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Asupra unei probleme date la simulare 

 

Nedelcu Florin  

Colegiul Tehnic “C. D. Nenițescu” Pitești 

Prof. coordonator: Veronica Marin 

 

Problemele de matematică în care se studiază continuitatea funcțiilor apar deseori în 

subiectele de bacalaureat. În continuare voi trata acest subiect. La început prezint noțiunea  de 

continuitate a unei funcții, teorema lui Darboux și consecințele acesteia, în cele din urmă prezint 

rezolvarea unei probleme date la simularea examenului de bacalaureat.  

   Definiția continuității. 

   Funcția f este continuă în punctul x0   D  un punct de acumulare al mulțimii dacă 

       
     = f(x0) 

   Obs.  Fie funcția  f : D   R, D o submulțime nevida a numerelor reale. Funcția f este 

continuă pe mulțimea D dacă graficul sau nu are întreruperi. 

              În practică pentru a arăta că o funcție este continuă într - un punct x0  arătăm că 

funcția f are limitele laterale egale cu valoarea funcției f in punctul x0,  

adică    
    
    

     =    
    
    

     =   =f(x0)  

   Proprietatea lui Darboux Fie I un interval de numere reale. Funcția  f : I   R are 

proprietatea lui Darboux pe intervalul I dacă pentru oricare ar fi a, b   I, cu  a < b și oricare ar fi    

cuprins între valorile f(a) si f(b), există un punct    I astfel încât  

f(c) =   ( adică funcția f(x)  duce interval în interval) 

  Teorema. Orice funcție continuă pe un interval are proprietatea lui Darboux pe acel interval. 

  Consecința 

Fie f : [a, b]   R o funcție continuă pe [a, b]. 

Dacă  f(a) f(b) < 0 atunci există c  (a, b) astfel încât f(c) = 0.( Orice funcție continuă pe un 

interval, cu semne contrare la capete se anulează cel puțin odată pe acel interval.) 
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Enunț 

 Se consideră funcția f:R   R, f(x) = {
                  

                
. 

a) Demonstrați că funcția f este continuă în punctul x = 1. 

b) Calculați       
√      

   
  

c) Se consideră funcția g : R   R, g(x) = 1 +    -   . Demonstrați că ecuația (f 

+ g )(x) = 0 are cel puțin o soluție în intervalul (0,2). 

Rezolvare  

a) Arătăm că limitele laterale sunt egale cu valoarea lui f în x = 1. 

f(1) = 3  1 = 3. 

ls  =       
   

     =       
   

           =  3. 

ld =       
   

     = =       
   

   =  3. 

Cum  ls  = ld = f(1) = 3. 

b)       
√      

   
 + =       

√    

   
 =       

    

       √     
 = 

      
      

       √     
 =      

 

√    
 = 

 

 
 = 

 

 
. 

c) Aplicăm consecința teoremei lui Darboux. 

Luăm a = 0, b = 2 și funcția  

(f + g)(x) = {
                           

                      
 

(f + g)(x) este continuă pe intervalul [0,2]\{ }.                                    (*) 

Arătăm ca limitele laterale ale funcției f + g sunt egale cu valoarea lui 

 f + g  în x = 1. 

(f + g)(1) =               = 4 

ls  =       
   

           =       
   

                   = 4. 

ld  =       
   

           =       
   

               = 4. 

Cum  ls  = ld = (f + g)(1) = 3  avem f + g continuă în punctul x = 1.    (**). 

Din (*) și (**)   f + g continuă pe intervalul [0,2].                                  (1) 

(f + g)(0) = 5 

(f + g)(2) = -1 
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 (f + g)(0)  (f + g)(2) = 5  (-1) < 0.                                                          (2) 

Din (1) , (2) și    folosind consecința teoremei lui Darboux funcția f + g se anulează cel 

puțin o dată pe intervalul (0,2).  

            Adică (   c  (0,2) astfel încât (f + g)(c) = 0. 

 

BIBLIOGRAFIE: 

 Georgeta Burtea, Manual clasa a XI a, Editura Book, București, 2010. 

  Variante M.E.N. pentru examenul de bacalaureat. 
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Miraculoasa lume a infinitului tainele infinitului 
 

Dorica Miruna 

Școala Gimnazială Corbasca,Județul Bacău 

Prof. îndrumător Olaru Sorina 
 

      N-ar fi o exagerare dacă am spune că intreaga matematică este axată pe ideea de infinit. De 

regulă în matematică nu ne interesează obiecte separate (numere,figuri geometrice), ci clase intregi 

formate din asemenea obiecte: ansamblul tuturor numerelor naturale,al tuturor triunghiurilor etc. Iar 

asemenea ansambluri  constau dintr-o mulțime de nenumărate elemente diferite.  

     De aceea pe matematicieni și pe filozofi i-au interesat dintodeauna noțiunea de infinit. Acest 

interes  a aparut chiar in momentul cand a devenit clar că dupa fiecare număr natural exista un altul 

urmator,ceea ce inseamna ca șirul lor este infinit. Dar incă de la primele incercări de a studia 

infinitul, au aparut paradoxuri. 

      Astfel, filozoful grec  Zenon folosind notiunea de infinit, incearca sa demonstreze 

imposibilitatea miscarii. Într-adevar, zicea el, pentru ca o sageată sa zboare pe o anumită distanta, 

ea trebuie să parcurga mai întâi jumătate din acea distanță. Dar  înainte de a parcurge  junătatea, ea 

trebuie să parcurgă sfertul distanței, optimea distanței ș.a.m.d. Întrucât procesul divizării in jumătăți 

nu se va sfârși niciodată (iată deci infinitul!), săgeata nu va putea porni din arc. Printr-un 

raționament analog, el încearcă să demonstreze că  Ahile nu va putea niciodată să ajungă din urmă o 

broască țestoasă. 

      Din cauza paradoxurilor și a sofismelor de acest fel, matematicienii Greciei antice au renunțat să 

aibă de-a face cu infinitul, inlăturându-l  din raționamentele matematice. Unii filozofi considerau că 

toate figurile geometrice constau dintr-un număr finit de particule indivizibile extrem de 

mici(atomi). Teoria atomistică elimină ușor paradoxurile lui Zenon, deoarece in ceastă teorie nu 

este permisădivizarea infinită: diviziunea se poate face doar până la atomi, care sunt indivizibili. 

Dar aici s-au ivit noi dificultăți. Astfel, este imposibil să imparți un segment in jumătate atunci când 

acesta constă dintr-un număr impar  de atomi indivizibili. De asemenea este imposibil  de împarțit 

un cerc  în două părți egale: centrul lui va aparține doar uneia dintre ele, iar aceeasta este în 

contradicție cu faptul că părțile trebuie să fie egale.     

       Trebuie să spunem că discuțiile in contradictoriu asupra infinitului căpătau uneori forme destul 

de ascuțite. Astfel, cunoscutul filozof grec  Platon, avea o atitudine  atât de intolerantă  față de 

teoria atomostică a lui Democrit, incât căuta pretutindeni manuscrisele  acestui  autor  și le distrugea 

- metodă deosebit de eficace până la inventarea tiparului. 

       Metodele in care s-a folosit noțiunea de infinit au permis  savanților  greci din antichitate să 

obțină o serie de rezultate importante, mai ales in geometrie. Totuși, paradoxurile lui Zenon îi 

îndemnau la prudență. De exemplu, Euclid, formulând remarcabila sa teoremă asupra caracterului 

infinit al mulțimii numerelor  simple,se exprima astfel: ,,Există  mai multe numere simple decât 

orice  cantitate presupusă de numere simple‘‘.Așadar, mai multe decât orice cantitate presupusă, 

insă in cantitate infinită sau nu – asupra aceste chestiuni  Euclid pastreaza tăcere. In general, grecii 

antici mascau cu atâta prudență folosirea metodelor în care rolul principal îl juca noțiunea de infinit, 

în cât matematicienii europeni din secolele XVI-XVII au fost siliți să le redescopere.Utilizarea pe 

scară largă a infinitului în matematică a început în secolul al XVII-lea, când a fost creeată analiza 

matematică. Noțiuni ca ,,valoare infinit de mare‘‘, ,,valoare infinit de mică‘‘ erau folosite de către 

matematicieni la tot pasul. Cu toate acestea, pe atunci nu se studiau mulțimi compuse dintr-o 

infinitate de elemente, ci mărimi care in procesul variației lor devin din ce în ce mai mari, astfel 

încât, la urma urmelor, intrec orice valoare fixă. Asemenea mărimi au fost denumite ,,potențial 

infinit de mari‘‘. 
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      Abia la jumătatea secolului al XIX-lea au început să fie studiate mulțimi compuse dintr-un 

număr infinit de elemente si s-a trecut la analizarea noțiunii de infinit.Creatorii teoriei matematice a 

mulțimilor infinite au fost savantul ceh Bernard Bolzano (a cărui opera fundamentală a fost 

publicată bia cu mulți ani după moartea sa) și matematicianu germane Georg Cantor. Acestor 

remarcabili savanti le revine meritul de a fi invins scolastica și de a fi  transformat teoria mulțimilor 

intr-un capitol important al matematicii. 

       Principala contribuție a lui Bolzano și Cantor constă in studiu proprietăților mulțimilor infinite; 

proprietățile mulțimilor finite erau cunoscute de savanți încă mai demult. A apărut clar faptul că 

proprietățile mulțimilor finite și ale celor infinite nu se aseamănă deloc unele cu altele: multe lucruri 

imposibile în cazul mulțimilor finite se realizează cu ușurință pentru cele infinite. Încercați, de 

exemplu, intr-un hotel, să instalați încă un pasagerîn fieare cameră ocupată de alt pasager, in așa fel 

încât fiecare cameră să fie ocupată tot numai de o singură persoană. Nu merge, nu-i așa? Aceasta, 

fiinca numărul camerelor din hotel este finit! Dar dacă hotelul ar avea un număr infinit de 

camere?... Dar asemenea hoteluri se pot întâlni în povestirile bunei noastre conștiințe, Ion Tihi. Să-i 

dăm din nou cuvântul. 

 

 

 

BIBLIOGRAFIE 

 

EXCURSIE ÎN TEORIA MULȚIMILOR-N.I. Vilenkin , București 1972 
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Metoda reducerii la absurd în rezolvarea problemelor 

de aritmetică 

 

Buzatu Irina 

Seminarul Teologic Ortodox "Veniamin Costachi", Mănăstirea Neamț 

Prof. îndrumător:  Asaftei Roxana-Florentina 

 

Metoda reducerii la absurd este o metodă generală de rezolvare a problemelor de 

matematică. Cu toate acestea, există până în prezent un număr foarte redus de probleme de 

aritmetică care se pot rezolva numai cu această metodă. În gimnaziu, folosirea ei este mult mai 

frecvent întâlnită în rezolvarea problemelor de geometrie.  

La baza metodei reducerii la absurd stă legea terțului exclus, adică dintre două propoziții 

contradictorii, una e adevărată și cealaltă falsă, iar altă posibilitate nu există. Metoda constă în a 

admite provizoriu ca propoziția contradictorie a problemei date să fie adevărată, apoi în baza acestei 

presupuneri se deduc o serie de consecințe ce duc la un rezultat absurd, deoarece ele contrazic 

datele problemei (care se dau), fie un adevăr stabilit mai înainte. Practic se presupune că ceea ce se 

cere nu e adevărat. Apoi, pe baza presupunerii făcute, se fac o serie de deducții logice, care vor 

scoate în evidență că presupunerea făcută este falsă. Deci, presupunerea făcută nu este posibilă și 

rămâne adevărat ceea ce se cere în problemă.  

Să considerăm câteva exemple: 

Problema 1: Într-un aprozar sunt 19 lăzi de mere de două calități. Să se arate că existăcel 

puțin 10 lăzi de mere de aceeași calitate. 

Presupunem la absurs că nu există 10 lăzi de mere de aceeași calitate. Deci vor fi cel mult 9 

lăzi de mere din fiecare calitate, adică în aprozar vor fi în total 9   2 = 18 lăzi de mere. Contradicție 

cu enunțul problemei. Rezultă că există cel puțin 10 lăzi de mere de aceeași calitate. 

Această problemă simplă se încadrează într-o categorie mai largă de probleme, ce se rezolvă 

cu ajutorul principiului lui Dirichlet. Astfel: dacă nk+1 obiecte sunt în k celule, atunci cel puțin într-

una din celule se află cel puțin n+1 obiecte. În adevăr, presupunând că nu există nici o celulă în care 

să se afle n+1 obiecte, rezultă că în fiecare celulă se află cel mult n obiecte. Deci, în total, sunt cel 

mult nk obiecte, contradicție! Prin urmare, există cel puțin o celulă cu cel puțin n+1 obiecte. 
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În rezolvarea unei probleme ce folosește principiul lui Dirichlet, dificultatea constă în a 

stabili care sunt celulele și obiectele. Desigur, în prima problemă, celulele erau calitățile de mere, 

iar obiectele erau lăzile. Următoarea problemă se rezolvă tot folosind principiul lui Dirichlet: 

Problema 2: Într-o pădure sunt mai mult de 3720 de arbori. Printre ei, cel mult o zecime au 

o înălțime mai mare de 30 m și cel mult o cincime, au o înălțime mai mică de 4 m. Să se 

demonstreze că există doi copaci care au aceeași înălțime în centimetri.  

Într-adevăr, între 4 și 30 metri sunt (30-4)   100 = 2600 cm. Cek mult 3720 : 10 = 372 

arbori au mai mult de 30 de metri și cel mult 3720 : 5= 744 arbori au mai puțin de 4 metri. Deci, cu 

înălțimea între 4 m și 30 m sunt cel puțin 3720-372-744 = 2604 arbori. Aplicând principiul lui 

Dirichlet, există doi copaci care au aceeași înălțime în centri metri. 

Dar metoda reducerii la absurd se poate folosi nu numai în probleme ce se rezolvă cu 

ajutorul acestui principiu. 

Problema 3: La un concurs la care au participat trei elevi s-au pus 10 întrebări. Pentru 

fiecare răspuns corect, un elev primește 10 puncte și pentru fiecare răspuns greșit este penalizat cu 5 

puncte. Știind că, concurenții au obținut în total 240 de puncte și că al doilea a răspuns corect la trei 

întrebări mai mult decât primul, să se afle la câte întrebări a răspuns corect fiecare. 

Soluție: Punctajul tota maxim ce-l puteau obține cei trei elevi este de 3   10   10= 300 de 

puncte. Presupunem prin absurd, că al doilea elev nu a răspuns corect la toate întrebările, deci ar fi 

fost cel puțin o întrebare la care nu a răspuns corect. Atunci, primul nu a răspuns corect la cel puțin 

4 întrebări și deci, cei trei elevi împreună ar fi obținut cu ce puțin (1+4)   (10+5) = 75 de puncte 

mai puțin decât dacă ar fi răspuns corect toți la toate întrebările, adică ar fi obținut cel mult 300 -75 

= 225 de puncte, contradicție!. Deci, al doilea a răspuns corect la toate întrebările și a obținut 10  

 10 = 100 de puncte, iar al treilea a obținut 240 – 100 -55 = 85 de puncte. 

Folosind metoda falsei ipoteze sau observând că a obținut cu 15 puncte mai puțin decât dacă 

ar fi răspuns corect la toate întrebările, rezultă că al treilea a răspuns corect la 9 întrebări.  
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Schimbările climatice la granița dintre știință și ficțiune 
 

Ruşanu Maria Ioana,  Matei Andreea Mihaela  

Şcoala Superioară Comercială “Nicolae Kretzulescu”, București 

Profesori coordonatori Moise Luminita Dominica, dr.  Dîrloman Gabriela 

 

,,Schimbările climatice reprezintă eşecul cel mai mare şi de cea mai mare amploare de până 

acum“. Nicholas Stern
 1
 

                                                                                                          

Abstract In the past decades, the climate changes are accelerated 

and threaten the balance which ensures the life on the Earth. 

Geographers, mathematicians and physicians are collaborating in 

order to may find answers, by developing theoretical models of the 

climate, models which can ensure a balance by their simplicity and 

accurance or by proposing solutions for solving the problems 

generated by such phenomena, some scenario being quite fictional. 

In this paper, there are presented aspects concerning: the theoretical 

models of the climate, the solar variability and the Earth weather, climatic phenomena and ocean 

circulation, lessons from the Earth history: PEM or the socio-economic impact of the possible climate 

changes. 

1. Modele teoretice ale climei 

Geografi, matematicieni și fizicieni, caută împreună răspunsuri prin realizarea unor modele 

teoretice ale climei care să asigure un echilibru între simplitate şi acurateţe, geografia ultimelor 

decenii fiind  marcată în plan teoretic de conceptul de ,,discontinuitate‖. 

Sistemul climatic este unul foarte complex, fiind alcătuit din componente foarte diferite (atmosferă, 

hidrosferă, criosferă, biosferă și litosferă) între care au loc interacțiuni multiple.  

Există trei tipuri de instrumente cu ajutorul cărora sunt investigate procesele fizice și chimice care 

au loc în sistemul climatic.  

 Primul dintre acestea este reprezentat de metodele teoretice, prin care procesele din sistemul 

climatic sunt descrise de ecuații matematice derivate din principiile fizicii. În diverse 

aproximații pot fi aflate soluțiile acestor ecuații, pe baza cărora poate fi determinată evoluția 

în timp a unor componente ale sistemului.  

Un exemplu în acest sens este  un studiu al variațiilor paleoclimatice realizat de C. Nicolis 

(1984) pe baza analizei izotopilor de oxigen din sedimentele marine care a evidențiat că un 

sistem cu patru variabile independente ar putea fi suficient pentru a explica istoria ,,haotică‖ 

a climei Pământului. 

 Al doilea instrument constă în analiza și interpretarea fizică a datelor de observație, cum 

sunt temperatura, presiunea, cantitatea de precipitații, folosind metode statistice.  

 Al treilea instrument este reprezentat de modele complexe, de la cele conceptuale până la 

cele de circulație generală a atmosferei și a oceanului, în care soluțiile ecuațiilor sunt 

calculate prin metode numerice cu ajutorul calculatoarelor. Utilizând astfel de modele, în 

prezent pot fi simulate cu succes multe dintre procesele fizice din sistemul climatic. 

                                                           
1  Nicholas Stern, Şef al Serviciului Economic al Guvernului Britanic, economist şef al Băncii Mondiale, 2006 
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Descoperirile ultimilor decenii din termodinamică, mecanica cuantică, dinamica neliniară, biologie 

moleculară sau genetică au determinat reconsiderarea rolului hazardului în desfășurarea 

fenomenelor naturale.Adoptarea comportametului haotic, neliniar, este determinată de existența 

,,atractorilor‖ care impun transferul excesului energetic dintr-o arie care este departe de echilibru, 

într-o altă arie aproape de echilibru. Modul de realizare al acestui transfer este supus hazardului 

datorită numărului mare de variabile care acționează atât în cadrul sistemului, cât și la nivelul 

condițiilor limită.  

2. Variabilitatea solară şi clima terestră 

Un raport emis de Consiliul Naţional de Cercetare (NRC), „Efectele 

variabilităţii solare şi clima Pământului‖, stabileşte câteva dintre 

modalităţile surprinzător de complexe prin care activitatea solară se 

poate face simţită pe planeta noastră. Pentru realizarea sa  au 

colaborat zeci de experţi, problema având o abordare 

multidisciplinară, fiind necesare cunoștinte avansate din foarte 

multe  domenii precum fizica plasmei, activitatea solară, chimia 

atmosferică şi dinamica fluidelor, fizica particulelor energetice şi 

chiar istoria Terrei.  În timp ce variaţiile de luminozitate pe 

parcursul ciclului solar de 11 ani ating doar o zecime de procent din ceea ce produce în total „Unul 

din misterele legate de sistemul climatic al Pământului este cum de fluctuaţia relativ scăzută a 

ciclului solar de 11 ani poate produce amploarea semnalelor climatice observate în Pacificul 

tropical‖.  

Mai mulţi cercetători au discutat modul în care schimbările din atmosfera superioară se pot face 

simţite pe suprafaţa Pământului. Există multe căi „de sus-în jos‖ pentru influenţa Soarelui. În ultimii 

ani, cercetătorii au luat în considerare posibilitatea ca Soarele să joace un rol în încălzirea globală. 

La urma urmei, Soarele este principala sursă de căldură pentru planeta noastră. Raportul Consiliului 

Naţional de Cercetare sugerează, cu toate acestea, că influenţa variabilităţii solare este mai mult 

regională decât globală. 

3. Fenomenele climatice şi circulaţia oceanică   

Procesele fizice din Oceanul Planetar sunt caracterizate de 

intervale de timp de ordinul anilor până la milenii, de aceea 

acesta joacă un rol central în variațiile climatice, de 

exemplu, prin inerția termică (înmagazinează în mod 

eficient căldura recepționată de la Soare) și prin dinamica sa 

(transportă o cantitate mare de caldură  de la Ecuator spre 

latitudinile mari, în bazinul Atlanticului). 

O componentă a Oceanului Planetar care se află în centrul investigațiilor legate de schimbările 

climatice este circulatia termohalină - acea parte dinamică generată de diferențele de densitate ale 

apei în diverse locații caracteristică Oceanului Planetar. (temperatura (termo), salinitate (salina)). 

Acesta afirmație este susținută de următoarele argumente: 

 circulația termohalină este în mare parte responsabilă de transportul de căldură de la Ecuator 

înspre latitudini mari, în bazinul Atlanticului. 

 există dovezi numeroase că a fost implicată în cele mai multe dintre schimbările climatice 

din ultimii 100.000 ani. 

Circulația termohalină are un comportament neliniar, în esență dinamica neliniară fiind reprezentată 

de faptul că pot exista tranziții rapide și ireversibile între două stări distincte, una activă și una în 

care circulația este oprită. Cunoștințele noastre despre circulația oceanică sunt limitate de faptul că 

nu există măsuratori sistematice cu acoperire globală, extinse pe perioade de timp mai mari de 

câteva decenii, în legătură cu circulația de adâncime. 
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Schimbările în temperaturile oceanelor pot modifica tiparele atmosferice din lume. Modelele 

sugerează că aceste regiuni oceanice care se încălzesc pot duce la intrarea unei cantități mai mari de 

radiație solară prin atmosfera Pamantului, din cauza unei scăderi a păturii de nori reflexivi. 

Totuși, simulările realizate cu modele de circulație generală a atmosferei și a oceanului, cu ajutorul 

cărora se pot face astfel de estimări, nu produc rezultate convergente într-o măsură suficient de 

mare astfel încât să poată fi identificate exact punctele critice prin care poate trece sistemul climatic. 

Deci, există încă o incertitudine relativ mare legată de distanța dintre starea actuală a sistemului 

climatic și stările critice în care acesta poate suferi transformări ireversibile. 

4. Lecții din istoria planetei: PETM 

PETM (Paleocene-Eocene Thermal Maximum) a avut loc acum circa 56 de milioane de ani, fiind 

cel mai apropiat eveniment de încălzire globală extremă la care ne putem raporta. În acea perioadă, 

la finalul erei Paleocen, mega-continentul Pangaea ajunsese în ultimele etape ale procesului de 

separare în continentele de azi. Acest proces a fost influenţat în mod direct de activitatea vulcanică 

intensă, care a presupus arderea unor cantităţi uriaşe de sedimente bogate în carbon, astfel fiind 

eliberate în atmosferă miliarde de tone de gaze cu efect de seră.  

Într-un timp relativ scurt, de câteva sute de ani, temperatura 

globală a crecut cu cel puţin 2 grade Celsius, fapt care a 

declanşat alte mecanisme. Unul dintre cele mai importante a 

fost topirea pungilor îngheţate de metan de pe fundul 

oceanelor, gaz care a ajuns rapid în atmosferă. În condiţiile 

în care metanul are efecte de 20-25 de ori mai puternice faţă 

de dioxidul de carbon, s-a înregistrat o creştere accelerată a 

temperaturii globale până la circa 6 grade Celsius, tot în 

câteva sute de ani. 

Suficient pentru ca procesele naturale sã fie date peste cap, iar vegetația sã fie devastată de incendii 

pe scară largă, care, la rândul lor, au dus la creşterea cantităţii de gaze cu efect de seră, atât prin 

arderea plantelor cât și prin diminuarea drastică a capacităţii ecosistemelor de a mai „recicla‖ 

dioxidul de carbon prin fotosinteză. 

