puteri sufleteşti care nu sunt cu mult diferite de cele solicitate 

de poezie şi de arte.” 

 „Poezia este o prelungire a geometriei, aşa că, rămânând poet, n-am părăsit niciodată 

domeniul divin al geometriei.” 

 

Albert Einstein, fizician german 

 

 Born: March 14, 1879, Ulm, Germany 

 Died: April 18,1955, Princeton, New Jersey, United States 

 

 „Matematica pură este, în felul ei, poezia ideilor logice.” 

 

 

MATEMATICA & RELIGIA 

Platon 

 

 

 

427 î.Hr. - s-a născut (aproximativ) 

347 î.Hr. - a murit (aproximativ) 

filozof al Greciei Antice, student al lui Socrate şi învăţător al lui Aristotel 

 
 Platon spunea că „Dumnezeu geometrizează” şi pusese pe frontonul Academiei deviza „Aici n-are 

ce căuta cel ce nu ştie matematică”. Platon concepea matematica în modul în care moştenise acest 

https://www.google.ro/search?q=ion+barbu+born&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3sEzKzSnXEstOttIvSM0vyEkFUkXF-XlWSflFeQAAffKQJQAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwiS4b2WtprYAhUjAZoKHZlcA7wQ6BMIuwEoADAU
https://www.google.ro/search?q=C%C3%A2mpulung+Romania&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3sEzKzSlXAjONTI0tcrXEspOt9AtS8wtyUoFUUXF-nlVSflEeAJrKSHYwAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwiS4b2WtprYAhUjAZoKHZlcA7wQmxMIvAEoATAU
https://www.google.ro/search?q=ion+barbu+died&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3sEzKzSnXks9OttIvSM0vyEnVT0lNTk0sTk2JL0gtKs7Ps0rJTE0BAEfyl_YuAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwiS4b2WtprYAhUjAZoKHZlcA7wQ6BMIvwEoADAV
https://www.google.ro/search?q=Bucharest&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3sEzKzSlX4gAzzdJzteSzk630C1LzC3JS9VNSk1MTi1NT4gtSi4rz86xSMlNTAFT-9Ok4AAAA&sa=X&ved=0ahUKEwiS4b2WtprYAhUjAZoKHZlcA7wQmxMIwAEoATAV
https://www.google.ro/search?q=albert+einstein+born&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE2LXz9U3yEqu0BLLTrbSL0jNL8hJBVJFxfl5Vkn5RXkA8z-pACMAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwibks7dv5rYAhWvbZoKHYUWBuEQ6BMI3QEoADAj
https://www.google.ro/search?q=Ulm+Germany&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE2LXz9U3yEquUOIEMQwtK6ostcSyk630C1LzC3JSgVRRcX6eVVJ-UR4AvIpzly4AAAA&sa=X&ved=0ahUKEwibks7dv5rYAhWvbZoKHYUWBuEQmxMI3gEoATAj
https://www.google.ro/search?q=albert+einstein+died&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE2LXz9U3yEqu0JLPTrbSL0jNL8hJ1U9JTU5NLE5NiS9ILSrOz7NKyUxNAQCGY-AOLAAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwibks7dv5rYAhWvbZoKHYUWBuEQ6BMI4QEoADAk
https://www.google.ro/search?q=Princeton,+New+Jersey&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE2LXz9U3yEquUOIAMXKyiqu05LOTrfQLUvMLclL1U1KTUxOLU1PiC1KLivPzrFIyU1MA9v9zCjYAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwibks7dv5rYAhWvbZoKHYUWBuEQmxMI4gEoATAk
http://www.datepedia.ro/index.php?da=-427
http://www.datepedia.ro/index.php?da=-427
http://www.datepedia.ro/index.php?da=-347
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lucru de la pitagoreici. Formele sau ideile numerelor existau ca realitate imuabilă şi eternă în Lumea 
Ideală.  
 

 

Galileo Galilei 

 

 
 
 fizician, matematician, astronom și filosof italian 
 Born: February 15,1564, Pisa, Italy 
 Died: January 8, 1642, Arcetri 

 

  „Matematica este limba cu care Dumnezeu a scris universul.” „Universul nu poate fi citit până nu îi 
învăţăm limbajul şi ne acomodăm cu literele în care este scris. Este scris în limbaj matematic, iar 
literele sunt triunghiuri, cercuri şi alte figuri geometrice, mijloace fără de care îi este imposibil 
omului să înţeleagă un singur cuvânt. Fără acestea, omul pribegeşte într-un labirint întunecat.”  
 

MATEMATICA & FILOSOFIA 

James J. Sylvester 

 

 
 
 Born: September 3, 1814, London, United Kingdom 
 Died: March 15, 1897, London, United Kingdom 

 
 “Matematica este muzica raţiunii.” 
 «Obiectul matematicii pure sunt legile de desfăşurare a inteligenţei umane.» 

 

Heinrich Rudolf Hertz fizician german 

 

Born 

Heinrich Rudolf 

Hertz 

22 February 1857 

Hamburg, German 

Confederation 

Died 1 January 

1894 (aged 36) 

Bonn, German 

Empire 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Fizician
https://ro.wikipedia.org/wiki/Matematician
https://ro.wikipedia.org/wiki/Astronom
https://ro.wikipedia.org/wiki/Filosof
https://www.google.ro/search?q=galileo+born&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3MDbJLtYSy0620i9IzS_ISQVSRcX5eVZJ-UV5AJyVmfIkAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwio2N-YuZrYAhUiIJoKHX4NBtsQ6BMI0QEoADAc
https://www.google.ro/search?q=Pisa+Italy&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3MDbJLlYCs8xMKgq0xLKTrfQLUvMLclKBVFFxfp5VUn5RHgBjsf_DLgAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwio2N-YuZrYAhUiIJoKHX4NBtsQmxMI0gEoATAc
https://www.google.ro/search?q=galileo+died&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3MDbJLtaSz0620i9IzS_ISdVPSU1OTSxOTYkvSC0qzs-zSslMTQEA98uORi0AAAA&sa=X&ved=0ahUKEwio2N-YuZrYAhUiIJoKHX4NBtsQ6BMI1QEoADAd
https://www.google.ro/search?q=Arcetri&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3MDbJLlbiBLFMzZMKLbTks5Ot9AtS8wtyUvVTUpNTE4tTU-ILUouK8_OsUjJTUwDd1UZDOAAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwio2N-YuZrYAhUiIJoKHX4NBtsQmxMI1gEoATAd
https://www.google.ro/search?q=james+joseph+sylvester+born&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MMwyMcrREstOttIvSM0vyEkFUkXF-XlWSflFeQAdU9YmJQAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwiX79ituJrYAhXDDpoKHZiHAPkQ6BMInwEoADAU
https://www.google.ro/search?q=London&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MMwyMcpR4gAxTbIKcrTEspOt9AtS8wtyUoFUUXF-nlVSflEeACD8O_UvAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwiX79ituJrYAhXDDpoKHZiHAPkQmxMIoAEoATAU
https://www.google.ro/search?q=james+joseph+sylvester+died&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MMwyMcrRks9OttIvSM0vyEnVT0lNTk0sTk2JL0gtKs7Ps0rJTE0BAOLKhbAuAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwiX79ituJrYAhXDDpoKHZiHAPkQ6BMIowEoADAV
https://www.google.ro/search?q=London&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MMwyMcpR4gAxTbIKcrTks5Ot9AtS8wtyUvVTUpNTE4tTU-ILUouK8_OsUjJTUwARsUvqOAAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwiX79ituJrYAhXDDpoKHZiHAPkQmxMIpAEoATAV
https://en.wikipedia.org/wiki/Hamburg
https://en.wikipedia.org/wiki/German_Confederation
https://en.wikipedia.org/wiki/German_Confederation
https://en.wikipedia.org/wiki/Bonn
https://en.wikipedia.org/wiki/German_Empire
https://en.wikipedia.org/wiki/German_Empire
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 „Nu se poate scăpa de sentimentul că aceste formule matematice au o existenţă 
independentă şi o inteligenţă a lor, că ele sunt mai înţelepte decât suntem noi, mai 

înţelepte chiar decât cei care le-au descoperit, că noi obţinem mai mult din ele decât 

am adăugat în ele de la început.” 

 

MATEMATICA & FIZICA 

Wilhelm Rontgen 

 

 
 
 Inginer mecanic și fizician german 
 Born: March 27, 1845, Lennep, Remscheid, Germany 
 Died: February 10, 1923, Munich, Germany 

 “Pregătirea fizicianului cere trei lucruri: matematică, matematică şi iar matematică.” 

Știați că...................... 

 Pentru a putea cunoaşte primele 11 zecimale ale lui π e suficient să reţineţi versurile: 
„Aşa e uşor a scrie orişicare 

Un simbol creat din multe zecimale” 

Numărul literelor fiecărui cuvânt dă valoarea lui π=3,14159265358. 

 

BIBLIOGRAFIE: 

 https://ro.wikipedia.org/wiki 
 https://enecatalinionut.wordpress.com 

 https://bookblog.eu/matematica-in-maxime-si-cugetari 

  

https://www.google.ro/search?q=wilhelm+r%C3%B6ntgen+born&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3SM_Nq9ASy0620i9IzS_ISQVSRcX5eVZJ-UV5AF4v2AYkAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwimurXsuZrYAhUpJ5oKHfdsAf4Q6BMIzQEoADAe
https://www.google.ro/search?q=Lennep&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3SM_Nq1Di1k_XNzQyjM8ySs7WEstOttIvSM0vyEkFUkXF-XlWSflFeQBJQG7GMQAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwimurXsuZrYAhUpJ5oKHfdsAf4QmxMIzgEoATAe
https://www.google.ro/search?q=Lennep&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3SM_Nq1Di1k_XNzQyjM8ySs7WEstOttIvSM0vyEkFUkXF-XlWSflFeQBJQG7GMQAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwimurXsuZrYAhUpJ5oKHfdsAf4QmxMIzgEoATAe
https://www.google.ro/search?q=wilhelm+r%C3%B6ntgen+died&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3SM_Nq9CSz0620i9IzS_ISdVPSU1OTSxOTYkvSC0qzs-zSslMTQEAlA_2-y0AAAA&sa=X&ved=0ahUKEwimurXsuZrYAhUpJ5oKHfdsAf4Q6BMI0QEoADAf
https://www.google.ro/search?q=Munich&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3SM_Nq1DiArGMMszizQq05LOTrfQLUvMLclL1U1KTUxOLU1PiC1KLivPzrFIyU1MAevF-IDkAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwimurXsuZrYAhUpJ5oKHfdsAf4QmxMI0gEoATAf
https://ro.wikipedia.org/wiki
https://enecatalinionut.wordpress.com/
https://bookblog.eu/matematica-in-maxime-si-cugetari
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Matematica și corpul uman 

 

Cozma Gabriela și Sfarghiu Răzvan-Constantin 

Colegiul „Alexandru cel Bun”, Gura Humorului 

Prof. îndrumător Sofian Boca Floarea-Nicoleta 

 

 

“Matematica este limba cu care Dumnezeu a scris universul.” 

(Galileo Galilei) 

 

      Formele și frumusețile lumii naturale i-au inspirat mereu  pe artiști și pe savanți. Viziunea 

despre locul nostru în univers reflectă  înțelegerea la care am ajuns privind formele și structurile din 

natură. Intelectul uman şi cultura au inventat un 

sistem de raționamente care ne permite să 

recunoaștem , să clasificăm şi să folosim formele. 

Astfel, omenirea a descoperit un cod care dă sens  

complexității  lucrurilor ce ne înconjoară și cu care 

ne confruntăm: matematica. Prin traducerea naturii 

cu ajutorul  numerelor s-au  dezvăluit structuri și 

modele ascunse care ne controlează mediul. 

Planeta pe care trăim este o lume nevăzută de 

numere, modele si geometrie iar Matematica este codul care are sens în universul nostru. 

       La prima vedere, matematica nu pare să aibă o legătură directă cu viaţa. Deși demult universul 

era un secret pentru noi toți, cu ajutorul matematicii am reusit să îi decodăm secretele si să scriem 

alfabetul universal.  

      Omul fiind cea mai complexă ființa care trăieste pe Terra, ascunde secrete descoperite sau 

nedescoperite încă de existența umană.  Oamenii sunt formați din celule, însă, nici o persoană nu 

este la fel cu o alta , nici măcar  în cazul gemenilor, fiecare 

are un caracter unic, și totul se datorează codului genetic 

din  care suntem creeați. 

 

      Ce este codul genetic? 

     Codul genetic este un ansamblu de reguli care permite 

traducerea informaţiiilor conţinute în materialul genetic al 

celulelor vii, pentru a sintetiza proteine.  

       Dacă ne imaginăm o analogie între celula umană și un 

computer, codul genetic face ceea ce fac şi codurile scrise 

de programatori pentru computere: acestea conţin, scrise 

într-un anumit format, instrucţiuni care îi permit calculatorului să îndeplinească diferite sarcini. La 

fel, celula sintetizează diferite proteine pe baza informaţiei conţinute în codul genetic. 

       În natură există 20 de aminoacizi disponibili pentru sinteza proteică, iar informația necesară 

acestei sinteze este stocată în macromoleculele ADN al căror limbaj este codat sub forma a 4 semne 

sau baze azotate. Bazele azotate din structura ADN sunt responsabile pentru determinarea ordinii în 

care cei 20 de aminoacizi se vor grupa într-o catenă proteică. Informația genetică codificată în cele 
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4 baze azotate ale ADN-ului (adenină- A, guanină- G, citozină- C și timină- T) trebuie tradusă 

pentru constituirea celor 20 de aminoacizi.  

Responsabil cu această “traducere” este codul genetic. 

 

 

    Structura codului genetic 

     Există 4 nucleotide sau 4 baze azotate, iar acestea combinate câte 3, deoarece 3 nucleotide 

alcătuiesc un codon, formează în total cei 64 de codoni ai codului genetic,sau    combinații de baze 
azotate. Acest număr total de codoni a fost stabilit matematic, dacă o bază azotată ar codifica un 

aminoacid atunci ar exista 4 aminoacizi, dacă 2 baze ar 

codifica un aminoacid, atunci ar exista 4 la puterea a 2-a 

aminoacizi adică 16 aminoacizi.  

       Însă, 3 baze azotate codifică un aminoacid prin 

urmare ar trebui să existe 4 la puterea a treia aminoacizi 

adică 64 de aminoacizi. Dar sunt doar 20, dar cu 

nenumărate posibilități de ordonare și aranjare în cadrul 

unei catene polipeptidice, rezultând un număr vast de 

combinații și de structuri proteice într-un organism.  

Ținând seama că există mai mulți codoni decât aminoacizi (20), s-a dovedit experimental că mai 

mulți codoni pot codifica un acelașii aminoacid. Deci codul genetic este degenerat.  Datorită 

fenomenului de degenerare a codului genetic, un anumit aminoacid poate fi codificat de mai mulți 

codoni diferiți. Astfel, leucina este codificata de 

codonii UUA, UUG, CUU, CUC și CUG 

        Matematica corpului uman 

 Părăsind celulele de ADN și codul genetic din 

care suntem creați,  aruncăm o privire de 

ansamblu asupra corpului nostru. 

    Coloana este împărțită în 5 părți.  

  5 este cifra omului perfect, care are 5 simțuri 

pentru decodificarea universului exterior (văz, 

auz, gust, miros, tactil) și 2 simțuri pentru 

decriptarea universului interior (intuiția și imaginația), deci 5+2 =7. 

    Regiunea cervicala are 7 vertebre cărora le corespund cele 7 planete vizibile cu ochiul liber. 

Ființa umană are 7 învelișuri energetice, 7 feluri de țesuturi și 7 feluri de oase. 

    Regiunea toracica are 12 vertebre, cărora le corespund cele 12 semne zodiacale, 12 luni ale 

anului, 12 ore Yang și 12 ore Yin. 

     Regiunea lombara are 5 vertebre mobile, active în stare Yang.  

      Regiunea sacrală are 5 vertebre fixe, sudate între ele în stare Yin. 

Regiunea coccidiana are 4 vertebre cărora le corespund cele 4 elemente (pământ,apă,aer, 

foc), 4 puncte cardinale și 4 anotimpuri. 

  Dacă adunăm 7+12+5+5+4 obținem 33 care se poate traduce simbolic în două triunghiuri care se 

unesc (pecetea lui Solomon), deci între Macrocosmos și Microcosmos se înalță coloana vertebrală, 

pe aliniamentul căreia se află și cele 7chakre principale care asigură întreg ansamblul psiho-energo-

informațional al ființei umane. Primele vertebre care se concretizează în pântecele mamei sunt 
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cele 7 vertebre cervicale care vin cu amprentele energetice ale următoarelor planete: Soare, Luna, 

Marte, Mercur,Jupiter,Venus,Saturn. 

     Ultima vertebră a regiunii coccidiene este considerată un 

rudiment care ne leagă antropologic de o altă creatuăa 

primordială, astfel încât, dacă nu o luam în calcul 

obținem 32 de vertebre ale coloanei. 

     În interiorul cavităţii abdominale, oamenii,la fel ca toate 

vertebratele, au cel mai lung organ. Acesta este indispensabil 

digestiei şi vieţii per ansamblu. Intestinul subţire, căci despre el 

este vorba, este alcătuit  din mai multe fragmente, anume din 

duoden, jejun şi ileon. Împreună cu intestinul gros şi stomacul, intestinul subţire formează tractul 

gastrointestinal. La omul adult, acest intestin are o lungime de circa 6 metri şi o suprafaţă de 

aproximativ 200 metri pătraţi. După moarte, lungimea sa se reduce la jumătatea valorii pe care o 

avea în timp ce omul era în viaţă. 

 

           Dacă privim mâinile unui om, constatăm alte coincidenţe, ce ne amintesc de faimosul şir al 

lui Fibonacci. Avem 2 mâini, cu 5 câte degete, fiecare având 3 falange separate prin două 

articulaţii.Coincidenţă sau nu, aspectul este interesant, cu atât mai 

mult cu cât dacă măsurăm lungimea oaselor degetelor, se pare că 

raportul dintre osul cel mai lung şi cel din mijloc, ca şi raportul 

dintre osul mijlociu şi cel mai scurt din vârf reprezintă Proporţia de 

Aur Phi. 

            Secțiunea divină este omniprezentă în proporțiile corpului 

uman. Omul vitruvian 

al lui Leonardo da 

Vinci – care îl are ca 

model pe arhitectul Vitruviu, el însuși autorul unui 

amplu tratat despre proporție – este ilustrativ în 

această privință. Astfel, ombilicul împarte corpul în 

secțiunea de aur, care se regăsește, de asemenea, și în 

rapoartele dintre: distanța de la ombilic la genunchi și 

distanța de la genunchi la sol distanța de la ombilic la 

sol și distanța de la ombilic la genunchi înălțimea 

corpului și distanța de la umăr la degetul mijlociu (măsurată cu brațul paralel cu solul) distanța de la 

linia umerilor la vârful capului și lungimea capului.  

        De asemenea, segmentele brațului și ale palmei sunt 

proporționate în Secțiunea de Aur, care apare în rapoartele 

dintre: distanța de la vârful degetului mijlociu la umăr și 

distanța de la vârful degetului mijlociu la cot distanța de la 

vârful degetului mijlociu la cot și distanța de la încheietură la 

cot oasele metacarpiene. 

         Numărul de aur este considerat ca o adevărată ”mască” 

a frumuseții, aplicată pentru chipuri din toate timpurile, de la 

Nefertiti, la actrițele de succes ale zilelor noastre. Câteva 

exemple în care se regăsește secțiunea de aur sunt raporturile 

dintre: lungimea și lățimea feței distanța dintre buze și linia 

unde sprâncenele se întâlnesc, și lungimea nasului lungimea 

gurii și lățimea nasului distanța dintre pupile și distanța dintre sprâncen. Dentiția respectă și ea 

Proportia de Aur, care, în general, se regăsește în raportul dintre lătimea incisivului central și 
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lățimea incisivului lateral. De asemenea, dreptunghiul care încadrează cei doi incisivi centrali este 

un Dreptunghi de Aur. 

Astfel am văzut că nimic nu este lăsat la voia întâmplării, cu toții suntem legați in mod direct sau 

indirect de matematică, prin creația divină. 

 

 

 

Bibliografie: www.scientia.ro 

                     www.wikipedia.org 

                     www. descopera.org 

                     I.Stewart-“Numerele naturii”, Ed. Humanitas,2006 

  

http://www.scientia.ro/
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Matematica și universul 
 

Bunescu Ana Beatrice și Stoicescu Alexandru Mihail 

Colegiul National Nichita Stanescu Ploiesti,  

Prof. îndrumător Totolici Ioana 

 

Max Tegmark a spus că:” Dacă acceptăm ideea că atât spațiul în sine și toate lucrurile din spațiu nu 

au proprietăți, cu excepția celor matematice,  atunci ideea este că totul e matematică". Totul este 

format din matematică mai mult sau mai puțin. Chiar si oamenii fac parte dintr-o structură 

matematică.  

Când vorbim despre univers, ne putem imagina o poveste plină de detalii,  lungă de la Big Bang 

până în prezent.  În  toată această poveste un singur instrument este esențial: MATEMATICA.  Fără 

acest instrument întregul Univers ar fi cuprins într-un nor de întuneric. În prezent suntem legați de 

sistemul nostru solar, cum odată am fost legați de marii genii ai matematicii si universului.  Înainte 

de Galileo, cel care a utilizat telescopul pentru a studia cerul, sau Kepler, cel care a descoperit că 

traiectoria planetelor în jurul Soarelui este o elipsă, sau Newton, cel care a descoperit constanta 

gravitațională, matematica pe care o cunoșteam era oarecum limitată, iar înțelegerea noastră asupra 

Universului era destul de ignorantă. Odată cu dezvoltarea omenirii, s-a dezvoltat și matematica, 

similar în cadrul fiecărei culturi. Dar dacă vrem să înțelegem matematica, trebuie să ne întoarcem 

puțin la începuturile acesteia. Matematica exista de când Lumea si Pământul, fiind folosită de cele 

mai vechi triburi pentru a putea ține evidența ciclurilor lunare sau solare și pentru înregistrarea 

numărului de animale, alimente, etc. Mai târziu am înțeles că 1+1=2 este o aritmetică simplă ce 

poate fi înțeleasă în foarte multe moduri. Matematica a început să se dezvolte în fiecare cultură la 

fel, dar aceasta a prins un amplu mod de dezvoltare când a fost folosită pentru a studia cerul.  Nu 

este o simplă coincidență faptul că revoluția științifică a fost impulsionată de dezvoltarea 

matematicii, care a fost aplicată pentru a ajuta la înțelegerea locului nostru în Univers. Din 

momentul în care Galileo a măsurat viteza cu care cad obiectele, într-o încercare de a arăta 

matematic că masa unui obiect nu influențează această viteză, viitorul omenirii s-a schimbat pentru 

totdeauna. Din acest moment perspectiva omenirii asupra matematicii a început sa se schimbe. 

Johannes Kepler a observat mișcarea planetelor, această matematică aplicată permiţându-i acestuia 

să dezvolte un model destul de precis a Sistemului Solar și o metodă pentru estimarea mișcării 

planetelor. Aceasta este una dintre numeroasele demonstrații care ilustrează importanța matematicii 

în istoria noastră, în special în cadrul astronomiei şi fizicii. 

Matematica devine și mai interesantă atunci când  Sir Isaac Newton a studiat mișcarea unei comete, 

înțelegând că matematica de până la acel moment nu era suficientă pentru ce a dorit el sa descopere. 

Printr-o intuiție, Newton a putut dezvolta o formulă care l-a putut ajuta în calculul mișcării oricărui 

corp care se deplasează pe bolta cerească. Într-o singură clipă întregul Univers s-a deschis în fața 

noastră, oferindu-ne posibilităţi aproape nelimitate de a conversa cu acesta. După ce a dedus acea 

formulă, el a continuat cercetările făcute de Kepler. A adăugat celei de-a treia legi a lui Kepler o 

constantă gravitațională si a descoperit una dintre cele mai importante legi ale universului:  

                    P²=*
  

 (   )
+a³                                                                        

Din această ecuație putem determina masa obiectelor, distanța dintre acestea, forța de gravitație care 

se exercită între cele două corpuri și alte mărimi fizice. 

Newton a realizat că atunci când vom folosi algebra  de bază pentru niște corpuri care se mișca 

linear, nu vom obține ceea ce ne dorim. Algebra ne ajută sa găsim panta liniilor drepte, în schimb ce 

calculul diferențial ne ajută să determinăm panta liniilor curbe. După aceste legi, mișcările 



61 

 

planetelor în jurul Soarelui au putu fi determinate mai precis, iar înțelegerea Universului a fost mai 

profundă. 

Newton a reușit sa obțină valoarea constantei gravitaționale pentru orice obiect: G = 6,672 × 10^-11 

Nm^2 kg^-2. Cu ajutorul acesteia a putut unifica astronomia si fizica și să  precizeze mișcarea 

corpurilor în Univers. Se pot determina masele plantelor mult mai clar aplicând fizica newtoniana 

(numită astfel pentru a onora importanţa lui Newton din fizică și matematică). 

O buna ilustrare a puterii matematicii a fost descoperirea planetei Neptun. Până în septembrie 1846, 

când a fost descoperită,celelalte planete erau descoperite prin observarea unor “stele” care se 

mișcau ciudat față de restul de pe bolta cerească.  Cuvântul planetă provine din limba greacă  

însemnând rătăcitor, așa fiind numite stelele descoperite doar prin mișcare. Când Galileo a îndreptat 

telescopul spre cer a observat că aceste stele erau alte lumi similare cu planeta noastră .Unele dintre 

aceste lumi păreau a fi sisteme solare mici.  Asta a observat Galileo când a observat sateliții lui 

Jupiter. 

După ce și ceilalți matematicieni au aflat despre ecuațiile lui Newton, s-a început studiul mișcărilor 

planetelor și s-au obținut traiectorii mai exacte pentru acestea.  Aceste ecuații au fost folosite și 

pentru a aproxima masa Soarelui.  Era ceva fără precedent, folosind matematica se puteau face 

predicții la care nimeni nu s-ar fi gândit niciodată, iar apoi folosind observaţiile reale se putea 

verifica corectitudinea calculelor matematice. Cu toate acestea, existau si discrepanțe în legătură cu 

anumite lucruri, cum ar fi planeta Uranus, care nu era conform legilor lui Newton. Descoperirea lui 

Neptun a fost deosebită tocmai prin modul în care a avut loc. Newton a fost cel ce a descoperit un 

limbaj mai profund al Cosmosului, prin care Universul ni s-a dezvăluit mai mult. Și exact acest 

lucru s-a întâmplat atunci când am aplicat acest limbaj în cazul orbitei lui Uranus. Uranus orbita in 

jurul Soarelui într-un  mod ciudat. Conform calculelor, trebuia să observăm alt ceva, fiind singura 

planeta situată la acea distanță de Soare. Prin recunoaşterea faptului că matematica este un dialog cu 

Universul, odată ce am formulat întrebarea în mod corect ne-am dat seama că exista  într-adevăr 

ceva dincolo de ceea ce puteam vedea în mod direct. Aceasta este frumuseţea matematicii, o 

conversație cu Universul prin care putem cunoaște mai multe decât ne așteptăm.  