Faţa de PETM, încălzirea globală se produce acum de cel puţin 10 ori mai rapidă.  Conform 

studiilor efectuate de NASA, se constată schimări de temperatură la nivelul suprafeței terestre 

comparativ cu temperaturile medii din perioada 1951-1980. 17 din cei mai călduroși ani din 136 de 

ani de măsurători făcute au început să se manifeste din 2001, excepție făcând anul 1998.  

Trebuie menţionat totuși că Pământul are un mecanism eficient de a-şi restabili echilibrul, denumit 

„Planck Response‖. Pe măsură ce planeta se încălzeşte, căldura tinde să se acumuleze sub formă de 

energie în infraroşu. La un moment dat, o parte din această energie este eliberată în spaţiu, printr-un 

fel de mecanism gen „supapă‖ din păturile superioare ale atmosferei. 

Trebuie reţinut însă că atunci a fost vorba de o încălzire globală mult mai lentă decât acum, dar și 

faptul că o creştere rapidă a temperaturii globale va duce invariabil la repetarea dezastrului din 

PETM: eliberarea în atmosferă a metanului de pe fundul oceanelor, dar şi din gheţurile care se 

topesc.  

5. Impactul socio-economic al posibilelor schimbari climatice
2
 

Impactul socio-economic al posibilelor schimbări climatice induse de activitatea umană este 
uriaș. Pentru a stabili cu precizie care este scenariul cel mai probabil al consecințelor, oamenii de 

                                                           
2 https://youtu.be/SWPzGo_C010 

 

https://youtu.be/SWPzGo_C010
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știință trebuie mai întâi să înțeleagă în profunzime procesele care produc aceste schimbări, să 

culeagă date, să le analizeze, să încerce să imite în modele fizice procesele reale și apoi să le 

proiecteze în viitor. De aceea observarea intensă și pe termen lung a unor parametri precum 

temperatura, umiditatea, concentrația de dioxid de carbon și metan, ozonul, vaporii de apă, 

particulele, câmpurile de vânt reprezintă în ziua de azi o preocupare importantă a agențiilor spațiale 

(NASA, ESA și JAXA), care colaborează în scopul lansării de noi misiuni spațiale pentru 

explorarea atmosferei. Sateliții poartă la bord instrumente din ce în ce mai sofisticate, cu rezoluție 

din ce în ce mai mare, care să permită pe de o parte identificarea obiectivă a surselor de poluare.  

Structura extrem de complexă și dinamică a atmosferei nu poate fi atât de ușor cuprinsă în ecuații, 

exitând  întotdeauna necunoscute neluate în calcul care introduc erori. Un studiu realizat de un tânăr 

român, cercetător în departamentul de dinamică a climatului de la Universitatea din Washington - 

Seattle, arată într-o lucrare publicată în revista Science Magazine  că există un conflict fundamental 

între ce sugerează modelele privind viitoarele schimbări climatice și ceea ce putem deduce doar din 

observatiile istorice.  De exemplu, modelele sugerează că, în situația în care concentrația de dioxid 

de carbon din atmosferă ar atinge dublul nivelului preindustrial, planeta s-ar încălzi cu 1,5 - 4,5 

grade Celsius, însă modelele observate în ultimii aproximativ 200 de ani sugerează că o dublare a 

nivelului dioxidului de carbon ar trebui să ducă la o încălzire de cel mult 3 grade Celsius. 

Discrepanța a devenit un motiv major de îngrijorare în rândul oamenilor de știință din domeniul 

studiului climei. 

Efectul bulgărelui de zăpadă 

Schimbările climatice ar putea duce la o vreme extrem de severă, o secetă accentuată în unele zone, 

care poate schimba distribuția animalelor și a bolilor de pe tot Globul. De asemenea, schimbările 

climatice pot provoca inundarea zonelor joase, în urma creșterii nivelului mării. Cascada de 

modificări ar duce la instabilitate politică, secetă, foamete, colapsul ecosistemelor și alte schimbări 

ce pot transforma Pământul într-un loc arid, neospitalier vieții. 

Un scenariu posibil : Încălzirea globală colonizează Antarctica. În 2030, oamenii se vor refugia 

în Antarctica, olimpiadele se vor ține numai în spațiul cibernetic, iar Australia Centrală va fi 

abandonată din cauza secetei. 

Un scenariu posibil : Eficiența pe locul întâi - Inovațiile tehnologice vor contribui la rezolvarea 

schimbărilor climatice, sporind creșterea susținută și consumerismul. Sahara este verde, iar coasta 

de est a SUA, de exemplu, este protejată de un perete ecologic, care generează energie de la valuri 

și maree. 

Un scenariu posibil : Geoingineria, soluţia salvatoare pentru Terra. Geoingineria înseamnă  

modificarea directă, la scară largă, a mediului planetar, în scopul contracarării efectelor 

schimbărilor climatice provocate de om. În 2006, Paul Crutzen, câştigător al Premiului Nobel în 

Chimie pentru cercetările efectuate asupra găurii din stratul de ozon, a publicat în jurnalul Climatic 

Change un articol în care anunţa că omenirea ar putea fi nevoită să recurgă la geoinginerie în cazul 

în care încălzirea globală scapă de sub control. 

Prima variantă propusă de geoinginerie abordează direct sursa problemei - dioxidul de carbon 

prezent în atmosferă în exces. Reducerea nivelului dioxidului de carbon poate fi obţinută prin mai 

multe metode, iar cea mai simplă pare a fi plantarea de păduri.  

O altă propunere ia în calcul folosirea oceanului ca mediu de stocare a carbonului. Acum, oceanul 

absoarbe 25% din emisiile de dioxid de carbon care au ca sursă acţiunile umane. Unii cercetători 

propun introducerea de fier în apa oceanului, fapt care ar conduce la dezvoltarea fitoplanctonului. 

Cercetătorii în domeniul energiei şi mediului de la Institution of Mechanical Engineers din Marea 

Britanie au conceput, de asemenea, o "pădure" de copaci artificiali care absorb dioxidul de carbon. 

http://advances.sciencemag.org/content/3/7/e1602821
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Cea de-a doua variantă - blocarea razelor Soarelui  este o soluţie ce trebuie aplicată doar în cazul 

unei crize climatice și reprezintă reducerea cantităţii de raze solare absorbite de către planeta 

noastră. De exemplu, transformarea deşerturilor în "oglinzi" gigant ar reduce temperatura planetei, 

însă riscă să producă efecte secundare nedorite, prin modificarea circulaţiei atmosferice 

O altă variantă luată în calcul de oamenii de ştiinţă este aceea de a imita efectul produs de 

erupţiile vulcanice. Cercetătorii au descoperit că erupţia vulcanului Pinatubo în 1991 a dus la o 

reducere a temperaturii globale cu 0,5 grade Celsius. Acest lucru s-a datorat sulfului aruncat de 

erupţia vulcanică în stratosferă, partea superioară a atmosferei. 

Efectuarea de experimente geoinginereşti pe plan global pare să rămână pentru următorii ani doar o 

variantă teoretică, recunosc cercetătorii implicaţi în acest domeniu. Aceştia însă insistă ca acest plan 

de rezervă să fie luat în serios, mai ales în cazul în care emisiile de dioxid de carbon nu vor fi 

reduse. 

Un scenariu posibil : Viața artificială – soluție pentru încălzirea globală 

La Conferința ONU privind schimbările climatice, care a avut loc la Bonn, la finalul lui 2017 s-au 

subliniat printre altele faptul că Planeta a intrat într-o nouă eră, Antropocen. Clima Pământului nu 

mai este stabilă și este în pericol datorită impactului oamenilor.  

„Schimbările climatice reprezintă una dintre cele mai mari provocări cu care se confruntă 

omenirea în prezent. Nu e o problemă pe care să o putem amâna până când vom avea mai mult 

timp sau mai mulți bani. Suntem datori cu toții să acționăm pentru a opri înrăutățirea climei. ” 
3
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Gheorghe Ţiţeica este primul matematician român care a publicat un 

mare număr de lucrări ştiinţifice, iar valoarea acestor lucrări, recunoscută în toată 

lumea constituie o cinste ce se răsfrânge asupra ţării noastre. 

Elev eminent, cu reale înclinaţii spre ştiinţele exacte, Gheorghe Ţiţeica a 

fost repede remarcat de dascălii săi. Profesorul Jean Gaston Darboux de la 

Universitatea Sorbona din Paris i-a deschis pasiunea către geometrie, în special 

către geometria diferenţială, pasiunea care l-a urmat întreaga viaţă.  

Gheorghe Ţiţeica este un întemeietor de şcoală matematică românească. Istoria matematicii 

îi recunoaşte meritele în domeniul geometriei proiective, al trigonometriei sferice, precum şi a altor 

discipline care ţin de matematică.  

Gheorghe Ţiţeica este unul dintre organizatorii unui congres de matematică, desfăşurat în 

1932 la Drobeta Turnu Severin. Alături de 140 de matematicieni români, între care nume de 

referinţă a acelor vremuri: Dimitrie Pompeiu, profesorul Petre Sergescu de la Cluj, Simeon Stoilov, 

Grigore Moisil, Miron Nicolescu, la Congres au participat şi 40 de matematicieni străini din: Franţa, 

Belgia, Polonia, Bulgaria şi Iugoslavia. Gheorghe Ţiţeica a prezentat la acest congres două lucrări: 

una referitoare la reţelele pătratice, curbele care-i poartă numele, iar cealaltă care ţine mai mult de 

filosofie Intuiţia Bergsoniană şi matematica.  

Profesor de excepție, Gheorghe Țițeica a înţeles de la mentorul său, Constantin Gogu, 

preşedinte al „Societăţii amicii ştiinţei―, că menirea unui profesor este să răspândească ştiinţa 

printre tineri. Împreună cu Ion Ionescu, A. Ioachimescu și V. Cristescu, a înființat revista Gazeta 

matematică, iar cu G.G. Longinescu publicația „Natura― pentru răspândirea științelor. A publicat 

aici multe articole de cultură generală, articole despre Arhimede, Galilei, dar şi despre profesorii săi 

din facultate.  Cu D. Pompeiu a editat revista ,,Mathematica―.  

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

pe vapoarele dunărene şi a murit de timpuriu. Pentru meritele sale a obţinut o bursă des tudiu și a 

urmat liceul la Colegiul Național Carol I din Craiova ,unde s-a distins la toate obiectele. Cu mintea 

sa larg cuprinzătoare, el s-a implicat în toate activităţile culturale, îndemnându-şi colegii să 

colaboreze la „Revista Şcoalei‖(a doua publicaţie românească cuprinzând chestiuni de matematici 

după revista „Recreaţii Ştiinţifice‖ din Iaşi, care a apărut între anii 1883 – 1889). La această 

publicaţie, elevul Ţiţeica redacta rubrica matematică și a publicat douăzeci de probleme.  

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 muzica. 

După ce a absolvit liceul, Ţiţeica a obținut prin concurs o bursă pentru a studia matematica 

la Bucureşti unde i-a avut ca 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, datorită 

pregătirii temeinice şi puterii de muncă ,a fost numit în învăţământul superior.  

Ţiţeica izbuteşte să plece la Paris, din economiile făcute cu greu din salariul său , pentru a 

putea obţine o calificare pentru învăţământul superior într-un centru universitar din Occident,. După 
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un concurs, la care cu greu era admis un străin, Ţiţeica rămâne să studieze la cea mai vestită 

universitate din lume, unde îşi reface în primul rând licenţa, fiind clasificat primul. Ţiţeica devine al 

cincilea român doctor în matematici al Universităţii din Paris, după Spiru Haret, David Emanuel, 

Const. Gogu şi N. Coculescu. La Paris, a studiat neîncetat, împărţindu-se aproape exclusiv între 

cursuri şi biblioteci.  

Ţiţeica socotea o datorie să se întoarcă în ţară cât mai repede, ceea ce a şi făcut în anul 1899, 

imediat după susţinerea tezei. De obicei doctoratul era sfârşitul preocupărilor ştiinţifice, dar Ţiţeica 

a rupt această tradiţie, continuându-şi lucrările în ţară şi ajungând unul dintre cei mai mari geometri 

ai lumii.  

Din 1928 Ţiţeica a funcţionat şi la Politehnica din Bucureşti, ca profesor de analiză.  

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 (ex. Fabini – Cech).  

A adus contribuţii de seamă în geometria diferenţială afină, unde a descoperit suprafeţele (în 

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

opera sa, teoria reţelelor şi a congruenţelor ocupă un loc în frunte.  

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. 

       A fost căsătorit cu Florence Thierin, fiica directorului renumitului institut "Schewitz- 

Thierin"din Bucureşti  și au locuit în casa din str. Dionisie Lupu nr.80-82. Cei doi soţi au fost 

pasionaţi de excursiile pe munte. Gheorghe a parcurs aproape toate traseele din Munţii Bucegi. 

Matematicianul a fost şi un bun violonist, cântând la acest instrument încă din copilăria petrecută la 

Drobeta Tr. Severin.  

    Soţii Ţiţeica au avut trei copii: o fată, Gabriela, şi doi băieţi, Radu şi Şerban, ajunşi toţi trei 

profesori universitari,din care amintim pe renumitul fizician Șerban Țițeica. 

Gheorghe Ţiţeica a murit în 1939, în vârsta de 65 de ani, în plină activitate, iar soţia i-a 

supravieţuit până în 1966.  

ȚITEICA –profesorul și omul 

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.  

Ţiţeica îşi pregătea minuţios toate lecţiile pe care le redacta ordonat în caiete sistematizate. 

Ținea 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 
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dată, câte un capitol de geometrie diferenţială. Acest curs era frecventat şi de absolvenţi, de 

profesori din învăţământul secundar, de ingineri, încât sala „Spiru Haret‖ era întotdeauna plină.  

Este autor al unor apreciate culegeri de probleme de geometrie sintetică (apărută în mai 

multe ediţii, prima din 1901), de geometrie analitică (partea I, 1939; partea a II-a, 1944 – revăzută 

de N. Botea (1908-1937) şi C. Ionescu-Bujor (1908-1970)) şi, în colaborare, al unui Vocabular 

matematic (1923). 

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.  

Dotat cu o minte clară şi o intuiţie puternică, Ţiţeica este un exemplu . Lucrările sale 

ştiinţifice le studia sub toate aspectele înainte de a le publica.  

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 în Ministerului Instrucţiunii Publice.  

Toată viaţa Ţiţeica a fost un un exemplu de corectitudine şi moralitate. 

Ţiţeica era deosebit de pretenţios faţă de el însuşi, nu întârzia niciodată la curs sau la examene, îşi 

respecta integral cuvântul dat. Ţiţeica judeca cu asprime superficialitatea şi incorectitudinea, 

încuraja numai sforţările meritorii, nu pierdea nici-o ocazie de a mustra pe cei ce nu aveau simţul 

datoriei şi al ordinei. Rolul său de educator este uriaş, atât la catedră cât şi la Gazeta Matematică 

unde a desfășurat o bogată activitate, chiar de la apariţia acesteia (1895), cu articole, note, 

probleme. Era covârşitoare impresia pe care o lăsau cuvântările morale ţinute de Ţiţeica la masa 

comună, care încheia concursurile anuale ale Gazetei Matematice-în cuvinte atent alese el scotea în 

evidenţă puterea educativă a matematicilor şi critica cu severitate lipsurile constatate la concurs. Tot 

el dădea semnul încheierii reuniunii, la 12 fără un sfert. 

Și în afara țării a obținut o serie de titluri și distincții: în 1930 a fost ales membru 

corespondent al Academiei de științe Maryland; în 1934 a devenit membru al Societății regale de 

științe din Liège și tot în 1934 Universitatea din Varșovia i-a decernat titlul de Doctor Honoris 

Causa.  

A deținut de trei ori președinția secțiunii de geometrie a Congresului Internațional de 

matematică: la Toronto (1924), Zürich (1932) și Oslo (1936).  

PRINCIPALELE CONTRIBUȚII ȘTIINȚIFICE 

Gheorghe Țițeica a adus o contribuție important în domeniul geometriei diferențiale. 

Continuând cercetările științifice ale geometrului american de origine germană, Ernest Wilczynski, 

Țițeica a descoperit noi clase de suprafețe și curbe care îi poartă numele. El a pus bazele unui nou 

capitol în matematică și anume geometria diferențială afină. Totodată, a studiat rețele din spațiul n-

dimensional, definite prin ecuații Laplace . 

ECUAȚIA ȚIȚEICA  

În 1908, Țițeica a demonstrat că pentru o anumită clasă de suprafețe în spațiul euclidian, 

raportul dintre curbura Gauss și puterea a patra a distanței de la origine la planul tangent într-un 

punct dat este constant.  

Aceste suprafețe sunt cunoscute astăzi ca sfere afine cu centrul în O și sunt descrise de 

ecuația ce-i poartă numele:                 utx= e
u
 – e

–2u ,
  

unde u(x,t) este o funcție de două variabile; indicii reprezintă derivarea parțială în raport cu x și t.  

Aceasta este o ecuație cu derivate parțiale, hiperbolică neliniară, folosită de Țițeica pentru 

caracterizarea suprafețelor amintite anterior. Această ecuație a fost redescoperită în anii `80 de către 
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Dodd și Bulough, care au observat că este o ecuație specială, având un număr mare de integrale 

prime (legi de conservare) atașate. Ulterior, Mikhailov reia această ecuație și găsește că are practic 

un număr infinit de legi de conservare atașate și este prin urmare un sistem hamiltonian infinit 

dimensional complet integrabil. Cheia acestui fapt reprezintă simetriile ascunse rezultate din 

proprietatea că ecuația se poate scrie ca un comutator de doi operatori diferențiali liniari matriciali, 

adică:                   utx- (e
u
 – e

–2u  
)= [L1 , L2 ] = 0. 

  Această scriere operatorială a permis calculul soluției exacte a ecuației Țițeica sub formă de 

suprapunere arbitrară de solitoni cu parametrii arbitrari . Ideea de a atașa niște operatori liniari unei 

ecuații neliniare de evoluție este relativ nouă, fiind introdusă la începutul anilor `70 de Lax, Zabuski 

și Kruskal. Ceea ce este absolut remarcabil este că Țițeica însuși a observat acest fapt încă din 1908, 

el demonstrând că ecuația sa este o compatibilitate de două ecuații liniare care sunt echivalente cu 

operatorii L1 și L2 găsiți independent de Mikhailov mulți ani mai târziu. Integrabilitatea ecuației a 

fost demonstrată de Țițeica cu mult timp înainte ca acest concept de integrabilitate să apară. Ecuația 

Țițeica și-a găsit aplicații fizice în hidrodinamică- Kraenkel, Manna și Leblond au arătat că ecuația 

Țițeica guvernează asimptotic undele de suprafață în ape adânci [9]. Deoarece metoda lor este una 

asimptotică generală, ecuația Țițeica va putea astfel fi aplicată în multe alte procese fizice neliniare. 

PROBLEMA PIESEI DE CINCI LEI este 

o teoremă remarcabilă din geometria plană, 

descoperită de Gheorghe Țițeica în timp ce 

desena cercuri cu o monedă de 5 lei (de unde și numele 

acesteia). 

Teoremă. Trei cercuri având razele egale se 

intersectează într-un punct. Luându-se două câte două, 

se obțin încă trei puncte de intersecție.  

Cercul determinat de aceste trei puncte are raza egală cu raza cercurilor date. 

Opere principale:  

Géométrie projective différentielle des réseaux (1923);  

Introduction à la géomtérie différentielle projective des courbes (1931) 
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Aplicații ale coordonatelor carteziene 
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În matematică, sistemul de coordonate carteziene este folosit pentru a determina în mod 

unic un punct în plan prin două numere, numite de regulă abscisa și ordonata punctului. Pentru a 

defini coordonatele, se specifică două drepte perpendiculare și unitatea de lungime, care este 

marcată pe cele două axe. Coordonatele carteziene sunt folosite și în spațiu (unde se folosesc trei 

coordonate) și în mai multe dimensiuni. 

Pe lângă sistemul cartezian mai există și alte sisteme de specificare a poziției unui punct în 

plan, de ex. sistemul de coordonate polare. 

Folosind sistemul de coordonate carteziene, formele geometrice (cum ar fi curbele) pot fi 

descrise prin ecuații algebrice, anume ecuații satisfăcute de coordonatele punctelor de pe respectiva 

formă geometrică. De exemplu, cercul de rază 2 poate fi descris de ecuația x
2
 + y

2
 = 4. 

Numele sistemului vine de la Cartesius, numele latinesc al matematicianului și filozofului 

francez René Descartes care, printre altele, a contribuit la unificarea algebrei și geometriei 

euclidiene. Munca sa a avut influențe asupra geometriei analitice, analizei matematice, și 

cartografiei. 

Ideea acestui sistem a fost dezvoltată în 1637 în două lucrări ale lui Descartes. În partea a 

doua a Discursului asupra metodei, Descartes introduce ideea nouă a specificării poziției unui punct 

sau obiect de pe o suprafață, folosind două axe intersectate ca ghizi de măsurare. În La Géométrie, a 

explorat mai în profunzime conceptele menționate mai sus 

René Descartes (31 martie 1596 – 11 februarie 1650), cunoscut de asemenea cu numele 

latin Cartesius, a fost un filozof și matematician francez  

Contributii in matematică 

În timpul campaniilor sale, și-a concretizat ideile de bază pe care s-au bazat marile sale 

descoperiri. A fondat liniile mari ale științei noi sub forma matematicii universale, a reformat 

algebra, a fondat o nouă geometrie, numită "geometrie analitică". 

În 1630 începe descrierea meteoriților după obervațiile făcute la Roma cu un an înainte. 

A descoperit ovalele care îi poartă numele (ovalele lui Descartes). 

Descartes este primul matematician care a introdus utilizarea calculului algebric pentru 

studiul proprietăților geometrice ale figurilor, ceea ce a condus la apariția geometriei analitice. A 

găsit aplicația numerelor complexe în geometria analitică. 

A introdus utilizarea numerelor negative. În ceea ce privește teoria numerelor, a studiat 

numerele perfecte și a descoperit anumite proprietăți ale acestora. De asemenea, a elaborat metoda 

de determinare a rădăcinilor întregi ale unei ecuații, prin descompunerea în factori a termenului 

liber. 

O altă descoperire importantă a lui Descartes o constituie regula semnelor la ecuațiile 

algebrice. 
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În 1638 a dedus cuadratura cicloidei și a studiat reprezentarea funcției x 3 + y 3 = a x y , 

numită foliul lui Descartes. 

Contributii in fizică 

Prin ideile sale îndrăznețe și novatoare, Descartes a contribuit la dezvoltarea mecanicii. 

Astfel, s-a ocupat de teoria ciocnirii corpurilor, a întreprins cercetări asupra căderii corpurilor. 

În optică, a enunțat legile refracției luminii într-un mediu omogen. 

Un sistem de coordonate cartezian în două dimensiuni este definit de obicei de două axe în 

unghi drept una cu cealaltă, formând un plan. Axa orizontală este în mod normal etichetată x, și axa 

verticală este notată cu y. Într-un sistem de coordonate tridimensional se adaugă o altă axă, de 

regulă notată cu z, furnizând a treia dimensiune de măsurare a spațiului. Axele sunt de regulă 

definite ca fiind perpendiculare una pe cealaltă. (Primele sisteme permiteau și axe oblice, adică axe 

care nu se intersectau în unghi drept, astfel de sisteme fiind folosite și astăzi, dar mai ales ca 

exercițiu teoretic.) Toate punctele dintr-un sistem de coordonate cartezian luate împreună formează 

un așa-numit plan cartezian. Ecuațiile care folosesc sistemul de coordonate cartezian sunt numite 

ecuații carteziene. 

Punctul de intersecție a axelor se numește origine și se notează cu O. Axele x și y definesc 

un plan denumit planul xy. Pentru a specifica un anume punct pe un sistem de coordonate 

bidimensional, se indică întâi unitatea x (abscisa), urmată de unitatea y (ordonata) de forma (x,y), 

pereche ordonată. 

Alegerea literelor provinde dintr-o convenție de a folosi literele de la sfârșitul alfabetului 

pentru a indica valorile necunoscute. Prin contrast, literele de la începutul alfabetului erau folosite 

pentru a nota valori cunoscute. 

Un exemplu de punct P în sistem este arătat în figură, folosind coordonatele (3;5).  