Matematicianul francez Urbain Le Verrier a fost cel care a lucrat la ecuațiile orbitei lui Uranus. 

Folosind ecuațiile matematice ale lui Newton el a înțeles că trebuie să mai existe un corp ceresc, 

între Soare și Uranus, care perturbă orbita planetei. A încercat să determine masa și distanța la care 

trebuia să se afle corpul pentru a putea perturba planeta. Acest lucru a fost unu care a marcat istoria 

universului, s-a descoperit o planeta doar cu ajutorul unui pergament si a unui stilou. El a înţeles că 

trebuie să existe o planetă, denumită Neptun, care orbiteză  la o anumită distanță de Soare şi care 

are o anumită masă ce perturbă orbita lui Uranus. După aceste calcule, el s-a deplasat la New Berlin 

Observatory unde Johann Gottfried Galle a privit spre cer în locul unde se presupunea a fi planeta 

Neptun. A reușit sa observe planeta, aceasta fiind situată la doar un grad diferență fata de poziția 

calculată de Verrier. Aceasta a fost o confirmare incredibilă a teoriei gravitaționale a lui Newton și 

a dovedit că matematica utilizată de acesta a fost corectă.   

Descoperirile matematice au continuat mult timp după Newton. Noile progrese matematice ne-au 

ajutat să învățăm mai multe despre Univers. În secolul 20,teoria cuantică a început să se dezvolte și 

ne-a făcut să înțelegem că fizica newtoniana și matematica par să nu aibă nicio legătură fața de 

observațiile la nivel cuantic. Un nou progres important în matematică a avut loc odată cu Albert 

Einstein. El a prezentat teoria relativității, energia si Universul în general. Matematica sa ne-a făcut 

să descoperim mai bine Universul și originile sale. 

 În prezent exista două ramuri ale fizicii,care nu se potrivesc. Fizica newtoniana(fizica clasică) care 

se aplică la scară mare (planete,galaxii etc.) și fizica cuantică, aplicată la scară mică, explicând 

interacțiunile particulelor subatomice,lumina etc. Aceste doua domenii ale fizicii sunt total diferite. 

Sunt similare și ambele funcționează, dar nu se potrivesc între ele. Una dintre problemele din 

prezent este realizarea unei “teorii a totului” care să unească legile atât din lumea cuantică, cat și din 



62 

 

lumea macroscopică.  Această teorie ar putea explica tot ce există în Univers în termenii mecanicii 

cuantice. În zilele noastre, se caută rezolvarea acestei probleme. 

Așadar, matematica este mai mult decât niște ecuații pe care trebuie să le memorați. Matematica 

este limbajul Universului care ne permite să înțelegem mecanismele de bază prin care funcţionează 

Cosmosul. Fiind o specie legată de sistemul nostru solar nu putem calatorii până în centrul galaxiei 

pentru a  confirma vizual că există o gaură neagră supermasivă. Nu putem calatorii în permanență 

pentru a vedea cum se naște o stea,dar cu ajutorul matematicii, putem înțelege caracteristicile 

Universului. Când învățăm matematică ne îmbogățim cunoștințele,dar ne și conectam cu Universul. 

Toate lucrurile menționate pot fi studiate cu ajutorul matematicii. Povestea  Universului este scrisă 

cu ajutorul matematicii și capacitatea noastră de a traduce aceste valori numerice în evenimente 

despre care tuturor ne place să învăţăm este uimitoare.  

În concluzie, gândiți-vă că atunci când învățăm matematică, învățăm stele, adică învățăm despre 

viață! 

 

BIBLIOGRAFIE: https://www.stiintaonlne.ro/matematica-limbajul-universului/ 
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     Matematica - Univers al visătorilor   

 

Costea Vlăduț Adelin  

Școală: Colegiul Național ,,Mihai Viteazul'' Ploiești  

Prof. îndrumător: Beșleagă Ramona 

 

Matematica ...o limbă pe care mulți pretind că o cunosc, însă pe care puțini o trăiesc și o 

înțeleg cu adevărat...    

Încă din timpul școlii primare facem cunoștință cu ea, devenind cea de-a doua limbă pe care 

de-a lungul atâtor ani o îmbunătățim, dobândim noi cunoștințe și , uneori , ajungem chiar să o 

perfecționăm, dezvăluindu-ne până și cele mai adânc ascunse secrete ale sale.    

Matematica... o artă pură, liberă ,în a cărei infinitate se află ascunse milioane înțelesuri.   

Matematica...singura cheie a Universului, în care ,,Numărul este măsura tuturor lucrurilor''.  

Matematica, fiind ea însăși un Univers al visătorilor, al celor ce văd dincolo de bariere, 

dincolo de monotonia ce ne îmbată în fiecare zi, îmbinând atât libertatea ,cât și perfecțiunea, 

reușește să devină un,, paradis din care nimeni nu ne poate da afara''.    

Însă în acest Univers al visătorilor, după cum matematicianul W. Blaschke spunea, 

,,sârguința nu ne ajunge, din păcate, ne trebuie ceva mai mult: o idee.''   

Această știință ,care continuă să fascineze și în ziua de azi, a pătruns în viața mea datorită 

unui profesor cum nu cred că voi mai avea onoarea de a  întâlni vreodată. Considerat de unii mult 

prea implicat în meseria sa ,pe care o practica cu atât de multă pasiune,mult prea exigent în ceea ce 

privea sistemul său propriu de notare a lucrărilor și activității din timpul orei ,iar de alții un 

matematician în adevăratul sens al cuvântului, a continuat să predea cu același interes, cu aceeași 

energie și același entuziasm până în ultima sa zi de activitate, făcând să pară că matematica îi oferea 

imunitate în fața timpului .   

În plus, respectul și fascinația pe care le aveam și pe care încă le am față de dumnealui au 

crescut în momentul în care mi-a devenit diriginte, cunoscându-l și mai bine, nu doar în calitate de 

profesor, ci și în calitate de om , cu calități și defecte ,cu zile bune și zile proaste.   

           Astfel, mi s-a deschis o ușă către un univers care nu îmi prezentase aproape niciun interes în 

anii precedenţi, iar acum aveam posibilitatea de a îl explora şi de a-i afla toate tainele.   

La început nesiguri , lipsiți de încredere, pașii pe care îi făceam în acest univers deveneau 

din ce în ce mai măreți, mai curajoși,  avântându-se chiar și la rezolvarea unor probleme ce păreau 

imposibil de rezolvat, renumitele probleme ,,de șapte stele''. După lupte seculare, nenumărate 

încercări de a găsi rezultatul corect, o idee surprinzătoare își făcea apariția ca prin minune, ducând 

la obținerea unei victorii nemaipomenit de satisfacatoare. Ducând luptă după luptă , încercând să 

evit pe cât posibil o înfrângere, am ajuns să trăiesc, să respir matematica, să percep tot ceea ce mă 

înconjura dintr-o perspectivă logică, matematică.   

Așteptam plin de nerăbdare fiecare oră de matematică, știind că la finalul orei domnul 

profesor va propune, ca  întotdeauna , o problemă ,,mai delicată'' , o problemă de șapte stele , în față 

căreia nu mulți erau cei care își încercau norocul . Astfel, odată cu trecerea timpului, am reușit să 

mă împrietenesc cu acele probleme ce nu demult păreau atât complexe, înfricoșătoare chiar, 

petrecându-mi o mare parte a timpului liber alături de ele.   

Participând la diferite olimpiade, în ciuda rezultatelor obținute, realizam faptul că 

matematica mai avea încă multe secrete pe care nu mi le împărtășise și că exista o mulțime de 

probleme ce încă așteptau să le deslușesc. Așadar, antrenamentele au devenit mai  frecvente și mai 
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accentuate, iar rezultatele nu au întârziat să apară, spre bucuria mea ,dar și a domnului diriginte, 

care îmi repeta de fiecare dată când se ivea ocazia faptul că era mândru de mine, dar că un drum și 

mai lung urma.   

Anii de gimnaziu treceau cu o viteză de nemăsurat și, spre dezamăgirea mea, nu aveam nici 

cea mai mică putere în fața timpului... Nicio formulă matematică nu mă mai putea ajuta să îl opresc 

sau să îi încetinesc măcar zborul . Mă gândeam din ce în ce mai des la faptul că ziua în care îmi va 

fi luat tot ceea ce îmi umpluse viața de bucurie, de atâtea emoții și trăiri, amintiri veșnic păstrate în 

suflet se apropia cu rapiditate, iar eu eram neputincios. Dar gândurile mele nu au întârziat să devină 

realitate....   

Astfel, ajuns în momentul alegerii liceului și profilului dorit, am făcut o alegere pe care 

consider că o voi regreta pentru totdeauna. Bazându-mă pe sfaturile anumitor cunoștințe, am ales să 

pun ca primă opțiune profilul filologie, realizând cât de greșită fusese alegerea mea mult prea târziu 

pentru a putea fi reparată.   

Pentru final, închei cu un citat pe care îmi doresc să îl fi cunoscut cu câțiva ani în 

urmă:,,Viața este ca o oră de matematică: adunăm, scădem, înmulțim, împărțim... greșim. Când 

realizăm că am greșit, am vrea să corectăm,să o luăm de la capăt... Dar uneori nu mai avem timp, 

sună de ieșire...''.   
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Numărul de aur 

 

Cordea Dania 

Școala Gimnazială „Vasile Alecsandri” Baia Mare 

Prof. îndrumător: Barbur Simona Codruța 

 

 

Ideea că Universul e guvernat de numere a fascinat, începând cu Pitagora, pe matematicieni, 

fizicieni, filozofi sau teologi. Probabil că nici un număr nu ilustrează mai bine această idee și nu a 

fost înconjurat de atâta faimă și mister ca numărul PHI, cunoscut și sub numele de ”numărul de 

aur”, ”proporția divină” sau”secțiunea de aur“. 

Numărul de aur, nu-i unul oarecare din mulțimea infinită a numerelor iraționale….  

Numărul de aur (raportul de aur) este un număr irațional  

                                                
  √ 

 
   

 se numește PHI, și este primul număr irațional descoperit și definit în istorie…și se știe că poate fi 

regăsit în cele mai surprinzătoare împrejurări. Numărul de aur este primul număr despre care s-a 

descoperit că nu poate fi exprimat ca fracție (ca raport a două numere întregi). El este rădăcina 

pozitivă a ecuației:                                                 
                                                                   

Se știe că inversul numărului de aur are exact aceleași zecimale ca numărul de aur…: 

0,161803398874…. 

Numărul de aur se regăsește peste tot în jurul nostru… în natură: plante, animale, corpul 

uman, artă, muzică, arhitectură, etc… 

Primii care l-au folosit au fost egiptenii, majoritatea piramidelor fiind construite ținând cont 

de numărul de aur…Grecii au fost cei care l-au denumit astfel după numele celebrului sculptor 

PHIDIAS care a trăit aproximativ între anii 490-430 î.Hr.  

Prima definiție clară a numărului de aur a fost dată de Euclid (părintele geometriei care-i 

poartă numele) din Alexandria, în jurul anului 300 î.Hr. 

Algebra lui Φ este la fel de uluitoare ca și aparițiile sale în formele naturii și este în strânsă 

legătură cu un șir de numere și el foarte  prezent în lumea viului, în phyllotaxis-ul („aranjarea 

frunzelor“, în greacă) plantelor, la petalele multor flori, în solzii ananasului și ai conurilor de brad, 

în arborele genealogic al trântorului, în structura bronhiilor, ca și în molecula ADN-ului uman. 

Raportul de aur, poate fi definit în diferite moduri, cel mai important concept matematic 

asociat cu regula de aur fiind şirul lui Fibonacci 

Șirul lui Fibonacci este un șir de numere în care fiecare termen se obține din suma celor 

două dinaintea sa : 0,1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,…… 

Împărțind orice număr la predecesorul său se obține aproximativ numărul de aur… Aceste 

valori au mai puţină importanţă practică, nimeni nu stă să măsoare exact atunci când creează o 

operă de artă, dar arată că există o legătură strânsă între matematică şi artă. 

Crenguțele unui copac…respectă șirul lui Fibonacci 

Dreptunghiul de aur…Dreptunghiul de aur este un dreptunghi ale cărui laturi sunt 

proporționale cu raportul de aur, este o idee mai turtit decât un televizor HD… 
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Dintr-un dreptunghi de aur se poate forma un pătrat la capetele acestuia, iar dreptunghiul 

mai mic rezultat are aceleași proporții ca și cel inițial. 

Dacă se repetă operația pe dreptunghiul obținut se obține un alt dreptunghi care respectă 

același raport…Operația se poate repeta la infinit…Aceasta este proprietatea geometrică de bază a 

secțiunii (raportul) de aur… 

Plantele, animalele și chiar ființa umană sunt caracterizate de rapoartele dimensionale care 

se apropie cu o bizară exactitate de numărul PHI… 

Frecvența cu care PHI este întâlnit pretutindeni nu poate fi considerată doar o coincidență, el 

fiind proporția divină după care funcționează natura. 