Intersecția celor două axe dă naștere la patru regiuni, denumite cadrane, notate cu numerele 

romane I (+,+), II (−,+), III (−,−), și IV (+,−). Convențional, cadranele sunt etichetate în sens invers 

acelor de ceasornic pornind de la cel din drepta-sus (de "nord-est"). În primul cadran, ambele 

coordonate sunt pozitive, în al doilea cadran abscisele sunt negative și ordonatele pozitive, în al 

treilea cadran ambele coordonate sunt negative iar in al patrulea cadran, abscisele sunt pozitive iar 

ordonatele negative 

Sistemul de coordonate carteziene în trei dimensiuni furnizează cele trei dimensiuni fizice 

ale spațiului — lungime, lățime și înălțimile. În cele doua figuri sunt arătate două moduri obișnuite 

de reprezentare a acestuia. 

Cele trei axe carteziene care definesc sistemul sunt perpendiculare două câte două. 

Coordonatele relevante sunt de forma (x,y,z). De exemplu, figura  arată două puncte trasate într-un 

sistem cartezian tridimensional: P(3;0;5) și Q(−5;−5;7).  

Coordonatele x-, y-, și z ale unui punct pot fi considerate a fi distanțele de la acel punct la 

planele yz, xz, și respectiv xy. Figura arată distanțele de la punctul P la plane.  

Planele xy, yz, și xz împart spațiul tridimensional în opt subdiviziuni denumite octante, 

similar cu cadranele din spațiul 2D. Deși au fost stabilite convenții de etichetare a cadranelor din 

planul xy, în spațiul tridimensional doar primul octant este etichetat. El conține toate punctele ale 

căror coordonate x, y și z sunt pozitive 

 

ÎN DOUĂ DIMENSIUNI 
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Fixarea sau alegerea axei x determină și axa y. Anume, axa y este neapărat perpendiculara pe 

axa x în punctul marcat cu 0 pe axa x. Rămâne de ales care din cele două semidrepte ale 

perpendicularei va desemna valorile pozitive și care pe cele negative. Fiecare dintre cele două 

alegeri determină o altă orientare a planului cartezian. 

Calea obișnuită de orientare a axelor, cu axa pozitivă x către dreapta și axa pozitivă y în sus 

(și axa x fiind "prima" și axa y a doua axă) este considerată orientarea pozitivă sau standard. 

O metodă folosită adesea pentru definirea orientării pozitive este regula mâinii drepte. 

Punând o mână dreaptă cu palma în sus pe plan cu degetul mare îndreptat în sus (direcția pozitivă a 

axei y), cele patru degete arată direcția de la axa x spre axa y. 

Orientarea sistemului de coordonate se păstrează prin rotație. Interschimbarea lui x și y va 

schimba orientarea. 

 

Problema de matematica 

Fie un reper cartezian xOy cu axe ortogonale (perpendiculare) în planul P, cu originea in 

O(0;0) şi cu sensurile pozitive ale axelor indicate prin săgeţi (axa orizontala a absciselor sens de la 

satnga la dreapta si axa verticala a ordonatelor cu sensul de jos in sus). Punctul O se 

numeşte originea reperului. 

Fiecărui punct M din planul xOy îi corespund în acest reper două coordonate carteziene. 

Notăm M(x,y). 

 Coordonatele mijlocului segmentului  AB, unde A(x1,y1) si B(x2,y2): 

  

 Coordonatele mijlocului unui segment se calculeaza facand media aritmetica a absciselor, 

respectiv a ordonatelor. 

 

 

Exemplu  

Să se determine coordonatele mijlocului segmentului [AB]  unde A(1,3) şi B(5,-1). 

Rezolvarea: 

Daca M mijlocul segmentului [AB]. Atunci 

https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Perpendicular&action=edit&redlink=1
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xM=3; yM=1 , deci M(3;1) 
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Compunere cu numere: „patru de patru” 
 

Boboc Cristian 

Şcoala Gimnazială „Rareş Vodă” Ploieşti 

Prof. coordonator:  Badea Daniela 

 

Pentru portofoliul personal la matematică din semestrul al II-lea, doamna profesoară ne-a 

propus să realizăm o compunere cu numere, în care să folosim toate operaţiile studiate. 

Am plecat de la ideia insuflată de doamna profesoară precum că lumea matematică, dar şi 

lumea pe care o modelează matematica, adică lumea noastră, se bazează pe următoarea idee: o 

,,cantitate,, de orice natură ne putem imagina, este pusă în joc şi tot ce se petrece în jurul acestei 

cantităţi este doar pentru a schimba (a mări) această cantitate. 

Fiecare dintre noi a ales să compună numere naturale folosind doar o singură cifră de atâtea 

ori cât este valoarea ei. 

Şi iar apare inevitabil matematica în viaţa mea. Totuşi mă regăsesc printre cifre. Chiar dacă 

fug de ele adesea, cu o teamă inexplicabilă în suflet, ele cândva au fost lumea mea. Atunci când nu 

auzisem de litere, nu departe de această vreme. Acum literele mă ajută să exprim ce odată cifrele m-

au ajutat să descopăr. Şi să nu credeţi că de atunci am fost paralizat în creaţie, nu. Chiar dacă nu 

voiam să recunosc matematica îmi era indispensabilă.Astfel eu am ales să scriu cât mai multe 

numere naturale consecutive folosind doar cifra 4 de fiecare dată de patru ori. Folosind toate 

operaţiile matematice cunoscute până în clasa a VII-a am reuşit să compun 40 de numere 

consecutive astfel: 

 

            0 =  44 – 44                                                                           11 = 
4! 4

44
  

1 =   
4 44 : 4                                                                        12 = 

4 4!

4 4
  

2 = 
4 4

4 4
                                                                              13 = 

4! 4

44
  

3 = 4 – 4
4 – 4                                                                                                                

14 =
 
4 4 4 4    

4 = 4 4 4 4                                                              15 = 
4

4 4
4

   

5 = 
4! 4

4 4
                                                                            16 = 4 4 4 4    

6 = 
4!

4 4
4
                                                                       17 = 

4
4 4

4
   

7 = 
44

4
4

                                                                           18 = 
4

4 4
4

   

8 = 4 4 4 4                                                      19 =  
4

4! 4
4
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9 = 
4

4 4
4
                                                                        20 = 

4 4
4!

4


  

10 = 4 4 4 4                                                       21 = 
44 4

4


 

22 = 
44 4

4


                                                    26 = 4! + 4  

23 = 
44 4

4


                                             27 =  4 - 

4
4!

4
  

 

24 = 4 4 4 4                                         28 = 4 4 4 4    

 

25 = 
4 4

4


 + 4!                                     29 = 

4
4 4!

4
   etc. 

 

Subiectul operaţiilor matematice nu are o legătură directă cu nici una dintre operaţiile 

asociate. Legătura pe care o realizează paradigma asupra minţii între operaţie şi subiectul operaţiei 

matematice constă într-o semnificaţie posibilă. 

Rezolvând ceva, mă simt mai puternic, mai încrezător, astfel literele mele capătă o matematică 

proprie, rezultând stilul meu. 

 Îmi aduc aminte de un citat pe care doamna profesoară de limba română mi l-a 

spus: "Undeva în cele mai înalte sfere ale universului, matematica şi româna sunt surori". Acolo 

sunt eu, CLAR! Nu ştiu sigur cine este autorul acestui citat, dar sigur ştiu că atunci simţea, ceea ce 

simt eu în momentul de faţă. 
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Conexiuni între matematică și informatică 
 

Babeș Timotei și Liță Mădălina 

Colegiul Tehnic Câmpulung 

Prof. coordonator Florea Alina Simona 

 

Deşi informatica nu este o ramură a matematicii, este indisolubil legată de aceasta, nu pentru 

că prin calculator se pot efectua calcule numerice cu viteze uluitoare, ci pentru că atât în structură 

cât şi în funcţionalitatea ei, gândirea algoritmică este strâns legată de matematică, iar realizarea ei se 

face prin calculator. Logica matematică, bazele de numeraţie, teoria grafurilor, sunt doar câteva 

capitole al căror destin a fost legat de informatică aducând avantaje reciproce. Practic, astăzi, 

calculatorul este un instrument indispensabil în toate domeniile de activitate. Tehnologiile bazate pe 

matematică, cum ar fi informatica, au dezvoltat fizica computaţională, o zonă activă de cercetare. 

Cu ajutorul legăturilor interdisciplinare multilaterale se rezolvă probleme de 
formare, dezvoltare şi educaţie a elevilor şi, de asemenea, se pune baza unei abordări 
integrate de rezolvare a problemelor complexe ale realităţii. Anume din acest motiv 
legăturile interdisciplinare prezintă o condiţie importantă şi rezultatul unei abordări 
complexe în formarea şi educarea elevilor.  

Dacă ne referim la legătura dintre matematică şi informatică, putem spune 
următoarele:  
• Matematica oferă cercetătorului o serie de metode matematice atât pentru a obţine 
caracteristicile numerice ale obiectului, cât şi pentru a modela comportamentul obiectului 
sub influenţa diferiţilor factori.  
• Informatica oferă instrumentele care pot îmbunătăţi precizia şi pot reduce complexitatea 
evenimentelor complexe, care nu sunt posibile de realizat manual.  

Viitorul educaţiei constă în capacitatea instituţiilor de învăţământ, colegiilor şi 

universităţilor de a include mass-media digitale şi mediile sociale în practica educaţională şi pentru 

a ajuta noua generaţie de elevi, oferindu-le posibilitatea de a utiliza tehnologii cu care ei sunt deja 

familiarizaţi pentru practicile academice şi educaţionale. Lumea educației moderne este 

extrem de competitivă şi programele trebuie să fie flexibile, adaptate nu numai pentru a realiza 

sarcina de a educa elevii, dar de asemenea, de a actualiza practici pedagogice care sunt potrivite 

pentru universul electronic. Cea mai mare promisiune a erei digitale este posibilitatea de a conecta 

diferite domenii de studiu şi discipline şi de a descoperi noi modalități de interpretare a universului 

nostru şi pe noi înşine. Creşterea de tehnologii mobile şi reţele sociale oferă speranţa actualizării 

unui viitor mai paşnic de cooperare şi mai ecologic. 

Este util să cunoaștem matematică atunci când studiem limbaje de programare deoarece: 

1. Informatica are la bază matematica. 

2. Fără o fundaţie de cunoştinţe matematice nu poţi înţelege programarea la valoarea sa 

maximă. 

3. Matematica te învaţă să rezolvi probleme abstracte, un lucru foarte util în programare. 

4. Programarea bazată pe concepte matematice logice; 

Pentru a exemplifica legătura strânsă dintre matematică și informatică vom rezolva următoarele 

probleme: 

Problema 1. 
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Dacă se cunosc măsurile a două unghiuri dintr-un triunghi, să se calculeze măsura celui de al 

treilea. 

Spre exemplificare avem desenate trei triunghiuri diferite: 

 

 

În fiecare triunghi se cunosc măsurile a două din unghiuri, anume A şi B, şi se cere aflarea 

celui de al treilea C. 

Se vede că nu este rentabil să facem un program doar pentru rezolvarea unui singur triunghi 

exemplificat mai sus, nici chiar pentru toate cele trei. Până scriem programul în Pascal, putem afla 

mult mai simplu şi mai repede măsura unghiului C, printr-un calcul mintal sau folosind un 

calculator de buzunar.  

În cazul nostru trebuie să scriem un program cu ajutorul căruia să putem calcula măsura 

celui de al 3-lea unghi dacă cunoaştem pe celelalte două, pentru toate tipurile de triunghiuri ce pot 

exista în natură (o infinitate de triunghiuri), nu doar pentru cele trei exemplificate mai sus.  

Întotdeuna se porneşte de la rezolvarea matematică sau fizică a problemei. De la 

geometrie ştim că în orice triunghi măsura unhiurilor este egală cu 180
0
, adică scris matematic: A + 

B + C = 180
0
.  

Observăm că în toate din cele trei exemple datele noaste de intrare sunt măsurile unghiurilor 

A şi B care se cunosc iniţial, iar concluzia reprezintă măsura unghiului C, care trebuie aflată. 

Formula de calcul a unghiului C valabilă pentru orice triunghi este deci: 

C = 180
0
 - A - B. 

Putem trece la elaborarea programului Pascal: 

Vom defini trei variabile, câte una pentru fiecare unghi şi denumite la fel ca şi unghiurile 

triunghiului, dar notate cu litere mici, pentru nu se confunda unghiul A cu variabila a, 

corespunzătoare lui. Variabile sunt de tipul integer (presupunând că măsurile unghiurilor sunt valori 

întregi, fără zecimale). Numărul 180 este o constantă, el nu trebuie nici definit, nici citit de la 

tastatură, el face parte din formulă şi atât. 

program unghiuri; 

VAR a, b, c: integer; 

begin 

 write(‗Introduceti masura primului unghi=‘); 

 readln(a); {prima variabila isi primeste valoarea} 

 write(‗Introduceti masura celui de al doilea unghi=‘); 

 readln(b); {a 2-a variabila isi primeste valoarea} 

 c:=180–a–b; {a 3-a variabila isi primeste valoarea} 

 writeln(‗Masura unghiului cerut este= ‗,c); 



34 

 

 

 

end. 

Conţinutul a două din aceste variabile (a şi b) se cunoaşte dinainte, deci va fi introdus de la 

tastatură prin operaţia de citire readln, ele se numesc variabile de intrare. În schimb conţinutul 

variabilei c nu se cunoaşte, el fiind cel care reprezintă de fapt soluţia problemei şi se numeşte 

variabilă de ieşire. 

Dar variabilei c i se poate atribui o valoare aflată prin calcul, pe baza formulei cunoscută din 

geometrie. Deci în rândul c:= 180 – a – b; avem o operaţie de atribuire şi anume variabilei c i se va 

atribui o valoare rezultată din efectuarea calculului aritmetic pe baza fomulei descrisă. Mai precis 

din 180 se scad valorile conţinute de variabilele a şi b în momentul respectiv. 

Cele spuse de mai sus se pot rezuma în următorul tabel: 

  Mărimi matematice Variabile corespunzătoare în program 

Se cunosc, se dă: A şi B a respectiv b 

Se cere: C c 

Pentru a rezolva toate cele trei triunghiuri, programul va trebui rulat tot de trei ori, de fiecare 

dată pentru câte un triunghi. Observăm că programul nu se modifică cu nimic, variabilele rămân 

aceleaşi (numele lor adică), numărul şi tipul lor la fel, ceea ce se schimbă la fiecare execuţie a 

programului este doar valoarea conţinută de variabilele programului. 

Dacă luăm ca exemplu primul triunghi, vom avea a=60 şi b=60 de unde va rezulta prin 

calcul c=60, în al 2-lea triunghi vom avea a=80 şi b=70 iar valoare lui c va rezulta 30. 

Şi aşa mai departe, dacă se cunosc măsurile a două unghiuri dintr-un triunghi, programul 

poate calcula măsura celui de al treilea unghi pe baza formulei cunoscută din geometrie, lucru 

valabil pentru orice triunghi existent, adică pentru o infinitate de triunghiuri. 

Acesta este avantajul informaticii şi anume că se scrie programul o singură dată, pentru o 

clasă de probleme, urmând ca după aceea cu ajutorul acelui program, să se poată rezolva toate 

problemele de acel gen. 

Problema 2. 

Să se calculeze aria unui triunghi, când se cunosc baza şi înălţimea sa. 

 

 

 

În toate cele trei triunghiuri se cunosc lungimea bazei BC şi înălţimea AA1. Acestea 

reprezintă datele ce se dau, ipoteza şi sunt notate la fel în toate cele trei triunghiuri doar valoarea lor 

diferă de la un triunghi la altul. Concluzia o reprezintă aria fiecărui triunghi notată cu A, notată de 

asemenea la fel în toate cele trei triunghiuri, doar valoarea ei va diferi de la un triunghi la altul. 

Din geometrie ştim că aria unui triunghi este dată de formula: 
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Aria = 
                

 
       

       

 
 

În etapa scrieri programului observăm că pentru a scrie programul Pascal avem nevoie să 

definim trei variabile, tot atâtea câte mărimi sunt prezente în formula de mai sus şi notate la fel ca şi 

datele problemei noastre: BC, AA1 şi A. 

De ce tip vor fi aceste variabile? Ne uităm la unităţile de măsură exprimate în acest caz în 

centimetri. În problema anterioară era vorba de grade. Lăsând la o parte unităţile de măsură, 

observăm că datele noastre reprezintă de fapt nişte numere şi atât. Deci variabilele noastre vor fi de 

tip numeric, mai precis integer sau real. Asta pentru că dacă luăm ca exemplu o adunare 40 + 60 va 

da întodeuna ca şi rezultat 100, indiferent că aceştia reprezintă grade, centimetri, litri, metri, sau 

orice altceva, iar limbajul Pascal nu ţine cont de unităţile de măsură.  

Vom avea deci variabila BC ce va reprezenta baza triunghiurilor noastre, ea va conţine 

valorile bazelor triunghiurilor, iar dacă vom lua ca exemplu datele din primul triunghi, variabila BC 

va primi valoarea de 25. Faptul că aceştia sunt centimetri nu mai interesează programului nostru, 

programul îi va considera un simplu număr. Analog şi pentru celelalte două variabile AA1 şi A, 

valorile ce le vor conţine vor fi privite ca simple numere.  

Observăm deci că: 

  Mărimi matematice Variabile corespunzătoare în program 

Se cunosc, se dă: BC şi AA1 BC respectiv AA1 

Se cere: A A 

Programul poate arăta în felul următor: 

program arii; {program pt calculul ariei oricarui triunghi} 

VAR BC, AA1, A: real; 

begin 

 write (‗Introduceti baza triunghiului=‘); 

 readln (BC); 

 write (‗Introduceti inaltimea triunghiului=‘); 

 readln (AA1); 

 A:=(BC+AA1)/2; 

 writeln (‗Aria triunghiului este=‗,A:6:2); 

end. 

Aşa cum formula din geometrie este valabilă pentru calculul ariei oricărui triunghi (o infinitate) şi 

programul nostru poate calcula aria oricărui triunghi, dacă se cunosc şi se introduc valorile 

corespunzătoare bazei triunghiului şi a înălţimii acestuia. 
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Principiul lui Dirichlet in geometrie 
 

Dumitru Andreea și Craciun Cristian 

Colegiul “Spiru Haret”, Ploiesti 

Prof. coordonator: Badea Ion 

 

Johann Peter Gustav Lejeune Dirichlet 

 

Johann Peter Gustav Lejeune Dirichlet (n. 13 februarie 

1805 la  Düren – d. 5 mai 1859 la Göttingen) a fost matematician 

german, celebru prin contribuțiile valoroase în analiza 

matematică și teoria numerelor 

 

Biografie 

Provine dintr-o familie de emigranți francezi. După 

terminarea studiilor la Paris, este angajat ca preceptor la copiii 

generalului Foy, unde l-a cunoscut pe Charles Fourier. 

În 1827 s-a stabilit la Breslau în calitate de repetitor la 

Universitate. 

La Berlin ocupă o catedră de matematică (1831 - 1855), apoi 

devine succesorul lui Gauss la Universitatea din Göttingen. 

În 1832 devine membru al Academiei de Științe din Berlin, iar în 1854 al Institutului 

Francez. 

 

Activitate științifică 

În 1825 și-a început activitatea în domeniul teoriei numerelor realizând o serie de 

descoperiri și ajungând la ideea dezvoltării teoriei corpurilor numerice (1841). Problema 

descompunerii în factori a formelor de ordin superior cu mai multe variabile a stat la baza 

dezvoltării ulterioare a teoriei numerelor în cadrul cercetărilor sale. 

 În 1871, într-un supliment al unor Lecții de teoria numerelor, introduce conceptul 

de corp și modul. 

 În 1829 a stabilit primele condiții suficiente de dezvoltare a unei funcții în serie 

trigonometrică. A fost primul care a formulat exact noțiunea de convergență condițională a seriei și 

a stabilit corect convergența seriilor Fourier. În 1830 a precizat definiția funcției formulate 

de Fourier și a dat pentru noțiunea de funcție o definiție apropiată de accepțiunea actuală. 

S-a ocupat de studiul mareii teoreme a lui Fermat pentru n=5. 

A studiat distribuția numerelor prime și a dezvoltat formele binare pătratice, teoria numerelor 

algebrice.A obținut rezultate interesante în teoria ecuațiilor nedeterminate de gradul al doilea. 

 În domeniul analizei matematice, în 1838 a început lucrările asupra seriilor care îi poartă 

numele și care urmau să aibă o importanță deosebită în teoria numerelor.A fundamentat conceptul 
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de funcție de o variabilă complexă, concept ce stă la baza analizei complexe. A arătat că funcția 

armonică este complet determinată în interiorul unui domeniu, când se cunosc valorile acesteia pe 

frontiera domeniului. 

 Dirichlet a studiat funcțiile sferice.S-a ocupat de o serie de teoreme clasice referitoare 

la ecuațiile cu derivate parțiale de tip eliptic, aplicabile la studiul mișcării fluidelor în medii 

poroase, care îi poartă numele. 

Dirichlet s-a dovedit util în teoria potențialului și în domeniul mecanicii analitice. 

Termeni care îi poartă numele 

 

• Teorema lui Dirichlet privind progresiile aritmetice (teoria numerelor) 

• Densitatea lui Dirichlet (teoria numerelor) 

• Distribuția lui Dirichlet (teoria probabilităților) 

• Probleme lui Dirichlet (ecuații diferențiale cu derivate parțiale) 

• Seriile lui Dirichlet (teoria analitică a numerelor) 

• Funcțiile lui Dirichlet (topologie) 

• "Principiul cutiei" (combinatorică) 

 

Principiul lui Dirichlet in geometrie 

 

In geometrie principul lui Dirichlet are urmatorul enunt: daca figurile           

cu ariile                 sunt incluse in figura F cu aria S si                   

, atunci (k + 1) din figurile                        au un punct comun. 

 Principiul lui Dirichlet poate avea si formularea urmatoare: fie in plan o figura F de arie S si 

n figuri       de arie      , i=1, 2, …, n. Daca              atunci cele n figuri       nu pot acoperi figura F; 

daca cele n figuri     acopera pe F, atunci           . 

 

Probleme rezolvate pe baza principiului lui Dirichlet 

1.In interiorul patratului de latura 1 sunt asezate cateva cercuri avand suma lungimilor egala 

cu 10. Sa se arate ca exista o dreapta care sa intersecteze cel putin 4 din aceste cercuri. 

 

Cf. Principiului lui Dirichlet =>  
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=>(k+1) din cercuri au un punct comun si  Cf. Axiomei 5 a lui Euclid 

 

 

 

 

 

 

=> exista cel putin o dreapta care intersecteaza cel putin (k+1) cercuri(k=3). 

 

2. In patratul de latura 1 se considera 64 de puncte. Sa se arate ca exista trei puncte dintre 

acestea ce pot fi acoperite cu un cerc de raza 1/8. 

 

Obs.: Fie 3 cercuri A, B, C de raza r. Oricum luam un punct arbitrar in A, distanta de la centrul A la 

centrul B este cel mult r. Daca luam un al doilea punct arbitrar in A care sa coincida cu centrul C, 

atunci razele celor 2 cercuri se vor intersecta intr-un punct care apartine cercului A. 

 

 

Consideram 64 cercuri de raza r=1/8 a caror 

centre sa fie punctele date. 

 

Notam: S=aria cercurilor,  

 

                                          (A) => Cf. Principiului lui Dirichlet ca 3 cercuri  dintre cele 64 au un 

punct comun  => exista un cerc care sa acopere 3 puncte din patrat.   
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          3. Fiecare din cele noua drepte impart patratul in doua patrulatere cu raportul ariilor egal cu 

2/3. Sa se arate ca cel putin trei dintre dreptele considerate trec prin acelasi punct. 

Obs.:  3 dintre cele 9 drepte care impart patratul in figuri au un punct comun daca si numai daca 

figurile impartite de cele 3 drepte au un punct comun. 

                                                          

 

 

 

 

(A) => Cf. Principiului lui Dirichlet ca 6 figuri au un punct comun => exista cel putin 3 drepte 

dintre cele 9 care trec prin aceleasi puncte. 

 

 

 

 

            4. In interiorul unui triunghi echilateral de latura 1 

se afla 5 puncte. Sa se arate ca exista cel putin doua puncte 

cu distanta dintre ele mai mica decat 0,5. 

Rezolvare: Liniile mijlocii ale triunghiului 

echilateral cu latura 1 impart triunghiului in patru 

triunghiuri echilaterale cu latura de 0,5. Deci in unul din 

aceste triunghiuri se afla cel putin doua puncte pentru care 

distanta intre ele este mai mica decat 0,5. 