În apicultură, apicultorii știu că dacă împarți numărul de albine la numărul de bondari dintr-

un stup sau roi de albine, se obține raportul de aur… 

La 1000 de albine sunt 618 bondari… 

Semințele de floarea–soarelui sunt dispuse sub formă de spirală strânsă…Raportul dintre 

diametrele oricăror 2 spire alăturate este același număr divin PHI…Același număr PHI, se obține 

dacă la melci împărțim diametrul fiecărei spirale  la  cel al spiralei următoare al cochiliei 

spiralate…Conurile de pin, dispunerea frunzelor pe tulpină, segmentarea corpului la insecte  

(furnica are corpul împărțit  în 3 segmente, după numărul de aur), dispunerea petalelor la 

flori…trandafirul are petalele dispuse astfel încât diametrele a două cercuri cu petale sunt în 

raportul de aur… 

Omul…Măsurând  înălțimea corpului din creștet până în tălpi și distanța de la ombilic  până 

la podea și împărțind-o pe prima la cea de-a doua, se obține…raportul de aur… 

Măsurând lungimea brațului de la umăr până la vârful degetelor și de la cot la vârful 

degetelor și împărțind-o pe prima la cea de-a doua, se obține….raportul de aur… 

Distanța de la șold la podea împărțită la distanța de la genunchi la podea…phi… 

La nivelul feței se regăsește de asemenea raportul divin… 

Numărul de aur a fost descoperit și în structura ADN-ului uman… 

Şi în mod sigur nu simţim că dinţii sunt dispuşi tot conform aceluiaşi principiu şi că, deşi 

fără să-l cunoască, medicii stomatologi îl folosesc în anumite cazuri... 

Numărul PHI se regăsește și în dimensiunile arhitecturale ale celor mai celebre clădiri din 

lume…Parthenonul, Piramidele din Egipt, sediile ONU de la New York, etc… 

Muzică…Numărul PHI e prezent și în muzică…în structura organizatorică a sonatelor lui 

Mozart, ”Simfonia a cincea” a lui Beethoven și în lucrările lui Bartok, Debussy sau  Schubert… Se 

presupune că și  Bach sau Beethoven au ţinut cont de el în compoziţiile lor. 

Numărul PHI a fost folosit de însuși Stradivarius (renumit lutier) pentru a calcula locul exact 

al fantelor în formă de ”f ” ale celebrelor  sale  viori… 

Artă…În pictură a fost folosit mai ales în perioada Renașterii, cea mai discutată utilizare a 

acestui concept fiind tabloul lui Leonardo da Vinci ”Mona Lisa” și ”Cina cea de taină”. Capul 

”Monei Lisa” ca şi restul corpului e compus utilizând raportul de aur-raportul divin, cum îi spunea 

da Vinci.  

În prima jumătate a secolului trecut pictorul Piet Mondrian utilizează în picturile sale 

"dreptunghiul de aur", având raportul laturilor de aproximativ 1,618... De fapt, lucrările sale sunt 

alcătuite numai din asemenea dreptunghiuri. Aceasta e considerată cea mai armonioasă dintre 

formele geometrice. 

Când stăm şi analizăm profunzimea existenţei lumii şi descoperim astfel de lucruri, ne 

minunăm. Poate sunt speculații dar se poate observa cu uşurinţă că nimic din lumea vie nu e la 
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întâmplare, totul e construit după un plan matematic și parcă cineva ar fi pus în ADN un program 

după care să se dezvolte. 
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Pitagora -Magicianul Numerelor 
 

Stan  Marius  Ionuț 

Liceul Tehnologic ” Iordache  Golescu” Găești, 

Prof. îndrumător Alexe  Iulian 
 

 
 

Pitagora s-a născut prin anul 580 înainte de Hristos în insula Samos. Încă de tânăr a călătorit 

mult, vizitând Orientul Apropiat până în India. Când s-a întors în Samos, a dat peste Polycrates care 

a fost tiran al Samosului în perioada 538-522 î.Hr. Pitagora, el însuși un mic dictator, s-a mutat la 

Crotona, azi Crotone în Italia, unde a întemeiat cel mai ”totalitar” colegiu posibil.  Pitagora vedea 

matematica ca o teorie abstractă, dedicată antrenării minții cu deducții logice, cu exactitatea 

proporțiilor și cu demonstrațiile. Doar după ce îi aducea la un astfel de nivel pe elevi trecea la 

geometrie care pentru el se compunea din elemente clasice: axioma, teorema și demonstrația. Fără 

să-l cunoscă pe Thales din Milet, a stabilit o serie de teoreme: suma unghiurilor dintr-un triunghi 

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

suma pătratelor celorlalte două laturi. Poate ar mai fi spus și alte adevăruri, dar el disprețuia astfel 

de ”aplicații”, considerându-le prea mici pentru geniul său.  

Apollodor povestește că atunci când a descoperit teorema cu ipotenuza, Pitagora a sacrificat 

100 de animale ca să le muțumească zeilor. Știrea trebuie să fie falsă deoarece Pitagora s-a mândrit 

cu faptul că nu făcea rău animalelor, impunându-le același lucru și discipolilor. Singurul exercițiu 

care îi aducea bucurie nu era fomularea în sine a teoremelor, ci speculațiile înalte și abstracte ale 

teoriei. 

    "Dumnezeu geometrizează prin intermediul sunetului " spunea Pitagora. 

Pentru Pitagora numerele sunt principii absolute în Aritmetică; principii aplicate în Muzică; 

mărimi în stare de repaus în Geometrie; mărimi în mişcare în Astronomie, servind simultan ca 

măsuri ce determinã natura lucrurilor şi exponenţi care le fac cunoscute. Aritmetica el nu o vedea ca 

pe un instrument de contabilitate, ci ca pe un studiu al proporțiilor. Așa a descoperit legătura dintre 

număr și muzică. Trecând într-o zi prin fața atelierului unui fierar, a fost surprins de ritmicitatea 

loviturilor de ciocan pe nicovală. Întors acasă a început să facă experimente punând să vibreze corzi 

de aceeași grosime și la fel de tensionate, dar de lungimi diferite. A ajuns la concuzia că sunetele 

depind de numărul de vibrații. Le-a calculat și a stabilit că muzica nu este altceva decât o relație 

numerică între aceste vibrații, măsurată după intervalul dintre ele. Chiar și tăcerea spunea el nu este 

decât o muzică pe care urechea omenească nu o percepe, fiindcă e continuă, deci nu are intervale. 

Planetele, ca toate celelalte corpuri aflate în mișcare produc o ”muzică a sferelor”. Pământul 

este o sferă, afirma Pitagora cu 2000 de ani înaintea lui Copernic și Galilei și învârte în jurul axei 

sale de la est la vest având cinci zone: arctică, antarctică, hibernală, estivală și ecuatorială. Împreună 

cu celelalte planete forma cosmosul. 

O parte din ideile sale erau inspirate din filosofia Orientului. Astfel, sufletul, fiind nemuritor, 

migrează de la un corp la altul, părăsindu-l pe cel mort, purificându-se un timp în Hades apoi 

reîncarnându-se. Pitagora își amintea că fusese cândva o curtezană celebră, apoi eroul aheu 

http://www.istorie-pe-scurt.ro/?p=10301
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Euforbiu din războiul troian. Ba chiar mergând odată la Argos, își recunoaște acolo o armă din 

timpul expediției. Toate aceste aspecte îl fac pe Pitagora un personaj aproape fantastic.  

Timon din Atena ni l-a înfățișat din punct de vedere intelectual ca pe un ”histrion(bufon) cu 

aere solemne care tot dându-și singur importanță a reușit să și-o capete”. Pitagora nu se mărginea să 

practice virtutea, ducând o viață castă, păstrând un regim alimentar riguros și având o purtare 

demnă și înțeleaptă, ci a făcut un instrument de publicitate pentru sine. Devenise o figură semi-

divină: învățăceii așteptau patru ani până să-l vadă. Închistat în orgoliul său de castă și tot mai 

convins că cercul pitagoricienilor constituie o grupare aleasă și predestinată de zei să pună ordine în 

rândul oamenilor, s-a hotărât să ia puterea în stat și să întemeieze la Crotona republica ideală, bazată 

pe filosofia elaborată de el însuși. Ca toate republicile ideale, ea urma să fie o ”tiranie luminată”. 

Pitagora dorea să interzică tuturor vinul, carnea, ouăle, bobul, amorul și râsul. La un moment dat 

crotonezii au constatat că toate demnitățile din stat erau deținute de adepții lui Pitagora, oameni 

austeri, foarte serioși, plicticoși, competenți și îngâmfați care doreau să facă din Crotona o 

închisoare-mănăstire. Înainte de a fi prea târziu, au înconjurat seminarul, i-au scos pe chiriași și i-au 

ucis. Pitagora a apucat să fugă în chiloți, dar un destin răzbunător i-a condus pașii într-un lan cu 

bob. Din scârba pe care o avea față de această legumă a refuzat să se ascundă acolo. A fost prins și 

omorât cândva în jurul anului 495 î.Hr. Avea deja peste 80 de ani și își pusese la adăpost 

”Comentariile”, încredințându-le fiicei sale Damona, cea mai fidelă discipola a sa, ca să le 

răspândească în lume. 

El a fost căsătorit cu geniul în matematică Theano, o femeie deosebit de inteligentă și cu o 

mare înclinație către cunoașterea spirituală. Nu numai că societatea pitagoreică a fost ulterior un 

model pentru Academia lui Platon și pentru alte grupuri filozofice mai ortodoxe, dar deasemeni ea a 

stimulat formarea unor societăți ezoterice și mistice ca de exemplu aceea a esenienilor. Ca și 

pitagoreicii, esenienii își țineau lucrurile în comun, duceau o viață contemplativă, practicau o 

anumită formă de numerologie și erau și ei vegetarieni. Deoarece exprimările lui Pitagora erau 

învăluite în mister, multe din învățăturile sale au fost reconstituite din scrieri ale urmașilor săi.   

Printre discipolii săi se numară câțiva dintre cei mai mari gânditori ai antichității. Aici pot fi incluși 

Empedocle din Akragas, Porfirius, Plotin și desigur Platon, a cărui filozofie este rezultată din 

asimilarea învățăturilor lui Pitagora. Câteva dintre cele mai "platonice" teorii ale lui Platon își au de 

fapt originea în învățătura lui Pitagora. De exemplu, credința lui Platon în reîncarnare și 

transmigrarea sufletului sunt de fapt idei pitagoreice la origine. Aceeași origine o are și teoria 

formelor. Idealurile platonice, noțiunea că lumea este o reflectare a unei lumi ideale, arhetipale și 

ideea că raționamentul  matematic și logic, bazat pe adevăr, ne poate permite accesul la aceasta 

lume ideală, superioară, provin tot de la Pitagora. Poziția categorică a lui Pitagora împotriva 

macelăririi animalelor pentru hrană a fost explicată în repetate rânduri de către el, printre 

consecințele pe care Pitagora le enumera ca aparținând acestui obicei nefast al oamenilor fiind și 

aceea că acest fapt reprobabil conducea adeseori oamenii la război, în opinia lui Pitagora.  

Mai mult, învățăturile clasice sugerează un motiv rațional pentru coșul său cu fasole, pe care 

îl folosea frecvent. În antichitate,  grecii își alegeau candidații politici punându-i să arunce un bob 

de fasole mai degrabă decât un buletin de vot, un buletin de vot modern fiind un bilet sau o bucată 

de hârtie, iar hârtia era prețioasă în antichitate. Deci, ceea ce de fapt Pitagora transmitea urmașilor 

săi, era mesajul "Nu intrați în politică !", acesta fiind unul dintre sfaturile sale practice înțelepte. 

Întrebat de un rege grec ce fel de om era un filozof, termen pe care Pitagora l-a folosit pentru prima 

data pentru el însuși, Pitagora a răspuns cu o parabolă, sugerând prin aceasta starea de detașare 

spirituală pe care o manifestă o ființă umană înțeleaptă. El a spus că există trei tipuri de oameni care 

participă la Jocurile olimpice: atleții care participă în competiții pentru glorie, comercianții care își 

vând produsele și spectatorii care savurează contemplația. Un filozof se aseamană cu spectatorul, 

privind cu detașare. Deși Pitagora obișnuia să facă un joc cu cele două cuvinte grecești soma (trup) 

și sema (mormânt), aceasta nu înseamnă că el se referea la faptul ca trupul trebuie lăsat să se 

degradeze înainte de moarte. Din contră, el avea o convingere asemănătoare cu cea a yoghinilor 

Indiei că trupul trebuie să fie în mod înțelept menținut în bună stare, că trebuie ajutat să se dezvolte 

și să fie flexibil pentru a deveni un instrument cât mai eficient pentru spirit. Un trup decrepit 
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împiedică evolutia spirituală. Astfel ca, întocmai înțelepților yoghini ai Indiei, Pitagora îi îndemna 

pe pitagoreici, barbați și femei, să aibă un program zilnic de exerciții viguroase care includea 

exerciții atente de modelare a trupului asemănatoare posturilor corporale (asana) cunoscute în yoga, 

alergarea ușoară pe distanțe scurte, mișcarea în general și exercițiile dinamice, de genul gimnasticii 

sau a posturilor dinamice ce erau cunoscute de el din lungile peregrinări din India. Tocmai de aceea 

alături de matematicieni și filozofi străluciți societatea pitagoreică mai cuprindea și un număr 

impresionant de mare de atleți, ca de exemplu faimosul Milos din Croton, care a explicat victoriile 

sale la Olimpiadă,  mai ales datorită dietei pitagoreice ce excludea consumul de carne. Per 

ansamblu,  societatea pitagoreică era o combinație a unui izvor de sănătate și aceea a unui rezervor 

de gândire spirituală  înaltă. Cu accentul care se punea pe contemplație meditativă, antrenament 

fizic adecvat prin posturi corporale și dietă echilibrată din care era exclus consumul de carne, 

disciplina promovată de Pitagora și-ar găsi ușor locul alături de învățăturile celebrilor înțelepți ai 

Indiei. 