       5. In dreptunghiului 3x4 sunt asezate sase puncte. Aratati ca se gaseste o pereche de puncte 

pentru care distanta este mai mica decat      . 

        Rezolvare: Se imparte dreptunghiului considerat in cinci poligoane, astfel incat distanta cea 

mai mare intre doua puncte din fiecare poligon este       .Dar avem sase puncte si numai cinci 

poligoane, deci, conform principiului lui Dirichlet intr-un poligon vor fi asezate cel putin doua 

puncte, distanta dintre ele fiind deci mai mica decat       . 

Bibliografie 

 

- Wikipedia 

 

- Mircea Ganga, ―Teme si probleme de matematica‖, Editura tehnica, Culegeri de probleme 

de matematica si fizica, Serie 
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Euclid (cca. 325 – 265 î. Hr.) 

 

Grumăzescu Elena-Alexandra 

Școala Gimnazială „Ion Irimescu” – Fălticeni 

Prof. îndrumător Alexandru Elena-Marcela 

 

 Euclid, numit și Euclid din Alexandria, a fost un matematician grec care a trăit în Egipt, 

Alexandria și a predat tot acolo pe timpul lui Ptolemeu (323 – 283 î. Hr.). Despre viața lui nu s-au 

păstrat niciun fel de date, de aceea mulți spun că viața lui se confundă cu opera, dar nici aceasta nu 

s-a păstrat total. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 În afară de cartea „Stihia‖, în română „Elementele‖, tradusă în peste 300 de limbi, în care 

Euclid evidențiază bazele aritmeticii și ale geometriei plane și spațiale, s-au mai păstrat câteva cărți 

printre care: „Datele‖ (cuprinde teoreme și probleme care completează „Elementele‖), precum și 

„Optica‖, privită ca o geometrie a „razei vizuale‖. 

 Euclid a inițiat tradiția de a indica sfârșitul unei demonstrații prin expesia latină: Quod erat 

demonstrandum, abreviat q.e.d și tradus: Ceea ce era de demonstrat. 

 Într-o anecdotă, scrisă la 800 de ani de la moartea sa, se povestește că Ptolemeu l-ar fi rugat 

pe Euclid să-i arate o cale mai ușoară pentru a înțelege geometria. Matematicianul i-ar fi răspuns că 

nu există căi speciale, în geometrie pentru regi, semnificând faptul că în fața geometriei, toți erau 

egali, înțelegerea geometriei nefiind apanajul unora sau altora ci doar al acelora care învățau cu 

adevărat. 



42 

 

 

 

 Se povestește că o dată, la școala sa, un elev după ce învățase o serie de teoreme de 

geometrie l-a întrebat pe Euclid ce folos va dobândi el învățând acele lucruri la care Euclid și-a 

chemat ajutorul rugându-l să-i dea elevului trei monede deoarece acesta dorește să câștige din ceea 

ce învață. Astfel a replicat marele învățat considerând că unii dintre elevi vor să aibă un câștig 

imediat fără a înțelege esența lucrurilor mai ales în domeniul matematicii unde primele noțiuni te 

ajută să le înțelegi pe următoarele. 

 Deși multe dintre rezultatele din „Elemente‖ au fost descoperite de matematicienii de 

dinainte, una dintre realizările lui Euclid a fost să le prezinte într‑un singur cadru, 

logic și coerent, pentru a putea fi ușor folosite.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografie: 

Matematică: manual pentru clasa a V-a / Marius Perianu, Cătălin Stănică, Ştefan Smărăndoiu - 

Bucureşti : Art, 2017; 

O scurtă istorie a matematicii, Adrian Stan, Florentina Popescu, Iuliana Trașcă – Buzău, 2015 

www.wikipedia.ro 
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Euclid-părintele geometriei 
 

Rusu Maya Alecsandra 

Scoala Gimnazială ,,Constantin Stere” Bucov 

Prof. îndrumător: Calcan Grațiela 

 

Viața lui Euclid  

     Euclid, numit și Euclid din Alexandria, a fost un matematician grec cu un rol crucial în istoria 

matematicii. A condus Secția de matematică a școlii din Alexandria, în Egipt. Foarte puține referiri 

sunt despre viața lui Euclid. Probabil instrucția sa matematică s-a realizat în Academia platonică din 

Atena. Se presupune că s-a născut în jurul anului 330 î.Hr. și a trăit până la 275 î.Hr., deși locul și 

circumstanțele nașterii și ale morții sale sunt necunoscute. Singurele informații sunt din 

comentariile unor istorici. 

     El este rar menționat alături de numele altor matematicieni greci și este denumit de obicei "Ń 

στοιχειοτης" ("autorul elementelor"). Câteva referințe istorice despre Euclid au fost scrise secole 

mai târziu după ce a trăit, de către Pappus din Alexandria și Proclus (Sec. al V-lea d.Hr.). O 

biografie detaliată a lui Euclid este dată de autori arabi, menționând, de exemplu, un oraș al nașterii, 

din Tire. Această biografie este, în general, considerată a fi fictivă. Proclus povesteşte următoarea 

întâmplare: atunci când Ptolemeu l-a întrebat pe Euclid dacă există o cale mai scurtă de a învăța 

geometria decât ,,Elementele lui Euclid‖, acesta a răspuns : ―Nu există un drum regal către 

geometrie―. 

Lucrări științifice 

     Euclid a scris cartea Stihia (în limba română- Elementele), tradusă în peste 300 de limbi având 

13 volume. Timp de peste 2000 de ani, ea a reprezentat manualul, după care s-a învățat geometria în 

întreaga lume. Alte lucrări au fost: Datele, Diviziunea figurilor, Fenomenele și Optica care privesc 

matematica aplicată în astronomia elementară. 

Elementele sunt împărțite în 3 categorii: cărțile I-IV se ocupă de geometria plană, în cărțile V-X 

intervin proporțiile, iar cărțile XI-XIII sunt dedicate geometriei în spațiu. Elementele constituie o 

capodoperă în ceea ce privește modul în care logica este aplicată în matematică. 

Axiome si postulate 

In cartea sa, Elementele, Euclid a enunțat 5 axiome:  

1.Dacă A=C si B=C, atunci A=B 

2.Dacă A=B, atunci  A+C=B+C 

3.Dacă A=B, atunci AC=BC 

4.Dacă A=B, atunci 2A=2B 

5.Dacă A=B, atunci B=A 

Și încă alte câteva: 

"Și cele congruente sunt egale între ele" 

"Și întregul este mai mare decât părțile" 

"Și două drepte nu închid un spațiu între ele― 
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    Dar și câteva postulate: 

"De la un punct până la orice punct se poate duce o linie dreaptă" 

"Din orice centru și orice rază poate fi descris un cerc" 

"Toate unghiurile drepte sunt egale" 

"Punctul este ceva care nu are părți" 

"Capetele liniei sunt puncte" 

Algoritmul lui Euclid 

      În matematică, algoritmul lui Euclid este o metodă eficientă de calcul a celui mai mare divizor 

comun (CMMDC). El este denumit după matematicianul grec Euclid, care l-a descris în cărțile VII 

și X din Elementele. CMMDC a două numere este cel mai mare număr care le divide pe ambele. 

Algoritmul lui Euclid exploatează observația că cel mai mare divizor comun a două numere nu se 

modifică dacă numărul cel mai mic este scăzut din cel mai mare. De exemplu, 21 este CMMDC al 

numerelor 252 și 105 (252 = 21 × 12; 105 = 21 × 5); întrucât 252 − 105 = 147, CMMDC al lui 147 

și 105 este tot 21. Cum cel mai mare dintre cele două numere este redus, repetarea acestui proces dă 

numere din ce în ce mai mici, până când unul dintre ele este 0. Când se întâmplă aceasta, CMMDC 

este celălalt număr, cel nenul. 

Axioma paralelelor 

Axioma paralelelor a fost enunțată în antichitate de către gânditorul Euclid, în cartea sa Elementele, 

fiind cea de-a cincea și ultima axiomă dată de autor la începutul lucrării. Importanța ei a fost 

evidentă pentru Euclid, chiar dacă primele 28 de propoziții pe care le prezintă pot fi demonstrate și 

fără ea. Două drepte tăiate de o secantă se întâlnesc de acea parte a secantei pentru care suma 

unghiurilor interne de aceeași parte a secantei e mai mică decât suma a două unghiuri drepte 

(Postulatul paralelelor). 

ELEMENTELE 

In anul 1795, matematicianul englez John Playfair transforma Postulatul paralelelor într-un enunț 

mai simplu, așa cum este cunoscut astăzi : ―Printr-un punct exterior unei drepte se poate duce o 

singură paralelă la acea dreaptă‖.  

―Cartea I‖ a ELEMENTELOR mai conține un rezultat important care apare pentru prima dată, 

Metoda reducerii la absurd folosită în demonstrația propoziției : Un triunghi cu două unghiuri egale 

are laturile opuse acestor unghiuri egale. 

Papirusul Oxyrhynchus descoperit în 1897 conține fragmente din lucrarea Elementele. 

Prima traducere în limba română a ELEMENTELOR lui Euclid a fost realizată de către profesorul 

Victor Marian de la Universitatea Ferdinand I din Cluj, în perioada 1940-1941. Lucrarea a apărut în 

Biblioteca Societății de Matematică din România. 

Geometria euclidiană 

Geometria euclidiană este cea mai veche formalizare a geometriei, și în același timp cea mai 

familiară și mai folosită în viața de zi cu zi. Așa după cum indică și adjectivul euclidiană, aceasta a 

fost enunțată prima dată de către matematicianul Euclid, din Grecia antică, în secolul al IV-lea î.Hr.. 

Geometria euclidiană este un ansamblu de leme, corolare, teoreme și demonstrații, care folosește 

doar patru noțiuni fundamentale: punct, dreaptă, plan și spațiu, și care se bazează pe doar cinci 

axiome, enunțate de Euclid în cartea sa Elementele. Când  a scris această carte, Euclid a avut ca 

scop de a deduce cele 465 de propoziții, plecând de la cele cinci axiome și cinci postulate enunțate 
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în cartea I. Întreaga lucrare reflectă ideea de a pleca de la simplu la complex, de la cunoscut la 

necunoscut, de a  pune în evidență 

implicațiile logice. 

 

Euclid la Scoala din Atena imaginat de Raphael 

Bibliografie 
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Matematica  şi  bucătăria 

 

Frăţilă Cosmin Andrei 

Scoala George Emil Palade Buzău 

Prof. îndrumător: Ignătescu Viorel 

     

Poate vă întrebaţi de ce am ales  tocmai această temă ! Simplu ! Deoarece îmi place să fiu în 

bucătărie cu mama . Am constatat ,că gătitul este o excelentă modalitate de a mă relaxa ,de a 

petrece mai mult timp cu mama dar  şi de a  exersa abilităţile matematice. Am constatat că în 

bucătărie  există mai multă matematică decât oriunde în casă . Totul în bucătărie se bazează pe 

reţete.Ce sunt reţetele? Sunt de fapt nişte algoritmi sau operaţii matematice pe care le realizăm pas 

cu pas. 

    Orice gospodină ştie cât de greu este să îţi aminteşti reţete atunci când ai la dispozitie mai 

multe ingrediente şi încerci să găteşti. Atunci când cărţile de bucate nu  sunt la îndemână şi nu ai 

nici un calculator să cauţi repede pe internet, calculele matematice şi câteva proporţii  pot fi de 

folos. E foarte uşor să ai reţeta în faţă şi să găteşti. Mai ales când vine vorba de aluaturi sau prăjituri 

unde păstrarea cantităţilor exacte este esenţială pentru reuşită. Pe măsură ce te obişnuieşti cu 

produsele de bază poţi învăţa doar câteva proporţii între ingredientele importante ca să poţi găti uşor 

şi alte reţete. Astfel, te eliberezi şi de restricţiile reţetelor şi îţi vei  pune în joc creativitatea.  

    În bucătărie avem nevoie de multe cunoştinţe matematice printre care: 

 

-Măsurarea ingredientelor pentru a urmări reţetele .  

-Înmulţirea/ împărţirea fracţiilor pentru a determina cantităţile necesare pentru mai mult sau mai 

puţin de un anumit număr de porţii; 

-Convertirea unei reţete din unităţile standard  (linguriţa, lingura, cupa) în mililitri sau grame; 

-Calcularea timpului de gătire pentru fiecare element şi ajustarea acestuia; 

-Înţelegerea raporturilor si proporţiilor, în special în coacere (ex- reţeta solicită 1 ou şi 2 căni de 

făină, deci raportul de ouă la făină este de 1: 2) ; 
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-Numărăm ,adunăm şi scădem legumele şi fructele petru a urmări reţeta ; 

-Descoperim diferenţa dintre volum şi greutate: unele alimente sunt mai grele deşi ocupă mai puţin 

spaţiu, iar altele sunt mai uşoare deşi au un volum mai mare. De asemenea, cei mici pot fi surprinşi 

să vadă cum arată aceeaşi cantitate de lichid (de exemplu, lapte) într-un vas mic, pe care îl umple la 

maxim (un pahar) şi într-un vas mai mare, in care ocupă nici un sfert din spaţiu (de exemplu, o 

cratiţă). 

-Sortăm: sortăm legumele în funcţie de ordinea în care vor fi gătite; 

-Decorăm sau tăiem prăjiturile în forme geometrice. 

        

 

   

    Aşadar,iată de ce consider că fără a cunoaşte noţiuni elementare de  matematică nu poţi găti  

nimic sau dacă încerci să faci totul ,,după ureche ‗‘ şansele de reuşită sunt minime.Dacă stau bine să 

mă gândesc şi mobila din bucătărie are forme geometrice care o poate face mai utilă. Iată de ce 

matematica este folosită,mai mult sau mai puţin ,în toate domeniile de activitate .  

    Matematica ne dă astfel posibilitatea de a crea noi reţete şi noi preparate prin combinarea 

ingredientelor într-un mod plăcut şi atractiv. 

 

"Esenţa matematicii constă în libertatea ei" 

G. Cantor 
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Funcția în matematică și în viața cotidiană 
 

Focșeneanu Andreea Cristina 

Colegiul Tehnic Forestier Câmpina 

Profesor  îndrumător Necula Elena 

     Matematica studiată în școală deschide drumuri spre diverse domenii care edifică o știință ce se 

aplică la rândul ei în alte științe, în tehnică și în practică. În general, legătura cu practica se 

realizează în matematică pe două căi, cea directă si cea indirectă. Calea directă constă în folosirea 

metodelor  matematice cu scopul de a rezolva probleme concrete din fizică, tehnică, economie și 

așa mai departe. Matematicianul care face calculele legate de lansarea unei rachete cosmice, 

inginerul care folosește matematica la proiectarea unei mașini sau a unei clădiri, economistul care 

prin metode moderne de matematică găsește cea mai bună organizare a producției aplică 

matematica direct în practică. 

     Pentru a putea rezolva problemele puse de practică, matematica le transformă în probleme 

generale, abstracte. În cercetarea acestor probleme apar altele noi, cu aspect pur teoretic, de a căror 

rezolvare depinde uneori deslușirea unor probleme practice. Această parte a matematicii nu se 

aplică direct în practică, ci indirect. 

     Matematica oferă tehnici specifice de studiu și investigare în multe domenii aplicative, dar oferă 

și o importantă dezvoltare și disciplinare a gândirii, acestea subzistând în straturile tuturor celorlalte 

discipline studiate. 

     Profesorul de matematică are sarcina să găsească pe cât posibil argumentarea la nivelul de 

cunoștiințe al elevului la acel moment a noțiunilor și rezultatelor predate și să facă acele conexiuni 

care se impun cu celelalte lucruri învățate la matematică dar și la alte discipline. 

     Începuturile geometriei coordonatelor sunt mai ușor de înțeles dacă explicăm mai întâi cum 

funcționează versiunea modernă. Există câteva variante, dar cea mai folosită începe prin trasarea a 

două drepte perpendiculare în plan, numite axe. Punctul lor de intersecție este originea. Axele sunt 

dispuse în mod convențional astfel încât una să fie orizontală, iar cealaltă verticală. 

     De-a lungul ambelor axe scriem numere întregi, cele negative avansând într-o direcție , iar cele 

pozitive în cealaltă direcție. Convențional,  axa orizontală se numește axa x, iar cea verticală axa y. 

Simbolurile x și y sunt folosite pentru a reprezenta puncte pe aceste axe-distanțele față de origine. 

Un punct oarecare din plan, la distanța x pe orizontală și dinstanța y pe verticală, este definit printr-

o pereche de numere (x,y). Aceste numere sunt coordonatele acelui punct. 

     Orice ecuație care leagă pe x cu y limitează punctele posibile. De exemplu, dacă x
2
+y

2
=1, atunci 

(x,y) trebuie să se afle la distanța 1 față de origine, conform teoremei lui Pitagora. Asemenea puncte 

alcătuiesc un cerc. Se spune că x
2
+y

2
=1 este ecuați acelui cerc. Fiecare ecuație corespunde unei 

curbe din plan; reciproc, fiecare curbă corespunde unei ecuații. 

     O aplicție importantă a coordonatelor în matematică este metoda de reprezentare grafică a 

funcțiilor.  

     O funcție nu e un număr, ci o rețetă care pornește de la un anumit număr și calculează un număr 

asociat. Rețeta apare deseori ca o formula care asociază fiecărui număr x (eventual între anumite 

limite) un alt număr, f(x). 

      De exemplu, funcția rădăcină pătrată este definită de regula f(x)=√ , adică „luați rădăcina 

pătrată a numărului dat―. Această rețetă presupune ca x să fie pozitiv. În mod similar, funcția pătrat 

este definită de f(x)=x
2
, iar de data acesta nu există restricții pentru x. 
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      Putem reprezenta geometric o funcție definind coordonata y, pentru o valoare data a lui x, prin 

y=f(x). Această ecuație stabilește o relație între cele două coordonate,iar astfel determină o curbă, 

numită graficul funcției f. 

       Graficul funcției f(x)=x
2
 se dovește a fi o parbolă. Cel al rădăcinii pătrate f(x)=√  este o 

jumătate de parabolă, dar culcată. Funcții mai complicate conduc la curbe mai complicate. Graficul 

funcției sinus, y=sin x, este o undă. 

       Coordonatele sunt una dintre acele idei simple care au influențat puternic viața de zi cu zi. Le 

folosim pretutindeni, de regulă fără să ne dăm seama. Practic toată grafica pe calculator folosește un 

sistem de coordonate intern, iar geometria care apare pe ecran e determinată algebric. O operație 

simplă cum e rotirea unei fotografii digitale cu câteva grade, pentru ca linia orizontlui să fie la 

orizontală, se bazează pe geometria coordonatelor. 

       Geometria coordonatelor poate fi folosită pentru suprafețe mai complicate decât planul, cum ar 

fi sfera. Cele mai obișnuite coordonate de pe sferă sunt longitudinea și latitudinea. Astfel, 

cartografierea și folosirea hărților în navigație pot fi considerate aplicații ale geometriei 

coordonatelor. Principala problemă de navigație a unui căpitan era determinarea latitudinii și 

longitudinii vasului său. Aflarea latitudinii e destul de ușoară, deoarece unghiul la care se află 

Soarele deasupra orizontului depinde de latitudine. Din 1730, era folosit sextanul, inventat de 

Newton și înlocuit în zilele noastre de către GPS. Longitudinea e mai greu de aflat. Problema a fost 

rezolvată în cele din urmă prin construirea unui ceas foarte precis, care era potrivit după ora locală 

la începutul călătoriei. Ora răsăritului și cea a apusului, precum și mișcările Lunii și ale stelelor 

depind de longitudine, făcând astfel posibilă determinarea acesteia prin compararea orei locale cu 

cea indicate de ceas. Noi continuăm să folosim coordonatele pentru cartografiere, dar o altă 

aplicație obișnuită a geometriei coordonatelor se întâlnește la bursă, unde fluctuațiile unor prețuri 

sunt înregistrate sub forma unei curbe. Aici coordonata x este timpul, iar coordonata y prețul. 

Cantități uriașe de date științifice și financiare sunt înregistrate în acest fel. 

     Sensul profund al geometriei coordonatelor ține de interconexiunile din matematică. Noțiuni ale 

căror transpuneri fizice par fără legătură între ele pot fi aspecte diferite ale aceluiași lucru. 

În viața cotidiană întâlnim funcțiile la orice pas. 

  Exemple: 

• Nota obținută de un elev la examenul de bacalaureat este o funcție care depinde de numarul 

răspunsurilor corecte date la examen. 

Notăm R= mulțimea rezultatelor corecte  

           N= mulțime notelor obținute 

f:R N, unde      
     

  
 . 

• Dacă la un  magazin cresc prețurile cu 5% pentru toate produsele,  noile prețuri sunt în funcție de 

prețul inițial al fiecărui produs. 

Notăm I= mulțimea prețurilor inițiale 

           F= mulțimea prețurilor finale 

f:I F, unde        
  

   
 . 

    Acestea sunt doar două exemple de funcții, putem construi numeroase astfel de exemple. 

Bibliografie: 

-Ian Stewart,Îmblânzirea infinitului: povestea matematicii,București,Humanitas,2011 
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Isaac Newton, unul dintre cei mai importanţi 

matematicieni, fizicieni şi astronomi ai omenirii 
 

Dragomir Mara 

Școala Gimnazială nr. 195, București 

Prof. îndrumător, Petrescu Maria 

 

 ―Nu știu cum arăt eu în fața lumii, dar mie mi se pare că sunt un băiat care se joacă pe malul 

mării și se distrează căutând din timp în timp pietricele mai colorate decât de obicei, sau o scoică 

roșie, în timp ce marele ocean al adevărului se întinde necunoscut în fața mea.‖ 

            Isaac Newton 

Prima parte a vietii 

 Isac Newton s-a născut pe 25 decembrie 1642 într-un sătuc de lânga orașul Grantham, 

Anglia. La școala din Grantham, unde a petrecut aproape 5 ani, și-a însușit matematica, limba latină 

și teologia, atât de necesare pentru studiile universitare. 

 Copil fiind,Isac Newton avea pasiunea de a construi jucării mecanice complicate, modele de 

mori de apă, adora să confecționeze zmeie pe care le înălța noaptea agățându-le felinare de hârtie 

colorată și răspândind cu această ocazie, în glumă, zvonuri despre o nouă cometă. 

 Înca din copilărie a fost pasionat de fizică iar prima sa experiență a făcut-o în 1658, și 

anume: dorind să determine puterea vântului în timpul furtunii, el a măsurat lungimea săriturii sale 

proprii în direcția vântului și în sens contrar. 

Descoperiri- telescopul 

 Telescopul lui Newton a reprezentat un obiect de mândrie națională în Marea Britanie și 

aparatul preferat al astronomilor englezi și a fost punctul de plecare pentru instrumentul creat de 

lordul Ross, a cărui oglindă avea un diametru de 182 cm. Cu ajutorul telescopului lui Newton au 

fost descoperite, printre altele, nebuloasele spirale, adică universuri noi, corespunzătoare galaxiei 

noastre. În telescopul lui Newton se pot urmări izvoarele tuturor direcțiilor principale ale gândirii și 

activității sale științifice ulterioare 

Descoperiri- teoria gravitatiei 

 În 1679 Newton reia studiile asupra gravitației și efectelor ei asupra orbitelor planetelor, 

referitoare si la mișcarea corpurilor cerești, publicând rezultatele în lucrarea De Motu 

Corporum  ("Asupra mișcării corpurilor", 1684), descriind teoria gravitatiei: atât căderea obiectelor 

pe suprafața Pământului, cât și mișcarea de rotație a Lunii în jurul nostru, mișcarea de rotație a 

planetelor în jurul Soarelui sau traiectoriile ciudate ale cometelor sunt toate guvernate de una si 

aceeași lege: a gravitației universale. 

Descoperiri- Legile lui Newton, principiile fundamentale ale macanicii 

 În lucrarea Philosophiae naturalis principia mathematica ("Principiile matematice ale 

filozofiei naturale", 1687) Newton stabilește cele trei legi universale ale mișcării (Legile lui 

Newton), referitoare la inerția de repaus și mișcare și la principiul acțiune-reactiune: 

  Principiul I al mecanicii: orice corp își menține starea de repaus sau de mișcare rectilinie 

uniformă atât timp cât asupra sa nu acționează alte forțe sau suma forțelor care acționează asupra sa 

este nulă. 
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      Principiul II al mecanicii: o forță care acționează asupra unui corp îi imprimă acestuia 

o accelerație, proporțională cu forța și invers proporțională cu masa corpului  

      Principiul III al mecanicii: când un corp acționează asupra altui corp cu 

o forță (numită forță de acțiune), cel de-al doilea corp acționează și el asupra primului cu 

o forță (numită forță de reacțiune) de aceeași mărime și de aceeași direcție, dar de sens contrar 

Descoperiri- Legile atractiei universale 

 Newton folosește pentru prima dată termenul latin gravitas (greutate), pentru determinarea 

analitică a forțelor de atracție.  Totodată, Newton definește Legea atracției universale: două corpuri 

punctiforme de masă m1 și m2 se atrag reciproc printr-o forță direct proporțională cu produsul 

maselor corpurilor și invers proporțională cu pătratul distanței dintre ele, orientată pe direcția 

dreptei ce unește centrele de greutate ale celor două corpuri 

Descoperiri- refractia si reflexia luminii 

 Între 1670 și 1672 Newton a fost mai ales preocupat de problemele de optică, studiind 

refracția luminii si demonstrând că o prismă de sticlă poate descompune lumina albă într-un spectru 

de culori iar adăugarea unei lentile și a unei alte prisme poate recompune lumina albă. Astfel, 

Newton a construit un telescop cu reflexie. 

Descoperiri- matematica 

 Newton a găsit, în 1664, formula care poartă numele de binomul lui Newton, formula de 

dezvoltare a puterii sumei: (a+b)
n
. Formula era cunoscută încă din antichitate dar a fost extinsă de 

Newton. 

         
      

         
            

    

 Tot ca și contribuție la dezvoltarea matematicii, Newton a "inventat" conceptul 

de derivată și cel de integral și este, alături de Leibniz, fondatorul calculului diferențial și integral 

Religie si filozofie 

 Newton a realizat numeroase opuscule cu subiecte filozofice și religioase asupra interpretării 

unor texte din Biblie. Putem spune chiar ca Newton a scris mai mult 

despre religie, alchimie și ocultism decât tot restul scrierilor sale la un loc, incercând parcă să 

găsească piatra filozofală, nu pentru a transforma plumbul în aur, ci pentru a dezlega misterele 

ultime ale Creației. 

Postmortem 

 În 1705 Newton a fost înnobilat de regina Ana. Newton a fost înmormântat la Westminster 

Abbey, locul de veci al monarhilor englezi, precum şi a altor persoane notabile care nu aparţin 

familiei regale (Charles Darwin, Charles Dickens sau exploratorul David Livingstone):  „Aici se 

odihnește Sir Isaac Newton, nobil, care cu o rațiune aproape divină a demonstrat cel dintâi, cu făclia 

matematicii, mișcarea planetelor, căile cometelor și fluxurile oceanelor. El a cercetat deosebirile 

razelor luminoase și diferitele culori care apar în legătură cu acesta, ceea ce nu bănuia nimeni 

înaintea lui. Interpret sârguincios, înțelept și corect al naturii, al antichității și al Sfintei Scripturi, el 

a afirmat prin filozofia sa măreția Dumnezeului atotputernic, iar prin caracterul său exprima 

simplitatea evanghelică. Să se bucure muritorii, că a existat o asemenea podoabă a speciei umane. 

Născut la 25 decembrie 1642, decedat la 20 martie 1727‖. 

Bibliografie 

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

http://adolescentimd.blogspot.ro/2013/06/isaac-newton.html 
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John Von Neumann 
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Colegiul de Artă “Carmen Sylva” Ploiești 

Prof. Îndrumător : Ecaterina Butac 

 

 John Von Neumann a fost unul dintre cei mai mari matematicieni ai lumii, unul dintre 

pionierii computerului modern și unul dintre cei mai mari oameni de știință provenit din Ungaria. 

 Matematicianul s-a născut în 1903 la Budapesta cu numele de Margittai Neumann Janos, 

într-o familie de evrei. 

 Tatăl său care a fost bancher a îmbogățit cunoștințele fiului său încă din copilărie, acesta 

reușind la vârsta de 6 ani să efectueeze mintal calcule cu numere de 8 cifre iar la vârsta de 8 ani să 

învețe analiza matematică. 

 Deși Neumann a ales drumul matematicii în 

1921 a ajuns să studieze chimia la Universitatea din 

Berlin, obținând în 1925 licenta în chimie iar în 

1926 doctoratul în matematică. 

 În anii „20‖, cu ajutorul lui David Hillbert 

realizează studii cu obiectivul de a dezvolta un 

sistem matematic independent de axiome însă 

eforturile sale se sfârșesc prin abandon. 

 În 1928 publică „Meteorite jocurilor de 

salon‖, în care face diferența dintre jocurile cu 

informație totală ca șahul, în care strategia 

adversarului nu are efect asupra propriei mutări și pokerul unde strategiile de joc ale celor doi 

adversari se întrepătrund, acestă lucrare conținând și o analiză matematică a jocurilor de noroc. 

 După mai multe lucrări publicate, în 1931 John Von Neumann începe să predea la 

Universitatea Princeton, devenind astfel în 1933 membru al Institutului de Studii Avansate din 

cadrul prestigioasei intituții de învățământ. Odată cu începerea războiului el se implică în 

dezvoltarea bombei atomice, unde a sugerat folosirea imploziei drept mecanism de declan?are a 

exploziei. De asemenea, a susținut aruncarea bombei asupra orașului Kyoto. 

 În timpul războiului, matematicianul începe să examineze posibilitatea inventării unei 

ma?ini electronice care să facă operațiile celei mecanice. În 1944 alături de John William Mauchly 

si Presper Ekert a creat un‖calculator și integrator electronic‖ (ENIAC), care este o mașină uriașă și 

greoaie care ocupă o suprafață de 168 m pătrați. Pentru intrarea și ieșirea din mașină se foloseau 

cartele(bucăți de hârtie rigidă pe care se stoca informația) și avea un limbaj complex și dificil. In 

zilele noastre s-a stabilit că John Von Neumann este părintele computerului programabil de astăzi. 

  Primind susținere financiară, după încheierea războiului, el a început un alt proiect : 

computerul IAS. In 1952 devine funcțional și pe baza lui apar alte mașinării. 

 În ultima parte a carierei sale John Von Neumann  s-a implicat in Comisia pentru Energie 

Atomică. In 1956 el este diagnosticat cu cancer de aceea se retrage din viata publică și oprește toate 

proiectele și cercetările iar în 1975 moare.  
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 Una dintre cele mai mari descoperiri ale lui John Von Neumann este teoria jocurilor. 

Interesul matematicianului pentru această teorie datează din anii ―20‖.  

      Teoria jocurilor este o abordare diferită si interdisciplinară a studiului comportamentului 

uman. Cele mai implicate discipline în această teorie sunt matematica si economia. Prima lucrare 

importantă realizată pentru acest subiect este „The Theory of Games and Economic Behavior‖, 

lucrare scrisă în colaborare cu economistu Oskar Morgenstern. Acestă teorie aparține unei familii de 

teorii numită Teoria Alegerilor Raționale. 

Exemplu de alegeri raționale în teoria jocurilor : 

      Imaginați-vă că sunteți un gladiator care o să aibă o luptă importantă ziua următoare. Bătălia 

la care o să luați parte este compusă din 2 membrii, iar obiectivul acesteia este să supraviețuiți. 

Dacă luptați aveți două variante: 

-obțineți victoria și rămâneți în viață ; 

-sunteți înfrânți și vă pierdeți viața; 

 Dacă fugiți înaintea bătăliei aveți 

tot două variante: 

-reușiți să vă ascundeți și nimeni nu o să vă 

descopere vreodată . 

-atunci când se desfășoară această acțiune 

armata vă prinde și sunteți condamnat la 

moarte. 

 În acestă situație intervine teoria 

jocurilor care vă permite să vă alegeți o strategie iar prin realizarea acesteia personalitatea 

dumnevoastră va ieși la iveală. Presupunem că varianta aleasă este fuga,  acest lucru se denotă că 

sunteți un om laș însă țineți mult la viața voastră. Acestă teorie a ajutat mult pe timp de război 

deoarece armatele doreau să îți alegă o strategie mult mai bună decât a adversarilor și care să 

favorizeze viața soldaților. 

      Atunci când JohnVon Neumann a realizat acestă teorie el s-a gândit că problemele armatei și 

problemele financiare se aseamănă cu jocurile de noroc astfel rezolvând anumite lipsuri  din aceste 

domenii. 

      Teoria jocurilor mai este utilă in studiile sociologice  ale oamenilor. Există diferite jocuri 

prin care putem analiza acest lucru. 

      Exemplu de joc: doi jucători încep fără nimic. Jucătorul 1 primește de la bană 10 dolari și i 

se spune că poate păstra 8 dolari doar dacă îi dă Jucătorului 2  2dolari, care poate accepta sau refuza 

oferta. În cazul în care Jucătorul2 acceptă oferta totul se derulează ca în descrierea de sus ,dar în 

cazul în care refuză niciun jucător nu o să primească bani. 

      În acest context dacă ai fi Jucătorul 2 te-ai gândi că 2 dolari ar fi mai buni decât nimic însă 

Jucătorul 1 ar avea un mare avans înaintea ta. O altă variantă pe care ai putea să o alegi ar fi să 

refuzi oferta în așa fel încât nimeni să nu obțină nimic. Pentru rezolvarea acestei situații unii și-ar 

pune întrebare cine este Jucătorul1 astfel încât să poată să se ia după anumite criterii care îl 

caracterizează pe omul respectiv. 

      Dacă în acest context ai fii Jucătorul1 ce ai spera?  

-ca Jucătorul2 să accepte oferta pentru a câștiga un avans mare în joc. 

-ca Jucătorul2 să refuze oferta pentru a fii totul corect. 



56 

 

 

 

      Pentru analiza sociologică  din această situație care conține teoria jocurilor putem presupune 

că în cazul în care ai fi Jucptorul 2 ai alege să accepți oferta doar dacă  Jucătorul1 ar fi o persoană 

dragă ție, acest lucru denotă că  

tu ești o persoană apropiată de familie însă în același timp disprețuiești persoanele străine. 

      Prin exemplele date rezultă că teoria jocurilor reușește să descopere personalitățile 

oamenilor și să îi ajute cu strategii prin matematică.      

 Cel mai mare proiect al lui John Von Neumann a fost ENIAC, ―Electronic Numeric 

Integrator And Computer‖ (Calculator și Integrator Electronic Numeric). ENIAC a fost primul 

calculator de uz general. Proiectul a fost construit pentru a calcula tabelele balistice pentru 

laboratorul de cercetări balistice al armatei americane, supranumit de presa vremii un „creier 

uriaș‖.acest calculator avea o viteză de calcul de o mie de ori mai mare decât mașinile 

electromagnetice ale vremii. 

     Proiectul si construcția ENIAC au fost finanțate de armata SUA în timpul celui de-al doile război 

mondial. Contractul de construcție a fost semnat la 5 iunie 1943, iar lucrul a început la școala 

Moore de Inginerie Electrică din Univerisitatea Pennsylvana. Mașina terminată a fost arătată pe 14 

februarie 1946 la Universitatea Pennsylvana, ea costând 500.000 de dolari.  

     ENIAC preciza vremea, făcea calcule legate de energia atomică, studia razele cosmice, 

aprinderea termică, studia numerele aleatoare și proiecta tunele de vânt. 

     Calculatorul putea executa 5000 de instrucțiuni pe secundă. Prin comparație, un smart phone de 

ultimă generație poate executa 25 de miliarde de  instrucțiuni pe secundă. 

       ENIAC a fost o mare evoluție pentru populația de atunci ajutândui să calculeze mai rapid 

lucrurile pe care le vroiau. 
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Numărul magic 
  

Grigorescu Alexandru  

Colegiul  Național Alexandru Ioan Cuza  

Prof. îndrumător  Șcheau Romelia 

 

       De mic am fost pasionat de  tot ceea ce înseamnă numere. De la a calcula mașinile am ajuns 

azi să lucrez în probleme cu numere iraționale ba chiar mai mult , cu numere imaginare . Dar , în 

toată viața mea cel mai fascinat am fost de lucrarea lui Marcus du Sautoy, un matematician care 

aduce în prim plan ideea că la baza universului și a tot ceea ce înseamnă viață se află un cod care 

poate rezolva toate probleme umanității . Acesta, pe parcursul a 3 volume arată impotanța 

numerelor , în natură și nu numai . 

De exemplu câteva specii de greieri ies odată la un numar prim de ani de sub pământ pentru a se 

înmulți. Motivul pentru care ies atât de rar este unul foarte simplu dacă stai să te gândești , ies toți 

atât de rar deoarece , atunci când sunt mai mulți nici un prădător nu se va năpusti asupra acestora . 

De fapt răspunsul este mult mai complex decât ne-am putea gândi . Ies odata la nu număr prim de 

ani pentru a evitat intercalarea cu alte specii de greieri . Dar de ce la un număr prim de ani ? 

Deoarece, un număr prim se poate divide doar cu el însuși și unu .  

Un alt exemplu mai întâlnit ar fi muzica . De fapt ce este muzica ? O grupare de sunete care sunt 

în armonie . Dar ce este o grupare de sunete în armonie ? Niște sunete care atunci când sunt 

alăturate ne creează o senzație plăcută ? De fapt, aceste sunete sunt niște raporturi simple de numere 

. Dacă folosim un osciloscop , un aparat cu care putem obține o imagine a sunetelor, și un pian 

putem observa ceva uluitor . Dacă apăsăm pe clapeta cu DO iar  apoi apăsăm tot o clapeta cu DO 

dar  de data aceasta cu o octava mai sus, putem observa că primul DO are de două ori mai multe 

vârfuri decât  a doua și acest fenomen se întamplă cu fiecare 2 note din octave separate raportul va 

fi 1/2 . Aceasta poate fi cea mai armonioasă combinație și asta deoarece este cel mai simplu raport . 

Și despre asta este vorba in muzică , rapoarte dintre numere întregi care sună foarte bine . O cvintă 

este un raport de frecvență dintre trei și doi , o cvartă perfectă din trei și patru , iar un raport mai 

complex cum ar fi o sextă minoră este cinci și opt . Orice combinație în muzică este definită de 

aceste raporturi simple . Deși nu ne dăm seama , aceste reguli numerice susțin totul  de la o simplă 

melodie la cea mai complexă simfonie . Sunt atât de mult înrădăcinate încât atunci când este 

încălcată una ne dăm seama intuitiv că ceva este greșit. Profesorul Judy Edworthy înțelege acest 

lucru mai mult decât mulți alții .Ea iși petrece timpul supunând oamenii la cele mai groaznice 

sunete . Dânsa cercetează impactul psihologic al zgomotelor. Folosește rapoarte mai complexe în 

locul celor simple . Astfel , zgomotele produse nu sunt deloc muzicale . Susține că doar văzând o 

imagine ne putem da seama dacă este un zgomot , fiind foarte greu să găsim un tipar în tot haosul 

frecvențelor . Când frecvențele nu sunt multiple între ele nu există nici un tipar cu care sa rezoneze 

urechea cu cât rapotul este mai complex cu atât este sunetul mai disonat . Un efect al acestor 

zgomote este punerea în alertă a omului.  

Revenind în trecut , în Neolitic acum vreo 4 000 de ani , un popor antic a aranjat niște pietre 

astfel reușind să formeze un cerc numit Sunkenkirk din  Cumbria și este unul dintre miile de 

construcții care au fost create în Anglia antică . Încă din cele mai vechi timpuri cercul a reprezentat 

o sursă de misticism . Chiar dacă oameni care au construit acestă structură știau sau nu , cercul 

acesta are o semnificație profundă . Acest disc are diametru de 27,9 metri iar , circumferința de 91,7 
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de metri. Dacă împărțim circumferința la diametru obținem 3,14 , număr PI , un număr misterios 

ascuns în orice cerc . În natură, distribuția a multor lucruri are la bază următoarea formulă 

 

Aceasta este ecuația distribuției normale o parte foarte importantă a matematicii , prin care 

înțelegem variațiunile din lume. Lucrul interesant despre această formulă nu este ce poate face , ci 

acest termen PI . La fel cum cercurile apar mereu în natură și PI apare iar și iar în lumea 

matematică. E un exemplu uluitor pentru interconectarea codului . O lume în care numerele nu au 

legături stranii ci și proprietăți enigmatice . PI este un număr irațional , adică are o infinitate de 

zecimale , aranjat într-un șir care nu se repetă niciodată . Se crede ca orice număr imaginabil va 

aparea in PI . De la ziua mea de naștere la ziua când a fost creat universul , dar din fericire avem 

nevoie doar de primele 39 de cifre pentru a calcula circumferința unui cerc de mărimea universului 

cu acuratețe egală cu raza unui atom de hidrogen . Dar ce este cel mai ciudat despre PI,  este că nici 

nu descrie un număr concret . Unele numere nu au nici un sens în lumea reală deși le folosim mereu 

de exemplu numerele negative . Chiar dacă nu ne place știm ce înseamnă să avem un sold negativ la 

bancă . Dar când stai să te gândești e ceva foarte ciudat la numerele negative . E greu să ne 

imaginăm că dacă primesc un pește de exemplu o să am tot 0. Iar dacă asta pare ciudat unele 

numere sunt atât de ciudate încât nu au sens nici ca numere . De exemplu există un număr care la 

pătrat dă un număr negativ . Noi îl numim i. 

 

Dar până și acest număr imaginar are și el aplicațiile lui . De exemplu calculatoarele de la o stație 

de avioane .  

Marcus du Sautoy crede că toate aceste numere stau la baza unui cod folosit de Dumnezeu 

pentru a creea lumea . Pentru mine aceste volume au fost pline de imformații utile și uluitoare și m-

au făcut să iubesc matematica mult mai mult decât o făceam . 
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Tehnologia modernă și matematica 
 

Lupu Rareș 

Liceul Tehnologic „Petrache Poenaru”, Bălcești, Vâlcea 

Prof. îndrumător: Mihai Cristina 

 

 

Matematica:studiul măsurătorilor, proprietăților și relațiilor dintre cantități și mulțimi, folosind 

numere și simboluri.  

Tehnologia modernă:  

  se referă la unelte și mașini care sunt folosite pentru a rezolva problemele lumii reale.                    

 reprezintă un grup de tehnici moderne. 

 
 

Tehnologia modernă este reprezentarea aplicată pentru matematică, știință și artă în scopul 

îmbunătățirii vieții din zilele noastre. 

 

 Exemple de folosire a matematicii în diverse domenii ale tehnologiei moderne: 

 

În sectorul bancar: 

 

  În sectorul bancar, dobânda se calculează și se adaugă la sfârșitul unei anumite perioade de 

timp. S-ar putea să aveți un cont de economii care oferă o rată a dobânzii de 3% anual. La sfârșitul 

fiecărui an, banca multiplică principalul (suma din cont) cu rata dobânzii de 3% pentru a calcula 

ceea ce ați câștigat din dobândă.  
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Folosirea calculatorului: 

 

 Utilizarea simbolurilor matematice 

 Realizarea de  operați foarte rapid 

 Îmbunătățește predarea și învățarea matematicii    

 
 

În construcții 

 

Matematica are un rol  esențial în realizarea, proiectarea și desingnul oricărui tip de 

conștrucții, atât la nivel individual cât și la nivel industrial  

 
În inginerie: 

 

 Analiza stresului componentelor mașinii (folosind pachetul de elemente finite)  

 Calcularea fluxului de masă în centralele de tijă și în radiatorul mașinii. 

 Calcularea debitului de aer în ventilatorul de răcire.  
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În programare&calculatoare 

 

Folosirea  numerelor binare Utilizarea codurilor în traducerea datelorCalculatorul este 

cunoscut în general ca o mașină care influențează datele și informațiile conform instrucțiunilor date. 

Există multe tipuri diferite de sisteme informatice și PC-uri de diferite mărci care sunt utilizate în 

case și birouri.  

 

 

În afaceri: 

 

Există numeroase companii online sau alte 

companii din întreaga lume care oferă, de ex. laptop-

uri de vânzare la prețuri foarte mici. 

 

 
 

În gătit: 

 

Ingredientele care au relații unele cu celelalte într-o rețetă 

reprezintă un concept important în gastronomie. 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografie 
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Numerele lui  Fibonacci 

 

Cotiga Alexandru și Nicolae Vladimir   

Colegiul "Spiru Haret" Ploiesti 

 
Numerele Fibonacci: 

Printre infinitatea de șiruri existente în lumea matematicii, italianul Leonardo of Pisa, cunoscut și 

sub numele de Fibonacci, a descoperit un șir de numere extraordinar de interesant: „0, 1,1, 2, 3, 5, 8, 

13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597…‖. 

Numerele Fibonacci sunt definite prin următoarea relație de recurență: 

 
 

Astfel, fiecare număr Fibonacci este suma celor două numere Fibonacci anterioare, rezultând 

secvența: 

0,1,1,2,3,5,8,13,21,34,55 

 În figura de mai jos puteți observa mai bine cum se obțin 

elementele șirului, prin adunarea celor două care le 

preced. 

 

Primul lucru interesant care se observă în acest șir este că 

dacă împărțim un element al Șirului Fibonacci la precedentul 

său obținem rezultatul 1,61803. 

 

Acest lucru este valabil de la 14-lea element în sus 

(233:144=1,61803, 377:233=1,61803, etc.), indiferent cât de 

mare a fi acel număr din șir 

 

Acest număr a fost denumit υ (phi) fiind considerat încă din 

antichitate raportul de aur sau numărul de aur, datorită 

întâlnirii frecvente a acestui raport în lumea care ne 

înconjoară.  

 

Se află în raportul de aur oricare două numere care îndeplinesc condiția de mai jos 

 

 

Șirul lui Fibonacci poate fi reprezentat și geometric într-o multitudine de feluri. Mai jos puteți vedea 

o reprezentare geometrică simplă, ușor de înțeles chiar și pentru cei mai puțin familiari cu legile 

matematicii. 

Am desenat un dreptunghi cu lungimea de 55 cm și lăținea de 34 cm. În interiorul acestuia desenăm 

un pătrat care să aibe latura exact cât lățimea (de 34 de cm). În acest moment s-au format două 

figuri mai mici: un pătrat cu latura de 34 de cm și un dreptunghi cu lungimea de 34 de cm și lățimea 

de 21 cm (55-34). Repetăm procedeul și desenăm iarăși un pătrat în dreptunghiul mic abia format. 

De data această pătratul va avea ca latură 21 cm. În acest moment pe lângă acest nou pătrat a apărut 
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și un alt dreptunghi și mai mic cu lungimea de 21 cm și lățimea de 13 cm (34-21). Repetăm 

procedeul și vom obține alt pătrat cu latura de 13 cm și un dreptunghi și mai mic cu lungimea de 13 

cm și lățimea de 8 cm. Și tot așa până când ajungem să desenăm ultimul pătrat care va avea latura 

exact de 1 cm și care va forma în celaltă parte tot un pătrat de 1 cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

După cum observați dimensiunile geometrice ale acestui dreptunghi sunt exact elementele Șirului 

lui Fibonacci. Dacă am desena un arc de cerc din pătratul cel mai mic și l-am continua prin celălalt 

mai mare, și apoi prin următorul și tot așa, am obține o spirală. 

După cum observați dimensiunile geometrice ale acestui dreptunghi sunt exact elementele Șirului 

lui Fibonacci. Dacă am desena un arc de cerc din pătratul cel mai mic și l-am continua prin celălalt 

mai mare, și apoi prin următorul și tot așa, am obține o spirală. 
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Numerele lui Fibonacci in natura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

La fel și spiralele formate în galaxiile din Univers pot fi reprezentate grafic pe baza Șirului lui 

Fibonacci. 

Într-o lume în care învățământul academic susține în mod oficial evoluționismul ca teorie a apariției 

Universului, lăsând de înțeles că nu există Dumnezeu și că totul s-a creat de la sine în mod 

întâmolător, Șirul lui Fibonacci este un argument (din miliardele de argumente pe care ni le pune la 

dispoziție Universul) că nimic nu este creat la întâmplare, și toate se leagă, toate au la bază 

inteligența unui Creator, care nu ne obligă să-i acceptăm prezența dar care ne lasă singuri să tragem 

concluziile din ceea ce vedem în Univers. 

 

Scurt istoric 

-Nascut:1170 in Pisa Italia 

-Decedat:1250 in Pisa Italia 

Fibonacci este cel mai bine cunoscut lumii moderne pentru: 

-Răspândirea sistemului de numărare hindu-arab în Europa, prin publicarea în primul rând la 

începutul secolului al 13-lea a cărții sale denumită Cartea de calcul , sau Liber Abaci. 
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-Un șir de numere, care i-a purtat ulterior numele, și anume șirul lui Fibonacci, pe care el nu l-a 

descoperit, dar pe care l-a folosit ca un exemplu în cartea sa, Liber Abaci.  