 

Sursa : http://Informatii matematicieni.com,   

             http://www.ayus.ro,  

            http://www.istorie-pe-scurt.ro 
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Sirul lui Fibonacci 
 

Tanase Valentin și Popescu Andrei 

Colegiul “Spiru Haret” Ploiesti  

Prof. îndrumator : Badea Ion  

 

Fibonacci a fost unul dintre cei mai mari matematicieni ai Evului Mediu. El s-a nascut in anul 1175, 

in Italia si a fost educat in Nordul Africii, unde tatal sau detinea un post diplomatic.Marele 

matematician a ramas in memoria noastra prin binecunoscutul sir Fibonacci: 0 ,1 , 1, 2, 3, 5, 8, 13, 

...In anul 1202 fost introdus acest sir de catre Fibonacci, atunci matematicianul fiind sub numele de 

Leonardo Pisano (Leonard din Pisa). 

 

In acelasi an Fibonacci publica un tratat de aritmetica si algebra 

numit "Liber abaci". In acest tratat, el introduce pentru prima data 

in Europa sistemul de numeratie pozitional arab. De asemenea, in 

anul 1220 el publica "Practica geometriae", un compendiu de 

rezultate din geometrie si trigonometrie, iar in 1225 "Liber 

quadratorum", in care studia calculul radicalilor cubici. 

 

Mai tarziu, matematicianul insusi si-a spus Leonardus filius Bonacci Pisanus (Leonard fiul lui 

Bonacci Pisanul). In secolul XIV sirul prezentat mai sus a fost denumit sirul lui Fibonacci prin 

contractia cuvintelor filius Bonacci. Acest sir apare in cartea "Liber abaci" si este utilizat in 

rezolvarea unei probleme de matematica. 

 

• Aplicabilitatea Șirului lui Fibonacci și a proporției phi în Univers este fascinantă. Acest 

raport (phi) poate fi găsit şi la alte plante ce prezintă forme în spirală, precum conurile de 

brad sau ananasul. Multe alte plante (precum trandafirii) au ca număr de petale un număr din 

seria lui Fibonacci (sau foarte apropiat de acesta). Locul ramificării multor specii de plante 

se produce la distanţe procentuale cu numerele şirului lui Fibonacci, deci conform 

rapoartelor de valoare constantă phi. Valurile mării iau forma unei spirale când se apropie de 

țărm și pot fi astfel reprezentate geometric pe baza numerelor 0, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34 și 

55.  



72 

 

 

Despre numarul de aur 

Numărul Φ a fost cunoscut încă din antichitate, iar din secolul XIX a primit numele de "Secțiunea 

de Aur", "Numărul de Aur" sau "Raportul de Aur". Prima definiție clară a numărului a fost datată 

prin jurul anului 300 î.Hr. de către Euclid din Alexandria, părintele geometriei ca sistem deductiv 

formalizat. Asemenea numere nesfârșite i-au intrigat pe oameni încă din antichitate. Se spune că 

atunci când Hippasus din Metapontum a descoperit, în secolul V î.Hr., că Φ este un număr care nu 

este nici întreg (ex:1;2;...), nici măcar raportul dintre două numere întregi (precum 

fracțiile:1/2,7/6,45/90,etc., care sunt cunoscute în ansamblu drept numere raționale), adepții 

faimosului matematician grec Pitagora și anume pitagoreicii au fost extrem de șocați. Concepția 

pitagoreică despre lume se baza pe o extremă față de arithmos - adică proprietățile intrinseci ale 

numerelor întregi și ale fracțiilor lor - și presupusul lor rol în cosmos. Înțelegerea faptului că există 

numere care precum Φ se repetă la infinit fără a prezenta nici o repetiție sau regularitate a pricinuit 

o adevărată criză filozofică. Unele surse susțin chiar că pitagoreicii au sacrificat 100 de boi din 

cauza numărului. 

  Totuși acest lucru pare extrem de improbabil deoarece ei erau vegetarieni stricți. Pitagoreicii 

erau neîndoielnic convinși că existența unor numere precum Φ era atât de înfricoșătoare încât ea 

trebuia să reprezinte un fel de eroare cosmică, o informație care ar trebui suprimată și ținută secret. 

Faptul că există numere iraționale a implicat și descoperirea incomensurabilității. 

În lucrarea sa "Despre viața lui Pitagora" (cca. 300 î.Hr.) filozoful și istoricul Iambilichos, 

descendent al unei familii de nobili sirieni, descrie reacția violentă cu privire la această descoperire: 

"Ei spun că primul om care le-a dezvăluit natura incomensurabilității celor nedemni de a o cunoaște 

a fost atât de detestat, încât nu numai că a fost exclus din asociația si modul de viață al 

pitagoreicilor, ci i s-a construit și mormântul, ca și cum fostul lor coleg ar fi plecat dintre cei vii." 

 

Partenon, Acropola, Atena. Acest templu   antic  se   încadrează   aproape   perfect   într-un 

dreptunghi de aur.  
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Aplicaţiile numărului de aur, de fapt ale raportului ca atare, se regăsesc la punerea în proporţie a 

lucrărilor în arhitectură, pictură, sculptură, estetică şi artă în general, ceea ce confirmă interesul 

manifestat de’a lungul timpului pentru acest număr.  

Exista mitul că Leonardo Da Vinci credea că Proporția de Aur e proporția dintre înălțimea și 

lățimea unei fețe ”perfecte” umane și că a folosit Proporția de Aur în realizarea omului vitruvian. 

Deși nu există dovezi împotriva acestei idei, nu există nici dovezi în favoarea ei, așa că singurul 

motiv de a crede în aceasta idee e credința însăși.  

 

 

Eminescu si sirul lui Fibonacci 

      Dacă luăm trei termeni care urmează unul după altul (de exemplu 5, 8, 13) şi îi vom numi “ieri”, 

“azi”, “mâine”. Relaţia dintre termeni este: 

   “mâine” – “ieri” = “azi” (13 – 5 = 8). 

     Să reţinem acest lucru! 

• Dar care este legătură dintre Mihai Eminescu şi acest şir? 

Într-una dintre poeziile sale acesta spune: 

     “Cu mâne zilele-ţi adaogi, 

     Cu ieri viaţa ta o scazi  

     Şi ai cu toate astea-n faţă 

     De-a pururi ziua cea de azi.” 

     Cu mâne zilele-ţi adaogi  

                                                      – M. Eminescu 

Observăm că primele două versuri reprezintă diferenţa dintre “mâine” şi “ieri”. 

Al treilea vers dă semnul egal, iar versul al patrulea este tocmai “azi”. 

Interesant, nu? 
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 Natura reprezintă o sursă inepuizabilă de inspiraţie pentru cei care apreciază şi îi pot 

valorifica potenţialul, iar arhitecţii din cele mai vechi timpuri au utilizat formele geometrice cu 

scopul materializării construcţiilor. 

 Matematica ne învaţă că: „sfera este locul geometric al punctelor din spaţiu egal depărtate 

de un punct fix numit centrul sferei”, însă alături de caracteristicile sale geometrice, sfera mai 

posedă şi conotaţii simbolice, reprezentând spaţial cercul în ordinea volumelor. Epoca noastră reia 

şi resimte la dimensiunea şi posibilităţile tehnice actuale aceeaşi fascinaţie pentru formele sferice 

prin lucrări insolite, ce urmăresc fie integrarea dimensiunii umane în spaţierea şi sacralitatea acestor 

forme, fie puritatea geometrică şi cromatică a lor. (Fig. 1) 

 

 
Fig. 1  Forme curbe în natură 

 

 
Fig. 2  Plăci cu curbură pozitivă 

 

 

În natură sunt numeroase exemple în care rezistenţa unor structuri de natură organică se 

bazează pe efectul spaţial al plăcilor curbe subţiri: cochiliile de melci, chiurasa insectelor, a 

scoicilor. Natura n-a ajuns la aceste forme prin rezolvări de ecuaţii diferenţiale de ordin superior, ci 

printr-un proces istoric de evoluţie care conduce spre formele cele mai apte să suporte forţe şi 

încărcări. Astfel, natura nu recurge în multe cazuri la sistemele de bare, ci la forme curbe mult mai 

rezistente şi mai frumoase. Desigur că raţiunile de utilizare şi scările de mărime sunt diferite, dar 

unele principii, atât în ceea ce priveşte geometria formei, cât şi calculul de rezistenţă, rămân 

valabile. (Fig. 2) 

Elipsoidul este o suprafaţă obţinută prin rotaţia unei elipse în jurul uneia din axele sale. Dacă 

se roteşte o elipsă în jurul unui ax vertical, intersecţiile cu plane verticale dau elipse, iar cele cu 

plane orizontale, cercuri, iar când rotaţia se efectuează în jurul unei axe fronto-orizontală, secţiunile 

prin axă sunt elipse. Prin aceste secţionări se obţin cupole elipsoidale pe contur circular, eliptic, 

poligonal. (Fig. 3) 
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Fig. 3  Elipsoid 

 
Fig.4  Paraboloid eliptic 

 
Fig.5  Toroid 

 

Paraboloidul eliptic este suprafaţa pe care planele verticale o intersectează după parabole, iar 

cele orizontale după elipse. O formă particulară a paraboloidului eliptic o reprezintă paraboloidul de 

rotaţie, obţinut prin rotaţia unei parabole în jurul axei sale verticale. (Fig. 4) 

Toroidul este suprafaţa obţinută din porţiunea cu curbură pozitivă a unui tor, secţiunile cu 

plane care conţin axa de rotaţie formând pe suprafaţă segmente de cercuri într-o poziţie de capăt. 

(Fig. 5) 

Suprafeţele de translaţie se obţin prin deplasarea paralelă cu un plan dat a unei curbe 

generatoare (cerc, elipsă, parabolă, cicloidă) pe două curbe directoare de acelaşi tip. (Fig. 6) 

 
Fig. 6  Suprafeţe de translaţie 

 

Aplicabilitate în geometria formelor arhitecturale valorifică multiplele variante ale unei 

calote sferice sau din combinaţiile mai multor calote pe acelea în care placa curbă a acoperişului nu 

se sprijină pe întreg conturul perimetral, ci în puncte, pentru a crea astfel impresia de uşurinţă şi 

elansare, dând în acelaşi timp posibilitatea unei ventilări şi luminări corespunzătoare a volumului 

rezultat. Astfel în figura 7 este prezentată în epură şi axonometrie ortogonală o singură calotă 

secţionată oblic cu trei plane de aceeaşi pantă care conţin laturile  triunghiului care uneşte cele trei 

puncte de sprijin. 

 
Fig. 7  Reprezentarea în epură şi axonometrie ortogonală a unei calote 
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         Construcţii reprezentative sunt cele care posedă forme arhitecturale spectaculoase, ca în 

imaginile de mai jos: 

 
Chiesa di San Pietro in Vaticano 

 

 
Kisko Kurokawa 

 
Centrul Naţional al Artelor, una dintre emblemele 

arhitecturale ale Beijingului – China, creat de designerul 

francez Paul Andreu, finalizat  în 2007. 

 

 

 

                           Itsuko Hasegawa 

 

 
„Stockholm Globe Arena” – Arena naţională a 

Suediei, inaugurată în 19.02.1989, cunoscută din 

2009 sub numele „Ericsson Globe” 
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                         Polshek partenership 

 
„Jubilee Church”, Roma – Italia, cunoscută înainte 

ca biserica „Dio Padre Misericordioso”, arhitect 

Richard Meier, care a câştigat în 1996, competiţia 

internaţională de proiecte datorită formelor 

magnifice ale clădirii inspirate de cub şi sferă. 

 

Astfel, natura inspiră, însă geometria este secretul, ea dă rigoare şi trăinicie, imprimă nota de 

perfecţiune, pentru ca totul să poată fi ridicat la rangul de artă arhitecturală. 
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Pitagora și teorema lui 
 

Roșu Radu-Andrei 

Școala Gimnazială ,,Ștefan cel Mare” Alexandria  

Prof. îndrumător – Mihai Ioana                         

 

Motto: 

 

,,Învăţati tăcerea! Cu seninătatea tăcută a unei minţi meditative, ascultaţi, absorbiţi, transpuneţi şi 

transformaţi-vă!” 

(Pitagora) 

 

 

            Pitagora sau Pythagoras, n. circa. 580 î.Hr. – d. circa. 495 î.Hr., a fost un filosof și 

matematician grec, originar din insula Samos, întemeietorul pitagorismului, care punea la baza 

întregii realități teoria numerelor și a armoniei.  

           Tradiția îi atribuie descoperirea teoremei geometrice și a tablei de înmulțire, care îi poartă 

numele. Ideile si descoperirile lui nu pot fi deosebite cu certitudine de cele ale discipolilor apropiați.   

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

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

comandanților militari. 