 
Numele de Fibonacci derivă din Leonardo filius Bonacci Pisano. După unii istorici, se numea 

Bighelone, cuvânt sinonim cu Bonacci. 

Recunoscând că aritmetica cu ajutorul cifrelor hindu-arabe este mai simplă și mai eficientă decât 

cea cu cifrele romane, Fibonacci a călătorit prin mai toate țările de pe țărmul Mării Mediterane 

(Egipt, Siria, Bizanț, Sicilia și Provența) pentru a studia cu profesori de seamă de origine arabă din 

acele vremuri. Face cunoștință și cu algebra lui Al-Khwarizmi. 

Leonardo s-a întors din călătoriile sale în jurul anului 1200. În 1202, la vârsta de 32 ani, el a 

publicat ceea ce a învățat în Liber Abaci (Cartea lui Abacus sau Cartea de calcul) și astfel a 

introdus cifrele hindu-arabe în Europa. 

În secolul al 19-lea, a fost ridicată o statuie a lui Fibonacci care a fost dezvelită în orașul Pisa. 

Astăzi statuia este găzduită de galeria occidentală din Camposanto din cimitirul istoric situat 

în Piazza dei Miracoli. 
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Paharul lui Pitagora 

 

Barbu Alina 

Colegiul Tehnic ,,Nicolae Bălcescu” Balș 

prof. îndrumător Ciobănelu Mihaela 

 

Legenda spune că acesta a fost inventat chiar de 

Pitagora, în timpul lucrărilor de alimentare cu apă a insulei 

Samos, în jurul anului 530 î.Hr.  

Celebrul filosof şi matematician grec Pitagora, care a 

trăit în perioada 580-495 înainte de Hristos, a rămas 

cunoscut lumii nu numai pentru contribuţiile aduse 

matematicii, cu tabla înmulţirii şi teorema care-i poartă 

numele, ci şi prin combinarea matematicii cu misticismul. 

Scopul invenției ar fi fost împărțirea corectă a 

vinului, către constructorii acelor vremuri (de unde se vede 

ca obiceiul băutului pe șantier e „milenar"). Mai exact, cei 

care erau mai iuți de mână și largi de gât își umpleau rapid 

paharele și le dadeau pe gât la fel de repede, spre deosebire 

de cei mai cumpătați. Rezultatul: cei care beau mult făceau 

și pagubă și se odihneau și mai mult decât ceilalți, lucrând, 

evident, mai puțin. Atunci, lui Pitagora i-a venit ideea unei 

cupe, care să distribuie uniform/egal (fair cup) cantitatea de 

vin pe care s-o bea fiecare, marcând pe interior nivelul 

maxim până la care se poate umple cupa. 

Nimic deosebit până aici. Partea cu adevărat interesantă abia acum vine: cupa are în mijloc o 

coloană cu o gaură în partea inferioară, prin care (surpriză) nu curge conținutul cupei dacă aceasta e 

umplută ... până la nivelul marcat. În schimb, dacă încerci să mai torni fie și o picatură peste acel 

nivel, vei avea (ne)plăcuta surpriză să vezi cum ți se golește întreaga cupă.De aceea Cupa lui 

Pitagora a cunoscut diverse denumiri, de-a lungul timpului: cupa echității, cupa egalității sau cupa 

lăcomiei.  

Pentru ingineri și/sau 

curioși iată o secțiune cu această 

cupă, pentru a putea observa 

principiul de funcționare (bazat pe 

principiul vaselor comunicante): 

Pentru toți ceilalți, interesați 

mai degrabă de utilitate și mai puțin 

de principii de funcționare, mesajul care îl transmite cupa e următorul: 

             Multumește-te / Bucură-te de ceea ce ai în prezent (sănătate, prieteni, familie, iubire), 

pentru că dacă încerci să adaugi de la tine fie și o picatură în plus, peste ceea ce ți-a dat Dumnezeu 

… vei strica echilibrul din viața ta și nu vei mai ramâne cu nimic. 
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Poliedre regulate 
 

 

Lungu Andreea 

Școala Gimnazială ,,Ștefan cel Mare” Alexandria  

Prof. îndrumător  Mihai Ioana                         

 

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

 pentru că matematica permite accelerarea maximă a circulaţiei ideilor ştiinţifice.

                                     Grigore C. Moisil

 

Definire 

 

Poliedrul este generalizarea naturală a poligonului din spaţiul bidimensional în spaţiul 

tridimensional: este o regiune din spaţiu a cărei mărginire este compusă dintr-un număr finit de 

suprafeţe poligonale, oricare două suprafeţe poligonale sunt disjuncte sau în comun muchii şi 

vârfuri. 

 

Alcătuirea suprafeţei poliedrului 

 Vârfuri zero-dimensionale (puncte) 

 Muchii unidimensionale (segmente) 

 Suprafeţe bidimensionale (poligoane) 

 

Poliedre 

 Poliedre convexe = Politopuri 

Un poliedru este convex dacă nici unul din planele feţelor nu-l intersectează (în caz                

contrar este concav). 

 Poliedrele sunt regulate dacă feţele sale sunt poligoane regulate egale, cu acelaşi număr de 

laturi şi ale cărui unghiuri diedre sau poliedre sunt egale între ele. 

 

Teoremele lui Euler 

 Teorema I:  

Dacă se împarte un poligon convex într-un număr de poligoane, suma dintre numărul feţelor 

poligoanelor şi numărul vârfurilor este mai mare cu o unitate decât numărul laturilor: 

F+V=L+1 

 Teorema II:  

Într-un poliedru convex, suma dintre numărul feţelor şi cel al vârfurilor, este egală cu 

numărul muchiile adunat cu 2:  

F+V=M+2 

Conform teoremelor lui Euler există numai cinci tipuri de poliedre regulate. 

 

Descriere 
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Există numai cinci tipuri de poliedre, pentru că suma unghiurilor formate de muchiile care 

se întâlnesc într-un vârf trebuie sa fie mai mică decât 360°. Feţele poliedrului pot fi triunghiuri 

echilaterale, pătrate sau pentagoane regulate. Aceste 5 poliedre pot fi înscrise în sfere ale căror 

centre coincid cu centrele acestor corpuri. Sfera circumscrisă trece prin toate vârfurile poliedrului. 

Perpendicularele ridicate în centrul feţelor trec prin centrul poliedrului sau al sferei circumscrise. 

Poliedrele regulate stau la baza majorităţii cristalelor şi mineralelor, reprezentând forme 

ideale de stabilitate şi aranjare în spatiu. De asemenea multe concepte mistice şi filozofice se 

bazează pe aceste forme, văzute ca simboluri. Termenul de 'regulat' indică faptul că laturile şi 

suprafeţele sunt simetrice şi egale ca dimensiuni. 

 

Poliedre regulate 

• Tetraedrul regulat tetra- = 4, -hedron = feţe (greacă) 

4 feţe,  6 margini, 4 colţuri  

• Hexaedrul regulat  (Cubul) hexa- = 6, -hedron = feţe (greacă) 

6 feţe, 12 margini, 8 colţuri  

• Octaedrul regulat octa- = 8, -hedron = feţe (greacă) 

8 feţe, 12 margini, 6 colţuri  

• Dodecaedrul regulat dodeca- = 2+10, -hedron = feţe (greacă) 

12 feţe, 30 margini, 20 colţuri  

• Icosaedrul regulat icosi- = 20, -hedron = feţe (greacă) 

20 feţe 30 margini, 12 colţuri 

POLIEDRELE   REGULATE CUNOSCUTE  DE  PITAGORA 
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TETRAEDRUL REGULAT 

tetra- = 4, -hedron = feţe (greacă) 

4 feţe,  6 margini, 4 colţuri  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HEXAEDRUL REGULAT  (CUBUL)  

 

hexa- = 6, -hedron = feţe (greacă) 

6 feţe, 12 margini, 8 colţuri 

 
 

OCTAEDRUL REGULAT 

 

octa- = 8, -hedron = feţe (greacă) 

8 feţe, 12 margini, 6 colţuri 
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DODECAEDRUL REGULAT 

 

dodeca- = 2+10, -hedron = feţe (greacă) 

12 feţe, 30 margini, 20 colţuri 

   
 

ICOSAEDRUL REGULAT 

 

icosi- = 20, -hedron = feţe (greacă) 

20 feţe, 30 margini, 12 colţuri 
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Corelaţia poliedrelor platoniene cu „elementele naturale‖ 

 

Pitagoricienii dădeau o deosebită atenţie studiului celor cinci poliedre regulate convexe. 

Chiar Platon scrie in Timeu:  ‖tetraedrul, simbolul focului, feţele lui sunt 4 triunghiuri echilaterale; 

cubul are 6 feţe pătrate şi e simbolul pământului; octaedrul, mărginit de 8 triunghiuri echilaterale, 

este simbolul aerului; icosaedrul, cu 20 de triunghiuri echilaterale ca feţe, este simbolul apei şi în 

fine, dodecaedrul, simbol al cosmosului cu tot ce cuprinde el, este singurul poliedru regulat cu feţe 

formate din pentagoane în număr de 12 şi nu din triunghiuri sau pătrate‖. De aici vine şi termenul 

chintesenţa (quintaesentia) ce s-a adăugat la cele patru ―elemente‖: aerul, apa, pământul şi focul. 

 

Relaţii între poliedrele regulate 

 

6 margini într-un tetraedru = 6 feţe într-un cub. 

Există două posibilităţi în care 4 din cele 8 colţuri ale cubului să corespundă cu cele 4 colţuri ale 

tetraedrului.  

4 feţe într-un tetraedru = 4 colţuri într-un tetraedru. 

De aici şi dualismul tetraedrului faţă de el însuşi. Corpul obţinut prin intercalarea a două tetraedre 

se numeşte şi "stella octangula", însemnând în latină stea cu opt colţuri. 

6 margini într-un tetraedru = 6 colţuri într-un octaedru. 

Aceasta este o consecinţă a faptului că un octaedru poate fi înscris într-un tetraedru. 

 

6  feţe într-un cub = 6 colţuri într-un octaedru. 

 În centrul  fiecăreia din cele 6 feţe ale cubului este unul din cele 6 

colţuri ale octaedrului. 

8 colţuri într-un cub = 8 feţe într-un octaedru. 

În centrul fiecăreia din cele 8 feţe ale octaedrului este unul din cele 

8 colţuri ale cubului. 

12 margini într-un cub = 12 margini într-un octaedru. 

Dacă cele 12 margini ale cubului şi cele 12 margini ale octaedrului 

se intersectează, formează unghi drept. 

 
 

12 margini într-un cub = 12 feţe într-un dodecaedru. 

Aceasta este o consecinţă a faptului că un cub poate fi înscris într-un dodecaedru. Fiecare latură a 

cubului va deveni o diagonală în una din feţele dodecaedrului. 
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12 margini într-un octaedru = 12 colţuri ale icosaedrului, 

12 feţe ale dodecaedrului = 12 colţuri ale icosaedrului, 

20 colţuri ale dodecaedrului = 20 feţe ale icosaedrului, 

30 margini ale dodecahedronului = 30 margini ale icosaedrului, 

12 margini ale cubului = 12 colţuri într-un icosaedru, 

12 margini într-un octaedru = 12 feţe într-un dodecaedru. 

 

Dualismul tetraedrului faţă de el însuşi 

Dintr-un tetraedru regulat se poate obţine un alt tetraedru regulat, unind centrele feţelor sale. 

 

 
 

Dualismul hexaedrului faţă de octaedru 

Un octaedru regulat se poate obţine dintr-un cub unind centrele feţelor acestuia.  

De asemenea un cub se poate obţine dintr-un octaedru regulat repetând  procedeul. 

 
Dualismul dodecaedrului faţă de icosaedru 

Un dodecaedru regulat se poate obţine dintr-un icosaedru unind centrele feţelor acestuia.  

De asemenea un icosaedru regulat se poate obţine dintr-un dodecaedru regulat repetând procedeul. 
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     Anaglife geometrice,Editura didactica si Pedagogica,Bucuresti 1972.
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Poliedrele lui Platon 
 

Dodan Diana Gabriela și Balea Bianca Andreea 

Colegiul Tehnic Forestier Câmpina 

Prof. îndrumător: Necula Elena 

 

Platon a fost un filozof al Greciei antice și fondatorul Academiei din Atena. Este considerat 

figura pivotantă pentru dezvoltarea filosofiei, în special a tradiției Occidentale. Spre deosebire de 

ceilalți filosofi contemporani ai săi, întreaga operă a lui Platon se presupune că a supraviețuit intactă 

pentru mai bine de 2500 de ani. 

 Teoria formelor 

„Teoria formelor‖ se referă la încrederea lui Platon precum, că lumea materială care ne 

înconjoară nu este una reală, ci numai o umbră a lumii reale. Platon vorbea despre forme când 

încerca să explice noțiunea de universalii. Formele, după Platon, sunt prototipuri sau reprezentări 

abstracte a unor tipuri sau proprietăți (adică universalii) a lucrurilor pe care le vedem în jurul nostru. 
 

Poliedrul regulat este un poliedru convex având toate fețele poligoane regulate congruente, 

unghiurile diedre formate de oricare două fețe cu muchia comună, congruente,  iar vârfurile 

determinate de același număr de muchii. 

Există numai cinci tipuri de astfel de figuri geometrice, numite și „corpurile lui Platon”. 

 

Tetraedru  Cub Octaedru  Dodecaedru  Icosaedru 

     

 

Tetraedrul este un poliedru alcătuit din patru fețe triunghiulare, oricare trei dintre ele 

intersectându-se într-unul din cele patru vârfuri. Tetraedrul este cel mai simplu tip de piramidă, la 

care baza este triunghi, de aceea mai este denumit și piramidă triunghiulară. 

Un caz particular îl constituie tetraedrul regulat, la care toate fețele sunt triunghiuri 

echilaterale și este unul din cele cinci tipuri de poliedre regulate. 

 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Filozofie
https://ro.wikipedia.org/wiki/Grecia_Antic%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Academia_platonic%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Poliedru
https://ro.wikipedia.org/wiki/Convexitate
https://ro.wikipedia.org/wiki/Poligon_regulat
https://ro.wikipedia.org/wiki/Congruen%C8%9B%C4%83_(geometrie)
https://ro.wikipedia.org/wiki/V%C3%A2rf
https://ro.wikipedia.org/wiki/Platon
https://ro.wikipedia.org/wiki/Tetraedru
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cub
https://ro.wikipedia.org/wiki/Octaedru
https://ro.wikipedia.org/wiki/Dodecaedru
https://ro.wikipedia.org/wiki/Icosaedru
https://ro.wikipedia.org/wiki/Poliedru
https://ro.wikipedia.org/wiki/Triunghi
https://ro.wikipedia.org/wiki/Piramid%C4%83_(geometrie)
https://ro.wikipedia.org/wiki/Triunghi
https://ro.wikipedia.org/wiki/Triunghi_echilateral
https://ro.wikipedia.org/wiki/Triunghi_echilateral
https://ro.wikipedia.org/wiki/Poliedru_regulat
https://ro.wikipedia.org/wiki/Fi%C8%99ier:Tetrahedron.svg
https://ro.wikipedia.org/wiki/Fi%C8%99ier:Hexahedron.svg
https://ro.wikipedia.org/wiki/Fi%C8%99ier:Octahedron.svg
https://ro.wikipedia.org/wiki/Fi%C8%99ier:Dodecahedron.svg
https://ro.wikipedia.org/wiki/Fi%C8%99ier:Icosahedron.svg
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 Formule pentru tetraedrul regulat 

Aria bazei    
√ 

 
   

Aria totală       √    

Înălțimea   √
 

 
 

Volumul    
 

 
    

√ 

  
   

Cubul sau hexaedrul este un poliedru limitat de șase fețe de formă pătrată. Cubul este 

paralelipipedul dreptunghic cu toate muchiile egale. Fețele unui cub au formă de pătrat și sunt 

congruente, iar aria oricărei fețe este egală cu pătratul laturii; figura are șase fețe congruente, deci 

aria totală este 6 ori pătratul laturii. Volumul este latura la puterea a treia, de unde vine și denumirea 

puterii a treia a oricărui număr drept „cubul‖ acelui număr. Diagonala cubului este proporțională cu 

latura, cu un factor de √  . Muchiile unui cub sunt congruente. 

 Elemente de constructie 

Un cub este un corp geometric (tridimensional) care are din punct de vedere constructiv: 

 6 fețe mărginitoare pătratice congruente; 

 12 muchii de lungime egală; 

 8 colțuri, în care se întâlnesc câte 3 fețe mărginitoare și trei muchii adiacente. 

În geometrie, un octaedru este un poliedru cu opt suprafețe. 

 Octaedrul regulat 

Un octaedru regulat este un solid platonic compus din opt triunghiuri echilaterale congruente 

(care se întâlnesc câte patru în două vârfuri opuse) și șase vârfuri,. Octaedrul regulat mai poate fi 

descris ca fiind un corp în spațiu alcătuit din două piramide tetragonale regulate egale, unite la baza 

suprafețele lor. 

 Proiecții ortogonale 

Cele patru proiecții ortogonale "speciale" ale octaedrului sunt centrate pe muchie, pe vârf, pe 

față și, respectiv, perpendiculară. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Arie
https://ro.wikipedia.org/wiki/%C3%8En%C4%83l%C8%9Bime
https://ro.wikipedia.org/wiki/Volum
https://ro.wikipedia.org/wiki/P%C4%83trat
https://ro.wikipedia.org/wiki/Geometrie
https://ro.wikipedia.org/wiki/Poliedru
https://ro.wikipedia.org/wiki/8
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Solid_platonic&action=edit&redlink=1
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Proiecții ortogonale 

Centrat 

pe 
Muchie 

Față 

normală 

Vârfuri 

 
Față 

Imagine 

 

 

  

Simetrie 

proiectivă 
[2] [2] [4] [6] 

 

Dodecaedrul  este un poliedru cu 12 fețe. Un caz particular este cel al dodecaedrului regulat, 

care este unul din cele cinci tipuri de poliedre regulate. Fețele acestuia sunt pentagoane regulate, 

unghiul format de două fețe alăturate fiind același. 

În geometrie, un icosaedru este un poliedru cu 20 de fețe. 
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Problema piesei de 5 lei 
 

Datcu Ana Maria 

Școala Gimnazială Tichilești 

Prof.îndrumător  Moraru Ana Luiza 

 

Trei cercuri congruente, care au un puct comun H, se mai intersectează două câte două în punctele 

A, B, C. Să se demonstreze că cercul circumscris triunghiului ABC este congruent cu cercurile date. 

 

Fie 1O , 2O , 3O  centrele celor trei cercuri 

și R lungimea razei lor. 

3 3 2 2AO O H HO O A R    

3 2O AO H  romb 2 3AO O H  

1 3 3 1BO O B HO O H R     1 3O BO H  

romb 1 3BO O H  

2 1AO O B  și deoarece 

2 1AO O B R    1 2ABO O  paralelogram 

  1 2AB O O . 

1 3O BO H  romb 3 1BO O H  

2 1 1 2CO O C HO O H R     2 1O CO H  

romb 2 1CO O H  

3 2BO O C  și deoarece 

3 2BO O C R    3 2O O CB  paralelogram   3 2CB O O . 

3 2O AO H  romb 3 2AO O H  

2 1O CO H  romb 1 2CO O H  

3 1AO O C  și deoarece 3 1AO O C R    3 1AO O C  paralelogram   1 3AC O O . 

1 2 3( . . .)ABC O O O L L L    cercurile circumscrise triunghiurilor ABC și 1 2 3O O O  sunt 

congruente. Centrul cercului circumscris triunghiului 1 2 3O O O  este H și raza acestuia este 

1 2 3HO HO HO R   . Prin urmare cercul determinat de punctele A, B, C are raza R. 
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Metode matematice în rezolvarea rețelelor electrice 
 

Maftei Gabriel şi Moiseanu Rareș Marian  

Colegiul de Ştiinţe „Grigore Antipa” Braşov 

Profesori coordonatori Alexandrescu Dana Ioana și Spînu Elena Simona 

 

Anul trecut am participat la Proiectul ‖Rezonanțele matematicii‖ ocazie cu care am 

descoperit, împreună cu alți colegi ai noștri și profesori ai școlii, implicațiile matematicii în mai 

multe domenii precum: artă, literatură, muzică, fizică. Noi am demonstrat cum Șirul lui Fibonaci se 

regăsește în muzică. 

Cu cât parcurgem mai mulți ani de școală ne dăm seama câtă matematică este în fizică. 

Primii pași în fizică au fost însoțiți și de niște pași în matematică. Fenomene cunoscute sunt descrise 

cu legi simple. Astfel deformările elastice sunt descrise cantitativ cu legea lui Hooke, mișcările cu 

legile de mișcare completate, în funcție de tipul mișcării, de legea vitezei sau de formula lui Galilei. 

Totodată mișcările se pot studia și din punct de vedere energetic utilizând teoremele de variație sau 

legile de conservare ale energiei. În gimnaziu, dar și în clasa a X-a am analizat circuitele electrice 

cu legile lui Ohm și legile lui Kirchhoff.  

Cu ajutorul principiilor, legilor sau teoremelor studiem diferite fenomene fizice, iar din 

punct de vedere matematic rezolvăm diferite ecuații sau sisteme de ecuații, realizăm reprezentări 

grafice, utilizăm formule din geometrie sau trigonometrie, etc. 

Fenomenul fizic este mult mai ușor de studiat prin utilizarea unui instrument matematic 

adecvat. În continuare vom încerca să evidențiem un exemplu din posibilitățile matematice la care 

se poate face apel în rezolvarea unor probleme.  

Astfel studiul rețelelor electrice, care se face cu ajutorul legilor lui Kirchhoff, conduce la un 

sistem de ecuații cu cel puțin trei necunoscute. Dacă în gimnaziu am rezolvat doar sisteme de trei 

ecuații cu trei necunoscute, în clasa a X-a am rezolvat rețele electrice cu mai mult de trei intensități 

necunoscute. De aici ne-a venit ideea de a căuta o rețea electrică cu mai multe ramuri și de a rezolva 

sistemul care rezultă prin două metode: cea a substituției și cu ajutorul determinanților. Astfel, 

împreună cu profesorii coordonatori de matematică și fizică, am găsit problema (într-un manual mai 

vechi), am scris sistemul, cu ajutorul legilor lui Kirchhoff și l-am rezolvat prin cele două metode. 

Am avut emoții, la ambele variante, să nu greșim și am cronometrat timpul de rezolvare, începând 

cu momentul imediat scrierii sistemului și până la aflarea celei de-a șasea valori a intensității 

curentului, pentru a afla care este metoda cea mai rapidă. 

Rezolvarea unei rețele electrice 

În rețeaua din figura de mai jos se cunosc E1 = 40V, E2 = 20V, R1= 2Ω, R2 = 2Ω, R3 = 1Ω,  

R4 = 8Ω, R5 = 4Ω, R6 = 6Ω. Să se calculeze intensitatea curentului în fiecare ramură. 
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În urma aplicării legilor lui Kirchhoff pentru trei noduri și pentru trei ochiuri rezultă un 

sistem cu șase ecuații și șase necunoscute, acestea fiind intensitățile curenților prin fiecare ramură. 

 

Rezolvarea sistemului prin metoda substituției 

 

 

 

 

Pentru că nu prea ne plac ecuațiile și sistemele de la fizică, acestea fiind ‖împodobite‖ cu 

multe mărimi fizice, înlocuim valorile rezistențelor electrice și ale tensiunilor electromotoare și 

sistemul nostru va arăta ca cele de la matematică. Dacă la matematică necunoscuta se notează, în 

general cu x, la fizică, necunoscută poate fi orice mărime fizică din problemă și, uneori, ea poate 

rămâne necunoscută și după încercările noastre nereușite de a rezolva problema. 

 

 

 

 

     

       

      

     

 

 

Rezolvarea sistemului cu ajutorul determinanților 
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Determinantul sistemului fiind diferit de zero, rezultă că sistemul are soluție unică dată de 

Regula lui Cramer. 

   

 

 

 

 

 

Și așa mai departe până la  
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Astfel rezultă: 

 

   
  

 
        

  

 
        

  

 
        

  

 
        

  

 
        

  

 
     

  

 Nu vă vom dezvălui prin ce metodă am rezolvat mai repede așa că, îi invităm pe colegii 

noștri la această mini competiție, pentru a afla singuri, prin ce metodă pot rezolva, mai repede, 

problemele complexe de rețele electrice. 

 Concluzie: 

Cea mai ușoară și rapidă rezolvare se realizează cu ajutorul metodei pe care o stăpânești cel 

mai bine. 

Există multe metode prin care matematica poate aduce contribuţii importante atât fizicii cât 

şi altor domenii, dar acestea nu trebuie să umbrească înţelegerea fenomenelor. 
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Proporţia divină 
 

Togan Almira 

Colegiul Tehnic Energetic “Regele Ferdinand I” Timişoara 

Prof. coordonator: Saizescu Cristina-Alexandra 

 

      În matematică a rămas celebru arhitectul Le Corbusier care a preconizat noţiunea de 

―modulor‖ – cuvânt ce derivă de la ―modul‖- raport sau scară de proporţie şi ―or― - aur. Formulat în 

limbaj matematic, este vorba despre un raport între două mărimi - două segmente, iar termenul se 

transformă într-o noţiune deja cunoscută: modulul de aur, raportul de aur sau secţiunea de aur - acel 

raport pe care Luca Pacioli di Borgo l-a denumit « proporţia divină » şi l-a folosit ca titlu pentru 

lucrarea sa, tiparită în anul 1509 la Veneţia, la insistenţa prietenului său Leonardo da Vinci, care a şi 

ilustrat-o.  

                   De fapt, Le Corbusier reia, la nivelul anului 1950, problema pusă de înaintaşul lui cu 

aproximativ  450 de ani în urmă, publicând, la Paris, o carte cu titlu asemănător: ―Le modulor. Essai 

sur une mesure harmonique a l‘echelle humaine applicable universelement a l‘architecture et a la 

mecanique‖. El considera că utilizarea numărului de aur în calculele matematice aplicate în 

domeniul arhitecturii vor reda armonia specifică naturii umane, imprimând clădirilor moderne 

echilibrul specific operelor clasice. În studiile sale de arhitectură, Le Corbusier a avut grijă ca 

schimbând etalonul să ţină seama, în distribuţia dimensiunilor, de acelaşi raport al secţiunii de aur.  

 

  

 

Etalonul lui Le Corbusier este un segment egal cu înălţimea unui om de talie mijlocie, stând 

în picioare şi având un braţ ridicat, adică 216 cm. În acest caz, ombilicul împarte acest segment în 

două părţi egale, de 108 cm. 
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     Canonul secţiunii de aur era  cu strictete respectat de vechii greci în epoca lui Pericle, dar 

denumirea are o datare mai recentă. Se pare că numele de ―sectio aurea‖ se datorează lui Leonardo 

da Vinci dar ea nu era folosită nici atunci în mod curent, ci de-abia de pe la începutul secolului al 

XIX-lea, utilizat în calcule cu valoarea aproximativă de 1,618.  

Practica a demonstrat că, atunci când între dimensiunile a două segmente există proprietatea 

că ele se află în modulul de aur, ele plac ochiului mai mult decât dacă s-ar afla în orice altă relaţie. 

Aceeaşi observaţie empirică l-a condus pe Leonardo da Vinci să numească ―sectio aurea‖, adică 

secţiunea de aur sau raportul de aur de împarţire a unui segment. 

Leonardo da Vinci susţinea misterul acestei secţiuni şi aducea exemple luate din proporţiile 

diferitelor părţi ale corpului omenesc sau din arhitectură, afirmând că forma armonioasa  a corpului 

omenesc se explică prin existenţa acestui raport de aur între diferitele părţi ale lui. Astfel: ombilicul 

împarte lungimea corpului omenesc după secţiunea de aur, iar toate statuile antice sunt realizate 

după această regulă. Mai mult, Leonarda da Vinci  este de părere că secţiunea de aur este canonul 

după care ar trebui să se stabilească proporţiile dintre diferitele părţi ale aceleaşi cladiri, precum şi 

între volumul construit şi cel rămas liber, pentru că  numai astfel poate să placă ochiului. 

 

 

 

Studiile matematice efectuate au indicat faptul că şi piramida lui Keops are legatură cu 

raportul de aur. Unii cercetători pretind chiar că toate cunoştiinţele matematice ale egiptenilor stau 
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înscrise în piatra, astfel ele pot fi descoperite în dimensiunile după care a fost realizată marea 

piramidă.  

Analizând masurătorile fãcute de geodezi şi de astronomi asupra mărimii sau orientării 

piramidei lui Keops, ei au dedus că egiptenii cunoşteau cu exactitate nu numai dimensiunile 

Pământului, distanţa lui până la Soare şi proprietăţilr estetice ale raportului dintre două segmente 

aflate în tăietura de aur, folosindu-le la stabilirea dimensiunilor piramidelor şi ale altor clădiri.  

Geometrii  greci de dinaintea lui Euclid, ca Pitagora, Eudoxus şi Platon i-au spus pur şi 

simplu raport. Euclid este primul care îl denumeşte ―raport extrem şi mediu‖, deosebindu-l astfel de 

toate celelalte rapoarte în care s-ar putea împărţi un segment de dreaptă.  

Din diferite surse antice reiese clar ca pitagoricienii cunoşteau numerele iraţionale şi puteau 

astfel determina prin calcul valoarea aproximativă a secţiunii de aur, iar prima şi cea mai veche 

relatare a fost cea a lui Platon – în lucrarea ―Timeu‖.  

Platon, ca şi alţi filozofi din antichitate, considera că focul, pământul, aerul şi apa sunt 

elemente primordiale, atomii din combinarea cărora s-a format universul şi tot ce există în el, 

anume - trei dintre ele erau imaginea tipică a stărilor în care se manifestă materia: solidă-pãmantul, 

lichidă-apa şi gazoasă-aerul, iar focul era imaginea energiei. Cum Platon era un mare admirator al 

geometriei, a cautat o corespondenţă, o analogie de natură geometrică, pentru aceste elemente şi ea 

i-a fost sugerată de cele cinci poliedre regulate pe care le-a studiat în şcoala lui Pitagora. Astfel, 

datoritã formei lor remarcabile, aceste elemente au devenit simbolurile ―elementelor‖. Cele patru 

poliedre regulate cu suprafaţă compusă din triunghiuri sau pătrate au devenit simbolul celor patru 

elemente iar dodecaedrul, cu forma sa aproape sferică, din  care cauza i se şi spunea sfera facută din 

12 pentagoane regulate, a fost considerată ca evocând însăşi sfera cerească, imaginea întregului 

univers. Aşadar, de la Platon avem cea mai veche mărturie despre cunoaşterea secţiunii de aur de 

către pitagoricieni. 

  Matematicianul  francez Paul Montel a afirmat într-un articol din ―Comptes rendus‖ apărut 

la Paris că din din punct de vedere matematic e imposibil ca vechii egiptenii să fi cuprins în 

dimensiunile unei piramide atâtea date ştiinţifice diferite, câte se susţin că ar rezulta din 

măsuratorile fãcute de egiptologi. Astfel, el afirma că singura valoare pe care egiptenii au inclus-o 

cu adevărat în piramida lui Keops este aceea a secţiunii de aur, construind triunghiul dreptunghic 

meridian cu dimensiunile laturilor alese special în acest raport, de aceea acest triunghi poartă 

numele de ―triunghi egiptean‖. Mai cunoscut decât acesta şi cu acelaşi nume este un alt triunghi 

dreptunghic - şi anume acela cu laturile proporţionale cu numerele 3, 4 şi 5. Şi acesta a fost folosit 

de egipteni şi se găseşte în semiprofilul altei piramide din Gizeh. Fiind însă şi singurul triunghi 

dreptunghic în care laturile sunt în progresie aritmeticã, el se numeşte ―triunghiul egiptean perfect‖. 

    Raportul de aur a stârnit curiozitatea cercetătorilor din secolul al XIX-lea, care au efectuat 

studii statistice în diferite domenii. Astfel, cunoscutul psiholog G. Th. Fechner, a prezentat unui larg 

public o serie de dreptunghiuri de dimensiuni diferite şi a cerut să se aleagă cele cu forma cea mai 

placută. Majoritatea preferinţelor au fost pentru dreptunghiurile cu dimensiunile în tăietura de aur. 

De altfel, forma obişnuită a cărţilor, a meselor şi a multor obiecte dreptunghiulare de uz curent este 

astfel proporţionată.  

S-au mai efectuat masurători pentru a studia dacă acest raport se întâlneşte în natură, între 

diferitele părţi ale corpului omenesc, ale plantelor sau ale animalelor. Concluzia studiului a fost 

copleşitoarea pentru toţi cercetătorii: numărul de aur reprezintă raportul după care este descrisă 

legea creşterilor organice, regulă de calcul binecunoscută de matematicieni, care descrieîn mod 

ştinţific cum se desfăşoară în natură dezvoltarea organismelor vii - a plantelor, a animalelor şi a 

omului, care e tiparul după care se dezvoltă în mod obişnuit orice ţesut organic în mod natural. 
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Astfel, oricărei forme fizice a unui organism viu i se poate pune în corespondenţă un model 

matematic de creştere naturală, în care raportul de aur este implicat în calcul.  

    Gheorghe Ţiţeica, marele nostru savant, afirma despre secţiunea de aur că  stramoşii 

noştri cei mai îndepărtaţi ―aveau în instinct simţul proporţiei şi cunoşteau, fără să fi învăţat 

vreodată, proprietăţile figurilor asemenea‖.  

                Natura construieşte zi de zi, de mii de ani, forme ale căror dimensiuni respectă secţiunea 

de aur, armonia reprezentând coexistenţa normală şi naturală a lucrurilor şi a fiinţelor în proporţie 

divină în lumea plantelor şi animalelor.  
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Grigore  C.  Moisil 
 

Ciobanu  Emilian  

Şcoala: Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi“ Botoşani 

Prof. îndrumător  Rodu Elena 

 

Născut la 10.01.1906 în Tulcea, Grigore Constantin Moisil a 

absolvit Liceul „Spiru Haret― din Bucureşti în 1922, după ce făcuse 

studii liceale şi la Vaslui.  În 1924 se înscrie la Şcoala Politehnică, 

în 1929 absolvă Facultatea de Matematică a Universităţii din 

Bucureşti, iar în acelaşi an devine doctor în matematică. Între 1930 

şi 1931 face studii la Sorbona, iar din 1942 se stabileşte, timp de 

zece ani, la Iaşi, unde ţine cursuri şi publică mult.  

Grigore Moisil a urmat cursurile Politehnicii din Bucureşti, secţia 

Construcţii, dar şi-a dat seama în scurt timp că matematica era 

adevărata lui pasiune. Astfel, în anul 1929, după ce terminase deja 

3 ani de Politehnică, a renunţat la aceste studii şi a continuat doar 

cursurile de la Facultatea de Matematică, pe care o frecventase în 

paralel. În acelaşi an şi-a dat şi teza de doctorat, „Mecanica analitică a sistemelor 

continue‖.  Lucrarea a fost publicată şi la Paris, unde a fost foarte apreciată de profesori de renume 

mondial, printre care savanţii Vito Volterra şi Paul Levy. Un an mai târziu, Moisil a plecat în 

capitala Franţei, unde a studiat la Sorbona, iar apoi şi la Roma, cu o bursă de studii Rockefeller.   

          În 1932 s-a întors în ţară, a devenit conferenţiar la Facultatea de Matematică din Iaşi şi a 

rămas aici timp de 10 ani.  În această perioadă a publicat foarte multe lucrări din diverse domenii 

ale matematicii: algebră, mecanică, analiză matematică, geometrie, logică matematică, susţinând 

totodată şi primul curs de algebră modernă din România, intitulat  „Logica şi teoria demonstraţiei‖. 

Din 1942 şi până în 1946, predă la Facultatea de Matematică din Bucureşti, unde conduce Catedra 

de Analiză şi Logică Matematică. 

          În perioada 1946-1948 e trimis ambasador în Turcia, iar din 1948 e ales membru titular al 

Academiei Române şi devine şef de secţie la Institutul de Matematică. Din 1949, conduce 

Societatea de Matematică. Din 1957 începe să se preocupe de felul în care poate fi folosit 

calculatorul şi de aplicaţiile matematicii în diverse ştiinţe.  În 1962 înfiinţează Centrul de Calcul al 

Universităţii din Bucureşti.  

          În perioada 1964-1967, devine membru al Academiei de Ştiinţe din Bologna, Italia, membru 

al Institutului de Filosofie din Paris, preşedinte al Matematicienilor de Expresie Latină şi membru al 

Academiei de Ştiinţe din Polonia.  În 1973,  ţine ultimele cursuri la Montreal şi New York.  Pe 21 

mai 1973 Grigore Moisil moare la Ottawa, în Canada.    

          Grigore Moisil a pus bazele şcolii de algebră logică, teoriei algebrice a mecanismelor 

automate şi a fost fondatorul studiilor de logică polivalentă şi logică nuanţată, care au ajutat la 

realizarea primelor calculatoare româneşti. 

          Matematicianul român Grigore Constantin Moisil, fondatorul secției de mașini de calcul al 

Universității București, a introdus știința calculatoarelor în România. A contribuit la dezvoltarea 

informaticii în România și la formarea primilor informaticieni români, a adus contribuții în 

domeniul teoriei algebrice a mecanismelor automate, a adus alte contribuții inovatoare în 

matematică, informatică, automatică si cibernetică.  A elaborat metode noi de analiză și sinteză a 
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automatelor finite și teoria structurală a acestora. A introdus algebrele (pe care le numea) 

„lukasiewicziene‖ trivalente și polivalente, a căror logică a întrebuințat-o în studiul circuitelor de 

comutație.  La Centrul de Calcul al Universității București, Prof. Grigore C. Moisil a reușit să mai 

aducă, în 1969, un calculator american IBM 360/30, la care s-au instruit generațiile de studenți, 

până la apariția în 1975 a calculatorului românesc Felix C 256.  Post-mortem (1996), Grigore C. 

Moisil a fost premiat cu „Computer Pioneer Award‖ al societății IEEE Computer Society, devenind 

primul român care a primit un astfel de premiu.  Prin utilizarea logicii matematice clasice s-a făcut 

studiul automatelor discrete. Grigore C. Moisil a extins acest instrument matematic în 1954, 

utilizând imaginarele lui Galoi și studiind, pe lângă elemente de tip releu bipozițional și de tip ventil 

(diode),  releele cu elemente intermediare. 

Lucrări: 

1929:  La mecanique analytique des systemes continus. 

1942:  Logique modale. 

1954:  Introducere în algebră.  

1959:  Teoria algebrică a mecanismelor automate. 

1960:  Funcționarea în mai mulți timpi a schemelor cu relee ideale. 

1961-1962:  Circuite cu tranzistori. 

1965:  Încercări vechi și noi în logica neclasică. 

1968:  Elemente de logică matematică și teoria mulțimilor. 

          Publică lucrări în domeniile mecanicii, analizei matematice, geometriei, algebrei și logicii 

matematice.  A extins în spațiul cu mai multe dimensiuni derivata areolară a lui Pompeiu și a studiat 

funcțiile monogene de o variabilă hipercomplexă, cu aplicații la mecanică.  A elaborat metode noi 

de analiză și sinteză a automatelor finite și a avut contribuții valoroase în domeniul teoriei algebrice 

a mecanismelor automate. Viața sa dedicată matematicii și informaticii l-a consacrat ca un 

extraordinar om de știință și profesor.  „Ştiinţa nu e tristă decât pentru unii‖,  credea matematicianul 

Grigore Moisil, considerat părintele informaticii româneşti.   

          Grigore Moisil a făcut istorie nu doar prin teoremele sale, ci şi prin vorbele de duh cu care şi-

a amuzat colegii şi cursanţii şi pe care le-a lăsat generaţiilor următoare. Umorul, ironia acidă şi 

inspiraţia însoţeau fiecare curs, interviu sau conferinţă la care lua parte Grigore Moisil. Dincolo de 

realizările pe care le-a avut în domeniul matematicii şi informaticii, el a lăsat în urmă foarte multe 

vorbe de duh, numite „moisilisme‖ de către elevii şi colegii care l-au apreciat şi pentru modul în 

care ştia să le atragă atenţia şi să le explice pe înţelesul lor chiar şi cele mai dificile probleme.  

Moisilisme:  

- După ce şi-a scrântit piciorul la 65 de ani: - Ştiam că la vârsta mea te scrânteşti la cap, nu la picior.  

- Într-o zi, Grigore Moisil, distrat, traversează strada pe roşu. Soseşte un miliţian: - De ce traversaţi 

pe roşu? Ştiţi că nu e voie? - Nu mi-am dat seama. - Bine, trebuie să plătiţi 25 de lei amendă. 

Grigore Moisil a întins 50 de lei şi a plecat. Miliţianul a strigat după el: - Staţi să vă dau restul de 25 

de lei. - Nu-i nevoie, că mă mai întorc o dată pe roşu! 

- Un prieten îi spune într-o zi: - Matematica asta pe care o predici tu, m-am săturat de ea 

până  la  gât. Moisil: - Dar matematica se face de la gât în sus! 

(„A fost odată... Grigore Moisil“ - editura Curtea Veche) 

          Grigore C. Moisil - Savant de renume mondial, academician, matematician şi profesor la 

Facultatea de Matematică, Universitatea din Bucureşti, deschizător de drumuri cu contribuţii 
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inovatoare în matematică, informatică, automatică şi cibernetică. După anul 1950, Grigore C. 

Moisil a fost figura cheie în promovarea informaticii și ciberneticii în mediul academic românesc, 

universităţi și școli.  „Academicianul Grigore C. Moisil reusește să rămâna într-o actualitate de 

vedetă chiar și pentru cei care nu l-au cunoscut. Cu trecerea timpului personalitatea sa puternică, 

afirmată adesea prin intervenții vijelioase, aducătoare de reușite neașteptate, temute de cei care i 

se opuneau, devine din ce în ce mai admirată ca un simbol al luptătorului neobosit, care nu 

încetează lupta decât învingător. Și Grigore C. Moisil a fost într-adevăr un vajnic luptător pentru 

promovarea noului și a oamenilor noi în matematica românească.―  - Nicolae Teodorescu, 1980. 

Bibliografie/Resurse 

1.  Viorica Moisil, A fost odată... Grigore Moisil, București, Ed. Curtea Veche, 2002, ISBN 973-

8356-09-1 

2. http://fmi.unibuc.ro/revistadelogica/articole/ No1Art71.pdf - Prof. Dr. Adrian Atanasiu, 

Universitatea București 

3.   www.wikipedia.ro 

  



89 

 

 

 

Portretul unui matematician modern 

 

Moise Costin 

Şcoala Gimnazială „Rareș Vodă” Ploiești 

Prof. îndrumător Badea Daniela 

  

„Dar oare ce-o fi, dacă priveşti mai departe şi mai departe?― 

 Fascinat în permanenţă de răspunsurile din ce în ce mai variate şi mai incitante la această 

întrebare pe care şi-o pune încă din copilărie, matematicianul şi profesorul Solomon Marcus îşi 

dedică viaţa Ideilor, Matematicii, Poeziei, într-o fuziune remarcabilă. Dar cine a fost acest om 

extraordinar? 

 Solomon Marcus a fost un matematician român de etnie evreiască, membru al Academiei 

Române. Preocupările sale au îmbinat domeniul ştiinţelor exacte cu cel umanist, publicând cărți și 

articole pe diferite subiecte culturale, lingvistice,semiotice saufilosofice. Matematicianul s-a născut 

la data de 1 martie 1925, în orașul Bacău, într-o familie de croitori. De mic, a fost nevoit să învețe 

să conviețuiască cu diferitele dictaturi, războiul, restricții de exprimare și gândire. De la vârsta de 

16-17 ani, a început să ofere meditații elevilor mai mici pentru a contribui la întreținerea 

familiei.Promovează examenul de bacalaureat, fiind primul din cei 156 de concurenți. 

 Urmează cursurile Facultății de Matematică din cadrul Universității București, iar în 1950 

absolvă cu diplomă de merit. Se dedică învățământului universitar, parcurgând, rând pe rând, toate 

treptele didactice. În anul 1991 primește titlul de profesor emerit. A obținut titlul științifice 

de doctor în matematică în anul 1956.  

 Opera sa este prolifică, cărţile sale au fost traduse în nenumărate limbi (franceză, engleză, 

rusă, germană, spaniolă, italiană, cehă, maghiară, sârbă, greacă), a publicat peste 50 de volume şi 

sute de articole în reviste ştiinţifice sau de specialitate, în ţară şi străinătate, lucrările sale fiind citate 

de peste 1.000 de autori. 

 Mari matematicieni ai secolului trecut precum Dimitrie Pompeiu, Traian Lalescu, Alexandru 

Froda, Grigore C. Moisil, Miron Nicolescu au beneficiat de competența profesorului Marcus, cărora 

le-a editat și îngrijit opera științifică. Dintre profesorii săi, a fost apropiat de Miron Nicolescu, 

Grigore C. Moisil, Gheorghe Vrânceanu, Octav Onicescu, Dan Barbilian, Simion Stoilow. I s-a 

acordat titlul de Doctor Honoris Causa de către universitățile din Bacău, Constanța, Timișoara, 

Craiova și Petroșani. Majestatea sa Regele Mihai I i-a conferit nou creatul ordin Nihil Sine Deo. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Matematician
https://ro.wikipedia.org/wiki/Istoria_evreilor_%C3%AEn_Rom%C3%A2nia
https://ro.wikipedia.org/wiki/Academia_Rom%C3%A2n%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Academia_Rom%C3%A2n%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Lingvistic%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Lingvistic%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Filozofie
https://ro.wikipedia.org/wiki/1_martie
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https://ro.wikipedia.org/wiki/Bac%C4%83u
https://ro.wikipedia.org/wiki/Facultatea_de_Matematic%C4%83_%C8%99i_Informatic%C4%83_a_Universit%C4%83%C8%9Bii_din_Bucure%C8%99ti
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 Profesorul Solomon Marcus este autor a numeroase studii interdisciplinare, de cărți ce 

privesc utilizarea matematicii în lingvistică, în analiza teatrală, în științele naturale și sociale, etc. A 

militat pentru schimbarea învățământului românesc, prin trecerea de la forma pasivă, de memorare, 

la una activă, în care elevul sau studentul să își pună și să pună întrebări, pentru adaptarea 

programelor și manualelor școlare la timpurile noastre. Este prezent în marile enciclopedii ca 

autoritate în lingvistica matematică, existând gramatici contextuale care îi poartă numele (Marcus 

Contextual Grammars).  

 La vârsta de 90 de ani, Solomon Marcus acordă un interviu unui ziar ieşean, una dintre 

replicile matematicianului reflectând vitalitatea, autenticitatea şi valoarea unui om frumos cu 

adevărat: „90 de ani…e mult e puţin ? Cum vă raportaţi la această vârstă, domnule academician 

?Acad. Solomon Marcus: Vârsta este în funcţie de momentul şi locul din care o privim. De pildă, 

când eram copil şi mi se spunea că cineva are 40 de ani, avea o senzaţie de bătrâneţe. În mod 

spontan, îi consider tineri pe toţi cei cu o vârstă mai mică decât a mea. Şi îmi amintesc chiar, ca să 

vedeţi că asta este o psihologie foarte răspândită, îmi amintesc că venerabilul Iorgu Iordan, care era 

nonagenar, a simţit nevoia să predea ştafeta la conducerea unor instituţii şi reviste, s-a exprimat – 

deloc ironic – Acum voi preda ştafeta tineretului! Tineretul însemnând octogenarii Rosetti şi Graur. 

Şi îl înţeleg perfect, căci asta este psihologia de astăzi. În acelaşi timp, nu am senzaţia unui moment 

de bilanţ. Ceea ce mă domină este, nu mentalitatea amintirii, ci mentalitatea proiectului. 