           Pitagora era ionian, dar a emigrat la Crotone, în Italia de sud, unde a întemeiat școala ce-i  

poartă numele, cea dintâi școală italică a Greciei antice. Aceasta era o academie în sensul că asigura 

instruirea în filozofie, matematică și științele naturii, dar era totuși mai mult decât atât, căci membrii 

acesteia erau legați pe viață. Lor le era interzis să divulge descoperirile și doctrina acestei școli. 

Școala se dezvoltă rapid și câștigă un mare ascendant științific și politic. Secretele și 

comportamentul mistic, ca și tendințele elitiste creează multe suspiciuni. Partidul democratic se 

revoltă împotriva acestei școli și distruge clădirile ei.  

           Pitagora pleacă mai întâi in Tarentum, apoi la Metapontum unde a fost ucis. Pitagora nu a 

lăsat scrieri în urma sa. Oricum, cu certitudine, matematica era una dintre preocupările 

fundamentale în cadrul Academiei. 

           Pitagoreicii au ridicat matematica la rang de știință. Aritmetica era apreciată la fel de mult ca 

și geometria. De fapt aritmetica este chiar fundamentul sistemului filosofic al lui Pitagora. 

Geometria sa este strâns legată de aritmetică și era în mod special interesat de acele relații 

geometrice care admit expresii aritmetice. Ca și geometria egiptenilor, geometria lui Pitagora este 

foarte mult preocupată de arii. În școala pe care a întemeiat-o, matematica era percepută de Pitagora 

ca o teorie abstractă, antrenantă pentru minte și deducții logice, cu demonstrații și exactitate. Doar 

după ce elevii săi erau aduși la acest nivel de gândire, învățătorul trecea la geometrie, pe care o 

vedea ca fiind compusă din elemente clasice precum: axiome, teoreme și demonstrații. 

Singurul  exercițiu care îl bucurau nu erau teoremele finale pe care le realiza, ci întrebările abstracte 

ale teoriei în sine. 

           Lui Pitagora îi este atribuit rezultatul atât de cunoscut ce-i poartă numele și care spune că 

într-un triunghi dreptunghic suma pătratelor catetelor este egală cu pătratul ipotenuzei.  Este posibil 

ca el să fi aflat de la egipteni cazul particular al teoremei pentru situația în care laturile sunt 

respectiv de 3, 4 și 5. 
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           Teorema despre suma celor trei unghiuri ale unui triunghi presupusă a lui Thales a fost 

demonstrată de către pitagoreici. Ei studiază și corpuri solide precum tetraedrul, octaedrul, 

icosaedrul și cubul. Toate aceste corpuri se crede că erau cunoscute și egiptenilor cu excepția poate 

a icosaedrului. Mai târziu a fost descoperit un alt corp și anume dodecaedrul. În filozofia 

pitagoreică primele patru corpuri reprezintă cele patru elemente ale lumii fizice adică focul, aerul, 

apa și pământul. Pentru ultimul solid, adică pentru dodecaedru, în absența celui de-al cincilea 

element, i s-a găsit drept corespondent însăși Universul.  

           Pitagora numea sfera cel mai frumos dintre toate corpurile solide și cercul cel mai frumos 

dintre figurile plane. Pitagoreicii studiază probleme de arii, construcții de poligoane regulate. Dintre 

ultimii discipoli ai acestei școli au făcut parte și Philolaus și Archytas, care sunt cei mai importanți. 

Philolaus a scris o carte despre doctrinele pitagoreice.  Datorită lui devin cunoscute întregii lumi 

aceste doctrine. Archytas cunoscut ca un mare strateg și general și admirat de toți pentru marile sale 

virtuți, a fost singurul mare geometru. 

           El a fost primul care a aplicat geometria în mecanică și a tratat acest din urmă domeniu 

metodic. El găsește și o soluție mecanică pentru dublarea cubului. Există toate motivele să credem 

că ultimii pitagoreici au exercitat o mare influență asupra dezvoltării matematicii la Atena. Sofiștii 

invață geometria din surse pitagoreice. Platon are o relație de apropiată prietenie cu Archytas. 

          Ideea filozofică principală a pitagorismului este că numerele reprezintă esența lucrurilor, iar 

universul este un sistem ordonat și armonios de numere și raporturi numerice. 

          Punctul de plecare al teoriei pitagoreice despre principiul numeric al lumii este unitatea sau 

monada (he monas). Monada este principiu, esență a lucrurilor, deoarece orice lucru este unu (este o 

unitate). În acest sens, Unitatea nu este număr, ci generatoare a numerelor. Proprietățile 

fundamentale ale numărului fiind paritatea și imparitatea, Unitatea le conține în sine pe amândouă. 

Ceea ce este impar este considerat limitat, finit, iar ceea ce e par este considerat nelimitat, infinit. 

         Argumentul este că, reprezentând numerele prin puncte dispuse în plan, seria numerelor 

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

dreptunghi, socotit figură imperfectă și nedefinită. Din unitate se nasc numerele și, din ele, lucrurile; 

de aceea, unitatea mai este numită  ,,mama lucrurilor”.   Doimea nedefinită reprezintă al doilea 

principiu pitagoric. Datorită naturii sale “pure”, doimea este nedeterminată, deci nedefinită. Aceasta 

nu reprezintă un număr, ci un “principiu al numerelor”. Datorită acestor două principii, se nasc 

numerele atât de folosite și necesare până în zilele noastre. Monada introduce determinarea, apărând 

astfel numărul doi (2), celelalte numere fiind o adăugare succesivă a unei unități la un număr 

“vecin”, mai mic. 

Numărul zece (10) este considerat “număr perfect” deoarece de la el are loc o nouă numărare, 

terminându-se cu numărarea cifrelor. De asemenea, el reprezintă suma primelor patru cifre 

(1+2+3+4=10 ) motiv pentru care a fost numit tetradă. 

        Pitagora vedea matematica ca o teorie abstractă, dedicată antrenării minții cu deducții logice, 

cu exactitatea proporțiilor și cu demonstrațiile. Doar după ce îi aducea la un astfel de nivel pe elevi 

trecea la geometrie care pentru el se compunea din elemente clasice: axioma, teorema și 

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

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

dreptunghic este egal cu suma pătratelor celorlalte două laturi. 

        Poate ar mai fi spus și alte adevăruri, dar el disprețuia astfel de aplicații, considerându-le prea 

mici pentru geniul său. Apollodor povestește că atunci când a descoperit teorema cu ipotenuza, 

Pitagora a sacrificat 100 de animale ca să le mulțumească zeilor . Știrea trebuie să fie falsă deoarece 

Pitagora s-a mândrit cu faptul că nu făcea rău animalelor, impunându-le același lucru și discipolilor.  

        Singurul exercițiu care îi aducea bucurie nu era formularea în sine a teoremelor, ci speculațiile 

înalte și abstracte ale teoriei. Chiar și aritmetica el nu o vedea ca pe un instrument de contabilitate, 
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ci ca pe un studiu al proporțiilor. Așa a descoperit legătura dintre număr și muzică. Trecând într-o zi 

prin fața atelierului unui fierar, a fost surprins de ritmicitatea loviturilor de ciocan pe nicovală.  

          Întors acasă, a început să facă experimente punând să vibreze corzi de aceeași grosime și la 

fel de tensionate, dar de lungimi diferite. A ajuns la concluzia că sunetele depind de numărul de 

vibrații. Le-a calculat și a stabilit că muzica nu este altceva decât o relație numerică între aceste 

vibrații, măsurată după intervalul dintre ele. Chiar și tăcerea spunea el nu este decât o muzică pe 

care urechea omenească nu o percepe, fiindcă e continuă, deci nu are intervale.  Planetele, ca toate 

celelalte corpuri aflate în mișcare, produc o muzică a sferelor. 

         Pământul este o sferă, afirma Pitagora cu 2000 de ani înaintea lui Copernic și Galilei și învârte 

în jurul axei sale de la est la vest având cinci zone: arctică, antarctică, hibernală, estivală și 

ecuatorială.  Împreună cu celelalte planete formau Cosmosul.  

         O parte dintre ideile sale erau inspirate din filozofia Orientului. Astfel, sufletul, fiind 

nemuritor, migrează de la un corp la altul, părăsindu-l pe cel mort, purificându-se un timp în Hades 

apoi reincarnându-se. Pitagora își amintea că fusese cândva o curtezană celebră, apoi eroul aheu 

Euforbiu din războiul troian. Ba chiar mergând odată la Argos, își recunoaște acolo o armă din 

timpul expediției. Toate aceste aspecte îl fac pe Pitagora un personaj aproape fantastic.    

         Timon din Atena ni l-a înfățișat din punct de vedere intelectual ca pe un bufon cu aere 

solemne care tot dându-și singur importanță a reușit să și-o capete. Pitagora nu se mărginea să 

practice virtutea, ducând o viață castă, păstrând un regim alimentar riguros și având o purtare 

demnă și înțeleaptă, ci a făcut un instrument de publicitate pentru sine. Devenise o figură semi-

divină: învățăceii așteptau patru ani până să-l vadă. 

         Celebrul filozof și matematician grec Pitagora, a rămas cunoscut lumii nu numai pentru 

contribuțiile aduse matematicii, cu celebrele sale tabla înmulțirii și teorema care îi poartă numele, ci 

și prin combinarea matematicii cu misticismul.  

         Pitagora a fost însă și un propovăduitor al echității, iar una dintre invențiile sale ne arată de ce 

oamenii trebuie să fie cumpătați. Este vorba despre Paharul lui Pitagora sau cum îi mai spun grecii 

Cupa echității inventată de marele filozof pentru a răspunde unei nevoi de moment.  

         Se spune că această cupă a fost inventată de Pitagora  în timpul lucrărilor de alimentare cu apă 

a insulei grecești Samos, aproximativ în jurul anului 530 î.Hr., cu scopul de a împărți în mod egal 

vinul pentru muncitorii constructori ai acelor vremuri. Pe atunci se obișnuia ca muncitorii să fie 

stimulați cu licoarea lui Bachus pentru a-și îndeplini sarcinile. Cum foarte mulți dintre ei erau 

lacomi și necivilizați, se întreceau cu măsura și beau mai mult decât alți muncitori cumpătați la 

pahar. Prin urmare, rezultatul nu putea să fie decât unul dezastruos, în sensul că însetații făceau 

pagubă și aveau nevoie de mai mult timp pentru a se trezi din euforie, fiind deci o piatră de moară 

pentru ceilalți, care munceau mai mult. Atunci Pitagora a inventat celebra sa cupă, prin care vinul 

era distribuit egal pentru toată lumea. El a marcat pe interior nivelul maxim până la care se poate 

umple cupa. Partea deosebită a invenției sale este că această cupă are în interiorul său o coloană cu 

un orificiu în partea inferioară, iar lichidul din pahar nu curge dacă este umplut până la nivelul 

marcat. Dacă se toarnă chiar și cu o picătură în plus peste limita marcată, atunci surpriza este totală: 

tot lichidul se scurge din cupă. Metoda este folosită și  în fizică și se numește principiul vaselor 

comunicante. 

        Toată această poveste vine să demonstreze faptul că doar o singură picătură în plus poate strica 

echilibrul vieții, lucru demonstrat cu vârf și îndesat și că lăcomia nu ajută niciodată.   

        Exemplele le vedem peste tot în jurul nostru: cei care se lăcomesc să mănânce și să bea prea 

mult au probleme de sănătate; cei care se lăcomesc să câștige într-un mod necinstit, mai devreme 

sau mai târziu, plătesc însutit; cei lacomi de muncă, cei care lucrează de dimineață până seara, își 

pierd sănătatea și libertatea; cei care stau acasă așteptând totul de-a gata, devin supraponderali, 

pierzându-și bucuria de-a trăi; cei ce se relaxează și socializează prea mult prin baruri și restaurante 
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cu prietenii, își pierd spiritualitatea și nu mai evoluează profesional sau personal, spune preotul 

Gheorghe Șincai în volumul ,,Pelerin spre înaltul Cer”, referindu-se la această legendă. 

         Având în vedere numeroasele descoperiri realizate și importanța acestora în viața de zi cu zi, 

Pitagora rămâne unul din remarcabilii matematicieni fără de care matematica nu ar mai fi fost 

aceeași. 
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Scurtă istorie a unor unități de măsură  
 

Alexandru Ștefania & Baciu Andreea  

Școala  Gimnazială  „Rareș Vodă”  Ploiești 

Prof. îndrumător:  Badea Daniela 

    

                                                                           Motto:"Să ai o măsura în toate!" 

Cleobul din Lindos 

 

În antichitate, absența unităților de măsură nu  i-a împiedicat pe oameni să măsoare. 

Egiptenii, babilonienii, grecii foloseau cu ingeniozitate ca unități de lungime referitoare la corpul 

uman: deget, palmă, cot, iar pentru distanțe de parcurs: pasul, mia de pași, ora de mers. 

 

Pentru unitățile de măsură ale suprafațelor  și volumelor, necesare în agricultură, construcții, 

aceste dimensiuni au fost puse “la pătrat” și “la cub”. Pentru greutăți se utilizau cu precădere unități 

legate de capacitate. Pentru măsurarea lungimilor și suprafațelor mari, unitatea de măsură era 

intervalul de timp: un traseu era lung de atâtea ore, un acru era suprafața de pământ pe care un om o 

putea ara într-o zi cu o pereche de boi. 

Secole de-a rândul, fiecare popor a utilizat și și-a dezvoltat propriul sistem de măsuri în 

conformitate cu necesitățile locale. 