Preocuparea mea principală se referă la proiectele mele pentru acest an 2015 şi pentru anii care 

urmează şi am bine stabilite aceste repere.‖ Oare noi, tineretul la care se referă matematicianul, vom 

fi demni de preluarea ştafetei? 
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Tehnica poveștii 
 

Dinu Antonia și Neacșu Alexia 

Colegiul Național ,,Mihai Viteazul” 

Prof.coord. Ramona Beșleagă 

   

Probabil că fiecare dintre noi s-a confruntat la un moment dat în viață cu dificultăți când 

vine vorba să rețină niște informații,poate un text,o poezie,depinde de circumstanțe.Acum puțin 

timp,m-am confruntat cu provocarea de a descoperi tehnici de învățare eficientă a unor date care par 

imposibil de memorat,în cadrul orei de psihologie.Imediat cum am primit această provocare ,am 

încercat să îmi dau seama ce mi s-a părut mie cel mai greu de memorat pe parcursul anilor de 

studiu.Fără să stau prea mult pe gânduri,mi-am amintit ce greu îmi era să memorez poezioare sau 

mici texte pentru serbările școlare.Obișnuiam să petrec ore în șir repetând și tot uitam ce aveam de 

spus.Deși vremea serbărilor a trecut,m-am gândit că ar fi interesant sa caut o metodă care mi-ar fi 

fost de mare ajutor atunci.Un fel de ,,Dacă aș fi știut acel lucru la momentul respectiv,totul ar fi fost 

mai ușor‖.Poate această metodă va ajuta alte persoane să rețină lucrurile mult mai ușor.                                                                                                      

Pentru a rezolva problema,am găsit o tehnică pe care am denumit-o TEHNICA 

POVEȘTII.Pentru a afla cum funcționează,citiți în continuare. 

Poveștile sunt cel mai simplu mod de a ține minte ceva. Este modul în care informațiile s-au 

transmis din gură in gură mii de ani până a fost inventată mașina de tipărit și au apărut 

cărțile.Magicienii, jucătorii de poker, matematicienii țin minte numere, cărți sau formule întregi 

folosind această tehnică. 

Cum funcționează?Imaginează-ți că ai de învățat următorul text: 

Două picioare stă pe trei picioare și mănâncă un picior. Deodată apare patru picioare care îl 

apucă pe două picioare de un picior. Două picioare se enervează și îl lovește pe patru picioare cu 

trei picioare. 

Dacă te gândești puțin, textul e abstract. Dacă începi să îl repeți în fața oglinzii ca pe o 

poezie, vei reuși în 10 – 20 de minute să îl ții minte, fără greșeală pentru că memoria de scurtă 

durată și-a făcut treaba. Cu toate astea, dacă peste o săptămână vă rog să repetați textul, șansele să îl 

știti sunt foarte mici. 

Dar există o variantă prin care îl poți reține ușor și ți-l poți aminti peste mai mult timp. 

Incearcă să faci asocieri între orice lucru abstract și ceva familiar, care există deja în mintea ta și în 

viața de zi cu zi…și cu care poți face o poveste imaginară. Spre exemplu textul  are alt sens dacă o 

să considerăm: 

un picior = un copănel de pui 

două picioare = un om  

trei picioare = un scăunel cu trei picioare 

patru picioare = un câine fioros 

Un om stă pe un scăunel și mănâncă un copănel de pui. Deodată, apare un câine fioros care 

îl apucă pe om de un picior. Omul se enervează și îl lovește pe câine cu scăunelul. 

Acum sigur o să fie mult mai usor de reținut fraza aparent abstractă.Bineînțeles, tehnica 

poate fi folosită în orice situație în care întâmpinați o dificultate de reținere.Această tehincă m-a 

ajutat să învăț cât de ușor este să reții ceva atâta timp cât faci asocieri cu lucruri simple,cu care 
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suntem obișnuiți.Eu,cu siguranță,nu mă voi mai feri de aceste ,,teste ale memoriei‖,acum că am 

acest ajutor magic. 

Sper că prin această experiență,am reușit să motivez și alte personae să nu se dea bătute în 

fata provocărilor și sper ca tehnica îi va ajuta și încuraja să creeze propria  lor poveste. 

Sursa:www.succesdublu.ro 
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Şirul lui Fibonacci, miracolul „matematic” al naturii 
 

Teodorescu Traian 

Şcoala Gimanzială „Ştefan cel Mare” Alexandria 

Prof. îndrumător: Mihai Ioana 

 

Cine nu a observat și nu a rămas plăcut surprins câtă simetrie și ordine există în natură? 

Poate că mulți dintre noi deja am dedus că natura a folosit în ‖hazardul‖ ei formule matematice ce 

au creat în final tot ceea ce ne înconjoară. Oamenii încearcă permanent să înţeleagă natura şi legile 

acesteia, să simtă ritmurile cosmice, să înţeleagă de fapt mai profund viaţa, pentru a ajunge la o 

armonie cu mediul înconjurător. 

Șirul lui Fibonacci este o secvență de numere în care fiecare număr se obține din suma 

precedentelor două din șir. Astfel, primele zece numere ale șirului lui Fibonacci sunt: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 

13, 21, 34, 55. Cu cât este mai mare valoarea unui număr din cadrul acestui șir, cu atât mai mult se 

apropie de corelația supremă două "numere Fibonacci" consecutive din șir, numere care se împart 

prin ele însele (aproximativ 1 : 1,618 sau 0,618 : 1). 

Primul lucru interesant care se observă în acest șir este că dacă împărțim un element al 

Șirului Fibonacci la precedentul său obținem rezultatul 1,61803. Acest lucru este valabil de la al 14-

lea element în sus (233:144=1,61803, 377:233=1,61803, etc.), indiferent cât de mare a fi acel număr 

din șir.  

În figura de mai jos puteți observa mai bine cum se obține acest rezultat de 1,61803. 
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Șirul lui Fibonacci poate fi reprezentat și geometric într-o multitudine de feluri. Mai jos 

puteți vedea o reprezentare geometrică simplă, ușor de înțeles chiar și pentru cei mai puțin familiari 

cu legile matematicii. 

 

După cum observați dimensiunile geometrice ale acestui dreptunghi sunt exact elementele 

Șirului lui Fibonacci. Dacă am desena un arc de cerc din pătratul cel mai mic și l-am continua prin 

celălalt mai mare, și apoi prin următorul și tot așa, am obține o spirală. 

Dacă am încadra acest dreptunghi cu latura de 55 cm într-unul și mai mare cu latura de 89 

cm, iar pe acesta de 89 cm într-unul de 144 cm, și tot așa, atunci spirala obținută ar fi din ce în ce 

mai mare, dar ar urmări exact aceeași formulă. 

Șirul Fibonacci în matematică se referă la explicațiile metafizice ale codurilor din universul 

nostru. Numerele lui Fibonacci sunt considerate a fi, de fapt, sistemul de numărare al naturii, un 

mod de măsurare al Divinității. 

Secvența Fibonacci este atât de simplă încât este aproape neclară. Aici, fiecare număr este 

creat prin însumarea ultimelor două numere, începând de la 1 1 2 3 5 8 13 21 … și până la infinit. 

Secvența Fibonacci este atât de des întâlnită în natură încât este o provocare să găsești o plantă sau 

o structură de fructe care nu este conformă cu aceasta. De exemplu, modul în care sunt 

așezate frunzele de-a lungul unei tulpini este guvernată de secvența Fibonacci, asigurându-se că 

fiecare frunză are acces maxim la lumina soarelui și la ploaie. Același principiu 

este și în cazul formării conurilor de pin, a florii-soarelui, a ananasului sau a cactușilor. 

   

Chiar şi frumuseţea corpului uman e sub incidenţa seriei Fibonacci. Acest șir, dezvăluit de 

Fibonacci în matematică, se referă la explicațiile metafizice ale codurilor din universul nostru. 

Împreună, cele zece numere se adună pentru a forma acest mesaj (se spune în cercurile ezoterice): 

„În secolul al XXI-lea, în aceste vremuri de evoluție, omenirea va cunoaște Iluminarea”, deci 

Codul prevede că, în această eră, omenirea își va schimba percepția. Tot ceea ce a încercat omul de-

a lungul vremurilor își va găsi, în sfârșit, o rezolvare. Această rezolvare ar cuprinde toate principiile 

vieţii, inclusiv modul în care relaționăm unii cu alții.  
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Se spune că aceste zece numere ‖șir dezordonat, simplu până la absurd‖, ar reprezenta o 

anagramă numerică. Dând șirului de numere semnificația lor numerologică, în total sunt zece 

numere, ni se dezvăluie că lucrul acesta este semnificativ în sine, numărul 10 fiind un sfârșit în sine, 

este o revenire la centru, la unitate, la un nou început și la împlinire de sine. 

Zece reprezintă un rezultat, o realizare, acest număr cuprinde și conține toate numerele 

precedente, reprezentând un ciclu, formând, la rândul său, începutul unui nou ciclu, fiind principiul 

măreț al tuturor ciclurilor naturale, ne putem gândi la cele zece degete, la copacul vieții și la izvorul 

tinereții. 

În spiritualitate, fiind considerat un ciclu fără sfârșit, se spune de asemenea, că șirul lui 

Fibonacci, s-a dovedit a fi o cheie care ar fi asemănată cu un trandafir cu cinci petale. 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 SPIRIT. Cifra cinci 

simbolizeaza centrul, armonia, echilibrul. 

Cât privește Numărul de Aur, secțiunea divină, un alt număr care mai este cunoscut și ca 

Phi, este un număr foarte cunoscut în artă, avându-și originile fundamentale în natură, astfel încât, 

orice element din natură este proporțional cu Phi.  

Acest număr a fost denumit υ (phi) fiind considerat încă din antichitate raportul de aur sau 

numărul de aur, datorită întâlnirii frecvente a acestui raport în lumea care ne înconjoară. Se află în 

raport de aur oricare două numere care îndeplinesc condiția de mai jos: 

 

 
 

Dacă înlocuim literele Phi cu numerele corespunzătoare, obținem 781, a cărei sumă totală se 

reduce la 7. Adunând și cifrele 1618 vedem ca ne dă tot 7, care este considerat a fi cel mai frumos 

număr din univers, însemnând numărul perfecțiunii, numărul lui Dumnezeu. Sunt șapte zile în 

săptămână, șapte note muzicale, șapte minuni ale lumii, șapte centri energetici (chakre), șapte culori 

ale curcubeului, Noe a luat în arca sa șapte perechi din fiecare animal de pe pământ, Numărul 7 

apare de 77 de ori în Vechiul Testament şi este cheia către Noul Testament, care se referă la cele 

șapte peceți, șapte îngeri, șapte biserici, șapte trâmbițe, șapte semne, șapte chivoturi. De asemenea, 

avem Septem Castra de pe stema Ardealului. 

Exemplele pot continua, de la cele sacre la cele profane (prezicerea fluctuaţiilor bursiere), dar 

exemplele sunt mai mult sau mai puţin dovedite. Dar această frumoasă incertitudine, iar în unele 

cazuri  existenţa unor dovezi contrare, nu împiedică ca fiecare dintre aceste mituri să aibă grupul său de 

devotaţi, ce nu vor lua în considerare, nicio clipă, posibilitatea că se înşeală! 

Prin urmare, nu numai că Numărul de Aur e un număr matematic special – toate apariţiile 

sale autentice în matematică şi natură indică asta – dar are şi o enormă importanţă culturală, fiind 

unul din numerele faţă de care oamenii au cele mai multe credinţe. 

 

 

Bibliografie: 

Wikipedia 

matematicasiteologie.wordpress.com 

  

http://en.wikipedia.org/wiki/Golden_ratio
http://en.wikipedia.org/wiki/Golden_ratio
http://matematicasiteologie.files.wordpress.com/2012/09/raportul-de-aur.png
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Teoria Haosului-o scurtă prezentare 
 

Călinescu Denisa și Miron Adelina 

Colegiul “Alexandru cel Bun”, Gura Humorului 

Prof. îndrumător Sofian Boca Floarea-Nicoleta 

 

                                            „Civilizația începe cu ordinea,crește cu libertatea și moare cu haosul‖ 

             Numele de Teorie a Haosului vine de la faptul că în sistemele descrise de ea există o 

dezordine aparentă. Teoria haosului este un domeniu de studiu în matematică, fizică, economie și 

filozofie și se ocupă cu studierea comportamentului sistemelor dinamice- numite și sisteme 

complexe- care sunt foarte sensibile față de condițiile inițiale.  

        Această sensibilitate este numită și ―efectul fluturelui‖. Mici modificări ale condițiilor inițiale 

(cum ar fi rotunjirea numerelor cu care se lucrează) au ca efect rezultate haotice, ceea ce va conduce 

la o  anticipare  imposibilă a efectelor pe termen lung . Acest lucru se întâmplă chiar dacă sistemele 

sunt ―deterministice‖,  adică sisteme a căror  comportament  viitor este 

determinat în întregime de condițiile inițiale, fără intervenția altor 

elemente aleatorii. Cu alte cuvinte,  pentru astfel de sisteme nu se pot 

prezice rezultatele finale. Acest comportament este cunoscut sub 

denumirea de ―haos deterministic‖.  

      Comportamentul haotic a fost observat în laborator pe o varietate de 

sisteme care includ circuite electrice, lasere, reacții chimice oscilante, 

dinamica fluidelor și aparate magneto-mecanice și mecanice, dar și în 

simulări virtuale ale proceselor haotice. 

       Una dintre aplicațiile cele mai de succes ale teoriei haosului este în 

ecologie, unde sistemele dinamice de genul modelului lui Ricker au fost folosite pentru a arăta cum 

creșterea populației în raport cu suprafața ocupată duce la o dinamică haotică.  

     Motivul pentru care Teoria Haosului nu avea cum să apară înainte de 

sfârșitul secolului al XX-lea este dat de faptul că sistemele complexe sunt 

sistemele care conțin atât de multe elemente în mișcare încât e nevoie de 

un calculator care să calculeze toate posibilitățile de interacțiune. Mai 

există desigur și  un alt motiv pentru care această teorie a apărut atat de 

recent și anume Revoluția Mecanicii Cuantice și felul în care a determinat 

―Era Deterministică‖. Până la apariția mecanicii cuantice oamenii credeau 

că fenomenele sunt cauzate de alte fenomene și că tot ce se duce în sus 

trebuie să coboare, și numai prin descoperirea și etichetarea fiecărei 

particule din Univers am putea să cunoaștem tot ce va urma să se întâmple. Sisteme întregi de 

gândire au fost bazate pe această idee și încă sunt. Atunci când Sigmund Freud a inventat 

psihanaliza, el a pornit de la ideea că problemele mentale sunt rezultatul unor traume din trecut. 

Regresia permitea pacientului să își străbată amintirile, să găsească și să înfrunte problema. Această 

idee  avea la bază  o cauză și un efect liniar. 

      Teoria Haosului ne arată, astfel, că natura lucrează după anumite tipare care sunt suma mai 

multor impulsuri mărunte. 

      Primul nume legat de această teorie a fost al  meteorologului Edward Lorenz. În 1960 el lucra la 

o problemă de prezicere a vremii și construise pentru aceasta un calculator cu un set de 12 ecuații 

bazate pe formule complexe după modelul vremii. O mică schimbare 
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în modul de lucru al modelului a dat peste cap întregul sistem;s-a nascut astfel terminologia „the 

butterfly effect‖ ce caracterizează sistemele haotice. Savantul spunea, "Un fenomen care pare a se 

desfășura la întâmplare, are de fapt un element de regularitate ce ar putea fi descris matematic." În 

termeni mai simpli, există o ordine ascunsă în orice evoluție aparent haotică a oricărui sistem 

dinamic complex. 

 
     ―Mișcarea aripilor unui fluture azi poate produce o mică schimbare a atmosferei. Din această 

cauză și de-a lungul unei anumite perioade de timp, atmosfera se va schimba. Peste o lună poate, o 

tornadă care trebuia să lovească coasta Indoneziei nu va mai apărea. Sau tocmai din această cauză 

va apărea.‖ 

       Acest fenomen este cunoscut mai ales pentru dependența sa de condițiile inițiale. Cea mai mică 

schimbare a condițiilor inițiale duce la rezultate complet diferite. Aceasta schimbare poate proveni 

de la zgomot experimental sau de fond, lipsa de acuratețe a instrumentelor, etc. Acest gen de 

probleme sunt imposibil de evitat, chiar și în cel mai performat și dotat laborator.Spre exemplu,dacă 

folosim ca bază a calculelor pentru un  experiment numărul 2, rezultatul va fi complet diferit față 
de experimentul în care folosim 2,0000001. Un asemenea nivel de acuratețe este imposibil –  cu 

siguranță nu putem să măsurăm foarte precis  0.0000001 cm.  

        Un exemplu de sistem complet dependent de condițiile inițiale este 

aruncarea unei monede. Exista două variabile în aruncarea unei monede: cât de 

repede lovește pământul și cât de repede se rotește. Teoretic, este posibil să se  

controleze aceste variabile, astfel reușind să stabilim ce față va cădea în sus. 

Practic, e imposibil de controlat în mod exact viteza de rotație a monedei care 

depinde de mediul înconjurător  și înălțimea la care e aruncată. Se poate stabili 

o medie ai acestor parametri, dar e imposibil ca în baza lor să se facă estimări 

exacte asupra rezultatului final.  Aceasta problemă poate fi regăsită și în 

biologie la estimarea populațiilor biologice. Ecuația care modelează acest 

fenomen ar fi simplă dacă acele populații doar ar crește, dar efectul prădătorilor 

și a rezervei limitate de hrană schimbă totul. 

         Existenţa biologică a oamenilor este determinată de moleculele din celulele umane care 

interacţionează între ele prin reacţii chimice, iar viaţa nu este doar un amestec de chimicale, ci şi 

abilitatea chimicalelor de a interacţiona între ele pentru a crea activitate celulară şi ceea ce înţeleg 



98 

 

 

 

oamenii că este viaţa, a afirmat în cadrul unui interviu acordat „Descopera‖ unul dintre cei mai 

titraţi oameni de ştiinţă, fizicianul Albert-Laszlo Barabasi, născut în România. 

                                          Haosul – in laborator 

 

 

 

Haosul – de astăzi 

  

 

 

Bibliografie: www.scientia.ro 

                     Wikipedia.org 

                     Descopera.org 

                     mixdecultura.ro 

  

http://www.scientia.ro/


99 

 

 

 

Triunghiul lui Pascal 
 

Brănaci Șerban și Dobre Elena  

Colegiul Național Mihai Viteazul  

Prof. îndrumător  Beșleagă Ramona 

        

       Triunghiul lui Pascal este un aranjament geometric al coeficienților dezvoltării (x+y)
2
. 

 Coeficienții binomului ridicat la puterea n se găsesc prin însumarea coeficienților de la ridicarea la 

puterea (n-1) și respectarea regulii conform căreia pe marginea triunghiului lui      Pascal avem 1. 

Triunghiul este simetric. Aranjamentul poate fi continuat la infinit. 

 

PUTEREA DESFĂȘURAREA BINOMULUI TRIUNGHIUL LUI PASCAL 

2 (x + 1)
2
 = 1x

2
 + 2x + 1 1, 2, 1 

3 (x + 1)3 = 1x3 + 3x2 + 3x + 1 1, 3, 3, 1 

4 (x + 1)4 = 1x4 + 4x3 + 6x2 + 4x + 1 1, 4, 6, 4, 1 

 

 

 Puterile lui 2. 

Un alt model observabil este faptul că, dacă însumăm numerele fiecarei linii din triunghi, aceasta va 

fi egala cu  (n fiind numarul liniei). 

Astfel 

1 = 2
0
 

1+1 = 2
1
 

1+2+1= 2
2
 

1+3+3+1 = 2
3 

           Numere prime. 

Dacă primul element dintr-un rând este un număr prim (numărul 1 al fiecărui rând este considerat 

prin convenție elementul zero), atunci toate numerele ce compun acel rând sunt divizibile cu acel 

număr prim. 

http://didactica.genesis.ro/wp-content/uploads/2015/04/tp1.jpg
http://didactica.genesis.ro/wp-content/uploads/2015/04/tp2.jpg


100 

 

 

 

De exemplu: 

            Rândul 7:  1 7 21 35 35 21 7 1. Numerele 21 și 35 sunt divizibile cu 7. 

Rândul 11: 1 11 55 165 330 462 462 330 165 55 11 1.  

Numerele 55, 165, 330 și 462 sunt divizibile cu 11 

Șirul lui Fibonacci. 

In triunghiul lui Pascal însumarea numerelor de pe diagonala n va rezulta cel de al n-lea termen din 

sirul lui Fibonacci. În șirul de numere al lui Fibonacci, fiecare număr reprezintă suma a două 

numere anterioare, începând cu 0 și 1. Astfel, șirul incepe cu 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 

233, 377, 610 etc 

 

 

Pătratul elementelor unui rând. Suma pătratelor tuturor numerelor ce formează un rând va fi egală 

cu elementul din mijloc al dublului răndului inițial: 

Rândul 3: 1
2
 + 3

2
 +  3

2
 + 1

2
 = 1 +9 + 9 + 1 = 20. Elementul din mijloc al rândului 3 x 2 = 6 este 20. 

Rândul 4: 1
2
 + 4

2
 + 6

2
 + 4

2
 + 1

2
 = 1 + 16 + 36 + 16 + 1 = 70. Elementul din mijloc al rândului 4 x 2 

= 8 este 70. 

 

Modelul crosei de golf sau de  hochei. Începeți cu orice „1‖ din dreapta sau din stânga marginilor 

triunghiului și mergeți pe diagonală oricât vreți. Atunci cănd vă opriți întoarceți-vă cu 90 de grade 

iar acel număr va fi egal cu suma tuturor numerelor de pe diagonala cu care ați început. 

 

 

http://didactica.genesis.ro/wp-content/uploads/2015/04/tp3.jpg
http://didactica.genesis.ro/wp-content/uploads/2015/04/tp4.jpg
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Există și alte moduri de a aborda numerele din triunghiul lui Pascal. Triunghiul lui Pascal prezintă 

și un aspect legat de proprietăți numerice și de calcul. Toate numerele de-a lungul frontierelor 

(strada zero, bulevardul zero si punctul lor comun de plecare) sunt egale cu 1. 

Fie l  înseamnă deplasări spre stânga și r – înseamnă deplasări spre dreapta. 

Evident: n=l+r. 

Dacă notăm două din cele trei numere n, l si r, al treilea este complet determinat, și tot așa este și 

punctul la care ele se referă. 

Vom nota cu C
r
n (combinări de n luate câte r) numărul de trasee minime de la vârful triunghiului lui 

Pascal până la punctul specificat de numărul n (numărul total de cvartete) și numărul r (cvartetele 

străbătute mergănd spre dreapta). 

De exemplu : C
3
8=56; C

5
10=252. 

 

Simbolurile cu același număr ―inferior n‖ se aliniază pe orizontala în lungul ―bazei‖ de 

ordinul n, este vorba de baza unui triunghi dreptunghic. 

Simbolurile cu același număr ―superior r‖ se aliniază oblic în lungul ―bulevardului‖ cu numărul r. 

Prin urmare: C
0
n=C

n
n=1. Această relație se numește condiția la limită a triunghiului lui Pascal. 

Orice număr din interiorul triunghiului lui Pascal este situat pe un anumit rând orizontal, sau  pe o 

anumită ―bază‖. Un număr oarecare de pe baza (n+1) se calculează ―mergând înapoi‖ sau 

―recurgând‖ la cele două numere vecine de pe baza n: 

C
r
n+1=C

r
n+C

r-1
n.  Această formulă se numește formula de recurență a triunghiului lui Pascal. 

Din punctul de vedere al proprietăților de calcul, numerele C
r
n sunt determinate de formula de 

recureță și de condiția la limita a triunghiului lui Pascal. 

Când calculăm un număr din triunghiul lui Pascal folosind formula de recurență, trebuie să ne 

bazăm pe cunoașterea prealabilă a două numere de pe baza ―precedentă‖. Există însa o schemă de 

calcul care este independentă de cunostințele prealabile și o vom numi formula explicită a 

coeficienților binomiali: 

   Tratatul lui Pascal conține formula explicită, Pascal nu spune 

însa cum a descoperit-o. În demonstrație Pascal utilizeaza două 

leme, în prima lemă arată ca formula explicită este valabilă și 

pentru prima linie, iar în cea de-a doua lemă arată că dacă formula 

este valabilă pentru o bază oarecare n, atunci ea este valabilă și 

pentru baza imediat urmatoare (n+1). 

Pascal spunea: ―Vedem  deci că propoziția este, în mod necesar, valabilă pentru toate valorile lui n. 

Căci ea este valabilă pentru n=1, in virtutea primei leme, prin urmare ea este valabilă și pentru n=2, 

în virtutea lemei a doua; prin urmare ea este valabilă și pentru n=3, în virtutea aceleiași leme și așa 

mai departe, ad infinitum.‖ 
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Cuvintele lui Pascal citate aici au o importanță istorică, fiindcă demonstrația dată de el constituie 

primul exemplu de aplicare a unei scheme fundamentale de raționament, care se numește în mod 

obișnuit: inducție matematică. 
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