La noi, în România 

Ionescu Gion  scria în „ Istoria Bucureștilor ”: 

„Lungimea ulcioarelor se măsoară după câți oameni puteau merge în front pe dânsa. 

Bunioară la 1794, Ulița Abagiilor, în spatele Curții Domnești, se zicea că este mare de trei oameni, 

pentru că trei oameni numai, puteau merge unul lânga altul pe ea”. 

Înainte de introducerea sistemului metric, în Principate se folosea pentru cântăriri: 

ocaua – care în Muntenia avea 0,127 kg, iar în Moldova 0,129 kg. 

În agricultură, pentru lungimi se folosea 

 prăjina – egală cu 3 stânjeni și care în Muntenia avea 5,85 m, iar în Moldova 6,64 m. 

Pentru măsurarea lungimilor în gospodărie se folosea 

cotul – care avea lungimea de 0,64 m. 

Pentru măsurarea distanțelor între localități se folosea 
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poșta – egală cu aproximativ 20 km 

Pentru capacitate se folosea 

vadra – (1 vadră = 10 ocale) care măsura 12,88 l în Muntenia și 15 l în Moldova. 

În Ardeal, pentru măsurarea cantităților de cereale, cartofi, fructe se mai utilizează și astăzi 

în unele locuri 

ferdela - egală cu 0,2264 hl (denumire împrumutată de la sași - fyrdel = o pătrime). 

 

La alții 

Pentru englezi, o veche unitate a lungimii, utilizată și astăzi este: 

yardul - (1 yard = 0,914 m). Aceasta este distanța între vârful degetului 

mare și vârful nasului regelui Henry I (1068-1135), când ținea mâna 

întinsă în față! 

inch-ul - egal cu 2,54 cm, echivalent cu lungimea a trei unghii așezate 

una lângă alta. 

Pentru greutate, englezii au utilizat (și mai utilizează și astăzi) 

livra - (o livra = 0,453 kg), reprezentând greutatea a 7000 de boabe de 

grâu.  

Și francezii măsurau cu degetul, pasul, prăjina. Pentru ei însă, 

pasul avea două mărimi:  

- 1 pas = 0,624 m   și    - 1 pas al regelui = 0,425 m! 

 

Sistemul metric de măsuri 

Dezvoltarea comerțului, progresele științei, au impus ca o necesitate adoptarea unui sistem 

internațional de unități, uniform, simplu și stabil.  

În aproape toate țările lumii, astăzi se utilizează sistemul metric, numit sistem internațional 

de unități, care cuprinde șapte unități de bază, dintre care: metrul pentru lungime, kilogramul 

pentru masă, secunda pentru timp.  

Inițial acestea erau definite astfel: 

 metrul a fost definit ca a zecea milioana parte din lungimea meridianului terestru între Pol și 

Ecuator, iar începand cu 1875, anul înființării Biroului Internațional de Măsuri și Greutăți s-

a stabilit un etalon din platina și iridiu, iar 

 kilogramul a fost definit inițial ca masa unui litru de apă pură la o temperatură dată, iar apoi 

s-a stabilit un etalon confecționat din același material platină - iridiu, 

 secunda   a fost stabilită în raport cu perioada de rotație a Pământului.    

Începand cu anul 1983, nevoia de precizie și-a spus cuvântul astfel încât definiția metrului a 

fost legată de o constantă universală viteza luminii în vid 299 792 458 m/secundă, iar definiția 

secundei de perioada de oscilație a microundelor emise de atomul de cesiu 133. 

Iată noile definiții: 

 secunda este intervalul de timp egal cu 9.192.631.770 de perioade de oscilație a 

microundelor emise de atomul de cesiu 133. 

 metrul  este distanța parcursă de lumina în vid intr-un interval de 1 / 299 792 458 secunde. 

 gramul  rămâne definit în raport cu masa kilogramului etalon păstrat de Sevres. 

            Ca o curiozitate trebuie să remarcăm că în timp ce pentru metru și gram multiplii si 

submultiplii lor sunt perfect armonizați cu puterile lui zece, pentru secundă submultiplii, zecimi, 
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sutimi, miimi...respectă „regula lui zece”, în timp ce multiplii secundei minutul, ora respectă 

„regula lui 60”. 

               Alte unități de măsură 

 Mai vechi... 

             În transporturi: 

                                         - mila terestră = 1 652 m   

                                         - mila marină = 1 852 m. 

             În extracția, transportul și comerțul țițeiului: 

                                          - 1 baril = 158,987 l; 

                                          - 1 galon american = 3,785 l: 

                                          - 1 galon englez = 4,546 l. 

În navigație, se mai păstrează și în zilele noastre ca unități de măsură a vitezei, nodul. Pe 

timpul corăbiilor cu pânze, la capătul unei coarde se lăsa la apă o geamandură , care făcea să se 

deruleze coarda. Această coardă avea noduri plasate la distanțe egale (15,43 m) și pentru măsurarea 

vitezei corabiei se numărau nodurile trecute prin mâinile unui marinar, din momentul lansării la apă 

a geamandurii, timp de 30 de secunde. Se spunea că o navă naviga cu 5 noduri, când 5 noduri ale 

frânghiei treceau prin mâinile marinarului în 30 de secunde. 

           În cântărirea metalelor rare se folosește și astăzi 

                                          - uncia = 28,349 gr. 

  ...și mai noi 

          În astronomie se utilizează pentru măsurarea distanțelor „astronomice”, 

- anul lumină = 9,5 · 1210  km, echivalent cu distanța străbătută de lumină în timp de un an; 

- unitate astronomică = 1,496 · 1210  km, echivalentă cu distanța medie Pământ-Soare. 

 

          În informatică, pentru măsurarea cantității de informație se folosește: 

bit-ul = cantitatea de informație care se obține printr-o întrebare al cărui răspuns complet este fie 

DA, fie NU. 

 

          De exemplu, cantitatea de informație necesară pentru a ști cu siguranță dacă la aruncarea unei 

monede "iese" sau nu stema,este de 1 bit. 

 

          Multiplii bit-ului (1 byte = 8 biți, 1kb = 102  bytes = 1024 bytes) se folosesc la aprecierea 

"memoriei" calculatoarelor (deci a posibilităților de stocare a informației): pentru RAM a 

calculatoarelor personale valorile uzuale actuale sunt de ordinul Mb (megabytes = milioane de 

bytes), iar pentru discurile fixe sute sau mii de Mb (Gb = gigabytes = miliarde de bytes). O dischetă 

poate înmagazina o cantitate de informație de 1,44 Mb, iar un CD-ROM în jur de 650 Mb. 
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Elev: Butnariu  Ştefan  

Şcoala: Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi“ Botoşani 

Prof. îndrumător, Rodu Elena 

 

 „Matematica este un mod de exprimare a legilor naturale, este cel mai 

simplu și cel mai potrivit chip de a înfățișa o lege generală sau curgerea 

unui fenomen, este cea mai perfectă limbă în care se poate povesti un 

fenomen natural.”  

                                        - Gheorghe  Țițeica 

Gheorghe Ţiţeica a văzut lumina zilei în data de 4 octombrie 1873 la 

Turnu- Severin, „într-o casă de pe o străduţă din spatele turnului de apă, 

care dădea spre dealurile cu vii şi livezi ale Severinului”. Părinţii erau 

Radu, „un om aprig la muncă, mecanic priceput pe vapoarele dunărene, 

originar din regiunea Buzăului (satul Cilibia)” şi Stanca, o femeie modestă care ştia să-şi înveţe 

copiii să fie ordonaţi, cuviincioşi şi să răspundă frumos.  

   La vârsta de şase ani (în anul 1879), părinţii îl duc pe micul George la grădiniţa de copii din 

colonia germană din Turnu-Severin, „unde învaţă jocuri cuminţi, poezii şi mai ales deprinde a 

învăţa germana”.  

   În toamna anului următor, a fost înscris în clasa I a şcolii primare nr. 1 din Turnu-Severin, 

unde se afirmă, de la început, „a fi un elev bun. Cărţile lui sunt curate, pe caietele învelite cu hârtie 

albastră nici o pată de cerneală. Lecţiile sunt scrise foarte îngrijit, cu scrisul acela subţire şi drept 

care de altfel nu s-a schimbat prea mult în anii maturităţii”. Dovedeşte pe timpul şcolii că îi place 

gramatica şi că înţelege cu uşurinţă matematica, astfel că obţine la toate materiile nota zece şi se 

numără, la sfârşitul celor patru ani de şcoală primară, printre premianţii cu cunună.  

         Urmând sfatul preotului Barbu din localitate, bun cunoscător al familiei Ţiţeica, părinţii îl 

înscriu ca elev în clasa I-a a liceului din Craiova. Se remarcă de la început, aşa cum a făcut şi la 

şcoala din Severin, ca fiind primul din clasă şi obţine, din clasa II-a de liceu, bursa „Eufrosin 

Poteca” de 30 lei lunar. Bani de bursă îi cheltuia pentru îmbrăcăminte, dar cel mai mult cheltuia 

pentru a-şi cumpăra cărţi. Peste ani referindu-se la acest aspect, elevul său, Botez Şt. Mihail scrie 

despre dascălul său cu admiraţie, că: „Primele cărţi din biblioteca sa, care mai târziu avea să 

numere peste 20.000 de volume, au fost cumpărate din banii ce-i primea ca bursă”. El a urmat 

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

manifestă în toate activităţile culturale, îndemnându-şi colegii să colaboreze la „Revista Şcoalei”. 

La această publicaţie, elevul Ţiţeica redactează rubrica matematică. În timpul scurt cât a durat 

revista, el publică douăzeci de probleme, la care primeşte soluţii pe care tot el le redactează.  

          Din punct de vedere al istoricului revistelor matematice, după revista „Recreaţii Ştiinţifice” 

din Iaşi, care a apărut între anii 1883 – 1889, aceasta este a doua publicaţie românească cuprinzând 

chestiuni de matematici. Totodată Ţiţeica colaborează la revistă prin studii literare şi filosofice. 

Aceste preocupări le-a avut Ţiţeica în tot cursul vieţii sale fiind totodată şi un iubitor de muzică. 

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

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

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

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

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

într-un centru universitar din Occident.  
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Ţiţeica izbuteşte să plece la Paris, din economiile făcute cu greu din salariul său. După un 

concurs, la care cu mare greutate era admis un străin, Ţiţeica rămâne să studieze la cea mai vestită 

universitate din lume, de atunci, el îşi reface în primul rând licenţa, fiind clasificat primul. În tot 

timpul cât a stat la Paris, a studiat neîncetat, împărţindu-se aproape exclusiv între cursuri şi 

biblioteci, scria într-un articol profesorul N. Mihăileanu, apărut în numărul 8 din Gazeta 

Matematică, anul 1955. Ţiţeica socotea o datorie să se întoarcă în ţară cât mai repede, ceea ce a şi 

făcut în anul 1899, imediat după susţinerea tezei. G. Ţiţeica este al cincilea român doctor în 

matematici al Universităţii din Paris, după Spiru Haret, David Emanuel, Const. Gogu şi N. 

Coculescu. Înaintea lui Ţiţeica şi alţi români publicaseră lucrări remarcabile în periodicele din 

Occident. Întorşi în ţară însă ei n-au mai continuat aceste lucrări, sub cuvânt că la noi nu sunt 

condiţii prielnice pentru aceasta. De obicei doctoratul era sfârşitul preocupărilor ştiinţifice, un titlu 

necesar pentru ocuparea unei funcţii superioare. Ţiţeica a rupt această tradiţie, continuându-şi 

lucrările în ţară şi ajungând unul dintre cei mai mari geometri ai lumii. La congresele internaţionale 

de matematici – Toronto (Canada) în 1924, Zurich (1928), Oslo (1936) – Ţiţeica a fost ales 

preşedinte al secţiei de geometrie. El a fost invitat la universităţile din Roma, Bruxelles şi de câteva 

ori la Paris, să ţină cursuri. Cărţile sale se bucură de o deosebită preţuire şi au avut o mare circulaţie. 

În tratatele de specialitate, nu numai că sunt înscrise rezultatele date de Ţiţeica, (de ex. , în Finikov), 

dar autorii considerau o cinste ca anumite capitole să fie redactate în întregime de Ţiţeica (de ex. 

Fabini – Cech). Întors în ţară, Ţiţeica este numit în 1900, la Universitatea din Bucureşti, ca profesor 

la catedra de geometrie, la care a funcţionat aproape 40 de ani, trecând prin toate gradele: suplinitor, 

agregat, definitiv, deşi obiceiul era ca numirea să se facă direct cu titlul definitiv cu puţină stăruinţă; 

dar Ţiţeica a vrut să arate prin exemplul său personal că legea trebuie respectată. Începând din 1928 

Ţiţeica a funcţionat şi la Politehnica din Bucureşti, ca profesor de analiză. Lecţiile lui Ţiţeica erau 

de o desăvârşită artă a pedagogiei. La începutul fiecărei ore de curs el recapitula ideile principale 

ale lecţiei anterioare, lecţia predată era completă şi se încheia cu o privire generală, expunerea era 

logică, clară, precisă, în stil foarte îngrijit fără să se folosească de nicio notiţă, rezultatele importante 

erau subliniate prin variaţia intonaţiei; toate calculele se sprijineau pe o puternică intuiţie 

geometrică. El îşi ţinea întotdeauna cursul la nivelul de înţelegere al studenţilor şi punea suflet în 

predare, atâta caldă convingere în tot ceea ce expunea încât lecţia lui te cucerea de la început, te 

determina să-l urmăreşti cu viu interes până la sfârşit şi să pleci de la curs cu lecţia învăţată. În anul 

întâi Ţiţeica preda geometria analitică al cărui curs îl reînnoia în fiecare an, privindu-l de fiecare 

dată sub alt aspect. În anul trei, la cursul de geometrie superioară, el preda de fiecare dată, câte un 

capitol de geometrie diferenţială, făcând accesibile problemele cele mai delicate, prin puterea sa de 

expunere. Acest curs era frecventat şi de absolvenţi, de profesori din învăţământul secundar, de 

ingineri, încât sala „Spiru Haret” era întotdeauna plină. Din 1913, urmând lui Spiru Haret, este 

membru al Academiei iar din 1929, secretar general. În cadrul activităţii sale la Academie el iniţiază 

o serie de monografii ştiinţifice.  

           În total, „Istoria matematicii în România” consemnează cca 400 de lucrări de matematică, 

tehnică, cultură, care îl au ca autor pe Gheorghe Țițeica. Tot ca manifestare a pasiunii și a geniului 

matematic, marcăm și activitatea lui Gheorghe Țițeica la „Societatea amicii științelor matematice”, 

care luase ființă în 1894, președinte fiind Constantin Gogu, vicepreședinte Spiru Haret, ambii 

profesori ai lui Țițeica. Societatea publica un buletin științific, a cărui îngrijire i-a fost atribuită lui 

Gheorghe Țițeica, încă student la acel moment.  

Teorema lui Țițeica: Trei cercuri de aceeași rază R au un punct comun. Ele se intersectează 

două câte două. Se obțin astfel alte trei puncte de intersecție. Cercul determinat de aceste puncte 

are raza egală cu R. 

           În special,  Gheorghe Țițeica s-a ocupat cu studiul rețelelor din spațiul cu n dimensiuni, 

definite  printr-o ecuatie a lui Laplace.  A introdus o clasă de suprafețe și o clasă de curbe care 

astazi îi poartă numele. Este unul din creatorii geometriei diferențiale centro-afine. Lucrări: 

„Geometria diferențială proiectivă a rețelelor” (1924), „Introducere în geometria diferențială 

proiectivă a curbelor” (1931). 
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           Ţiţeica era deosebit de pretenţios faţă de el însuşi, nu întârzia niciodată la curs sau la 

examene, îşi respecta integral cuvântul dat. Dotat cu o minte clară şi o intuiţie puternică, Ţiţeica 

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

ridicarea continuă a nivelului muncii creatoare. Ţiţeica îşi pregătea minuţios toate lecţiile pe care le 

redacta ordonat în caiete sistematizate; lucrările sale ştiinţifice le studia sub toate aspectele înainte 

de a le publica. Toată viaţa Ţiţeica este un exemplu de corectitudine şi moralitate. Pentru autoritatea 

pe care i-o dădea pregătirea ştiinţifică, puterea de muncă şi judecata sa dreaptă, i-au fost 

încredinţate mai multe posturi de răspundere: decan al facultăţii de ştiinţe, preşedinte al Societăţii 

de Ştiinţe, vice preşedinte al Societăţii Politehnice, membru, apoi Preşedinte al Consiliului 

Permanent pe atunci cel mai înalt for al Ministerului Instrucţiunii Publice. Ţiţeica judeca cu asprime 

superficialitatea şi incorectitudinea, încuraja numai sforţările meritorii, nu pierdea nicio ocazie de a 

mustra pe cei ce nu aveau simţul datoriei şi al ordinei, de aceea este uriaş rolul său de educator, atât 

la catedră cât şi la Gazeta Matematică. 

           Gheorghe Țițeica   a decedat la 5 februarie 1939, în vârsta de 65 de ani, în plină activitate.  

Prin tot ceea ce a reprezentat el ca om și prin întreaga s-a operă este fără îndoială o valoare de vârf a 

matematicii, a culturii științifice românești. A fost, poate, înainte de toate profesorul care a 

revoluționat modul în care se face matematică în România, atât din punctul de vedere al clarității de 

cristal cât și fundamentării din punct de vedere științific, și, mai ales, al pedagogiei desăvârșite, 

revoluționare cu care o preda studenților să-i. Prin numeroasele sale lucrări de matematică 

elementară şi de popularizare a ştiinţei, pe care le-a publicat de-a lungul întregii sale vieţi, 

Gheorghe Ţiţeica a contribuit la ridicarea învăţământului matematic din ţara noastră. Gloria şi 

aprecierea autorităţilor vremii nu au depăşit modestia care îl caracteriza; a rămas un model de 

comportare în universitate, sincer şi apropiat cu colegii săi. Poporul român şi şcoala românească de 

matematică se pot mândri cu Gheorghe Ţiţeica. Opera sa matematică încorporată în ştiinţa 

contemporană are o existenţă durabilă. 

           „Există printre matematicieni o convingere intimă și puternică, care-i susține în cercetările 

lor abstracte, anume că niciuna dintre problemele lor nu pot rămâne fără răspuns.” - Gheorghe  

Țițeica 
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Simboluri matematice uninversale 
 

Adela Prodan 

Colegiul de Artă “Carmen Sylva”, Ploieşti,  

Prof. indrumator Ecaterina Butac  

 

Vechile tratate de matematică (dinaite de sec. al XVII-lea) sunt extrem de dificile şi greu de 

citit, fiindcă foloseau un limbaj uzual (latina, franceza, italiana, araba, etc.). Ele nu sunt confuze din 

cauza utilizării unor limbi străine, ci a faptului că nu foloseau semnele şi simbolurile matematice de 

astăzi. 

 

Cazul proporţiilor 

Este foarte firesc să scriem 
1

3
=

5

15
. Generalizând, dacă vrem să precizăm că două cantităţi a şi 

b sunt proporţionale cu altele două, c şi d, vom nota 
 

 
 
 

 
. 

Proporţionalitatea a două mărimi este cunoscută încă din Antichitate ca una dintre cele mai 

importante  proprietăţi matematice. Dar începând cu grecul Eudox (sec. al V-lea î.Hr.) şi până la 

Descartes (sec. al XVII-lea d.Hr.), matematicienii nu au avut un mod special de a exprima această 

noţiune. Astfel, timp de 2000 de ani, proporţia era exprimată printr-o frază: „1 este pentru 3 

asemenea lui 5 pentru 15”. 

Ecuaţiile erau astfel foarte greu de realizat cu aceste expresii. Totuşi, vechii matematicieni 

au desoperit numeroase rezultate importante şi complexe pornind de la ideea de proporţie. Dar 

textele erau atât de lungi şi de complicate, încât şi astăzi, chiar matematicienii buni întâmpină mari 

probleme în înţelegerea demonstarţiilor lor. 

Inventarea semnelor 

Exprimarea regulilor de calcul prin litere şi simboluri a fost una dintre cele mai mari 

realizări din istoria matematicii. 

Semnele au fost inventate treptat, simbolurile propuse fiind adesea criticate şi modificate 

înainte de a fi impuse. Semnul „=”, atât de firesc astăzi, se numără printre cele care  s-au născut cel 

mai greu. Până în sec. al XVII-lea, egalitatea era exprimată cu ajutorul unor cuvinte latine, cel mai 

utilizat fiind „aequalis”, cu diverse prescurtări ulteriore, ca „aeq.”. Apoi, matematicienii din sec. al 

XVI-lea (Ferrari, Tartgalia) au propus simbolul „=”. Descartes folosea la început „ ”, până când, 

treptat, matematicienii au adoptat noul simbol inventat în 1557 de matematicianul englez Robert 

Recorde. 

Adunarea şi scăderea notate  la început notate cu „plus” şi „minus”, au devenit din secolul al 

XVI-lea „p” şi „m”, înainte de a ceda locul actualelor semne „+” şi „-”, pentru care militase 

englezul Widmann, în jurul anului 1650. 

Pentru înmulţire, multă vreme s-a folosit cuvântul latin „in”; „5   a” se scria „5 in a”. 
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Invenţiile secolului al XVII-lea 

 Secolul al XVII-lea, foarte înfloritor pentru toate ramurile matematicii, a fost şi o perioadă 

foarte importantă pentru crearea limbajului matematic.  

Unul dintre cei mai apreciaţi inventatori ai unor simboluri a fost filosoful şi matematicianul 

german Leibnitz (1646 - 1716). El a stabilit modalităţi atât de perfecţionate , încât un istoric afirma 

recent: „Simbolurile pentru noul calcul erau atât de bine alese, încât ne putem pune întrebarea 

faustiană: <Să fie oare Dumnezeu cel care a făcut toate aceste semne?> În realitate, ele nu au fost 

rodul unei inspiraţii divine, ci rezultatul unei munci asidue şi adeseori dificile.”  

René Descartes (1596 – 1650), la rândul său şi filosof, propunea în 1637 notarea tuturor 

valorilor dintr-o problemă cu ajutorul literelor mici ale alfabetului şi sugera consacrarea primelor 

litere, a, b, c, d pentru valorile cunoscute (date în enunţ), iar valorile necunoscute (cele care trebuie 

aflate) să fie desmnate prin ultimele litere, ca x, y, z. 

 El mai propunea scrierea tuturor termenilor unei ecuaţii de aceeaşi parte a semnului egal, 

totul încheindu-se cu: „= 0”. 

 Astfel, forma generală a unei ecuaţii de gradul I „ax + b = 0” este o expresie riguros 

carteziană, în care a şi b sunt termenii cunoscuţi, x este necunoscuta şi totul apare notat în stânga 

semnului „=”. 

 În ciuda progresului înregistrat în secolele al XVII-lea şi al XVIII-lea, limbajul matematic a 

cunoscut în continuare numeroase modificări. 

 Notaţiile matematice prezintă încă unele diferenţe în funcţie de ţară – astfel, pentru 

separarea zecimalelor, britanicii folosesc punctul, şi nu virgula: când ei scriu 4.96, noi scriem 4,96. 

Şi de fiecare dată când matematicienii inventează noi obiecte matematice sau reguli, ei trebuie să 

creeze şi noi simboluri. 

 O ecuaţie de-a lungul timpului 

 Până în secolul al XV-lea: „Găseşte numărul ştiind că dacă din dublul pătratului său se scade 

de cinci ori el însuşi se obţine 23”, se scria astfel: 

 Nicolas Chuquet (circa 1470) => 2
2
  m 5

1
 egal cu 23 

 Italianul Cardano (circa 1545) => duo quad. m qumque reb. aequalis 23 

 Germanul Stiffel (circa 1525) => 2z aequatus 5x + 23 

 Francezul Pierre de Rameé (Ramur, aproximativ 1587) => 2q – 5l aequatus sit 23 

 Englezul Harriot (circa 1631) => 2au – 5a = 23 

 Descartes (1637) => 2zz – 5z ∞ 23 

În limbajul matematic de astăzi, această ecuaţie se scrie ca 2x
2
 -5x = 23. 

 

Bibliografie: 
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Cum folosesc programatorii matematica 
 

Vidrighin Melania 

Liceul Tehnologic „Petrache Poenaru”, Bălcești, Vâlcea 

Prof. îndrumător: Mihai Cristina 

 

Programarea pe calculator atinge aproape fiecare aspect al vieții noastre.  

Când vine vorba despre programarea pe calculator primul lucru la care ne gândim sunt 

aplicațiile software pentru computerele noastre .  

 
Cu toate acestea, programarea este folosită în creerea diferitelor dispozitive încorporate în 

mașini, telefoane mobile, jocuri video, aparate, etc.  

 
Astazi sunt disponibile o mulțime de aplicații informatice folosite în domenii precum 

educația, divertisment, sănătate, etc.  

 
Pentru realizarea softului necesar fiecarei astfel de aplicațiiare se folosește matematica la 

diferite niveluri.  
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Matematica de bază 

Matematica binară se află în centrul funcționării oricărui computer. Codul binar este folosit pentru a 

reprezenta fiecare număr în computer. Citirea și operațiile matematice simple cu cod binar este 

esențială pentru programarea inițială a hardware-ului. Înțelegerea modului de lucru cu sistemul de 

numere hexazecimale este necesară pentru multe funcții din programare, cum ar fi setarea culorii 

unui obiect.  

 
    Aritmetica standard este utilizată în multe funcții din programare. Adunarea, scăderea, înmulțirea 

și împărțirea sunt folosite în aproape toate softurile create. Algebra este utilizată pentru a rezolva 

problemele simple pe care mulți programatori le întâlnesc.  

 
Matematica avansată 

Matematica este utilizată pentru a construi aplicații complexe. Abilitățile formate pentru a învăța 

matematica avansată sunt similare cu abilitățile necesare pentru a construi astfel de aplicații. De 

aceea toate facultățile cu profil informatic au cursuri de logică, analiză matematică, algebră, etc.  

 
Exemple de folosire a noțiunilor matematice în programare: 
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• algebra liniară este adesea folosită pentru transformarea matricelor. Matricea de 

transformare se regăsește atât în modelarea 2D, cât și în 3D, așa cum se vede în software-ul 

de proiectare și editare foto asistată de calculator.  

 
• ecuațiile diferențiale pot fi găsite în software-ul realizat pentru a simula traficul sau 

condițiile de sănătate.  

 

 statistica este utilizată în numeroase aplicații de programare pentru computere, inclusiv 

sisteme de votare, rapoarte și jocuri de cărți. 

 

Bibliografie: 
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