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Scurta privire asupra primelor 10 numere 
 

Acrîșmăriței Andreea 

Școala Gimnazială Corbasca,Județul Bacău 

Prof. îndumător Olaru Sorina 
 

NUMĂRUL UNU 

În unul dintre dialectele vorbite în Java, numărul unu omonim cu Luna. Fiind singură pe cer 

, numele ei a sugerat noțiunea de unitate. În alte limbi Pământul a fost omonim cu unu nu se mai 

cunoaște dar judecând prin analogie , trebuie să fi fost numele dat vreunuia dintre lucrurile ce se 

arătau mereu singure. 

Numele acelui lucru a fost înlocuit apoi prin altul, iar cuvântul dintâi s-a păstrat numai cu 

înțeles de numeral. Prin această particularitate, a numerelor de a fi rămas neschimbate, ca formă, s-a 

putut stabili și înrudirea lor în diferitele limbi vorbite. Astfel, s-a constatat că deși cuvântul unu nu 

se scrie nici nu se pronunță la fel în grupul limbilor indo-europene, toate expresiile lui provin de la 

cuvântul eca de origine sanscrită. În limba greacă veche el s-a transformat în e, în latină unus, în 

rusă odin etc. 

 Numărul unu a fost notat prin diferite sumne:-cu o linie verticală (I)-imaginea simplificată 

unui deget, ridicat –de către sumerieni, babilonieni, egipteni, hinduși, romani, arabi și chinezi, cu o 

linie irizontală (-)-imaginea unui bețișor așezat pe pământ –de către japonezi și chinezi în scrierea 

obișnuită, cu un punct (.)-imaginea pietricelei de către mayași. 

În notația numerelor prin litere, unu corespudea primei litere. Este interesant de amintit că 

matematicienii greci făceau o deosebire netă între unitate și număr. Pentru ei unu nu era număr ci 

unitate. În vestita lucrare a lui Euclid, «Elementele», la începutul cărții a-VIII-a se află următoarea 

definiție:‖Unitatea este aceea potrivit căreia fiecare lucru se numeşte unu. Iar număr este o mulţime 

compusă din unităţi. Această ciudată concepţie a trecut de la greci la arabi şi de la ei la 

matematicienii din Europa apuseană, păstrându- se până în veacul al XVIII-lea. Multe cărţi de 

aritmetică tipărite până atunci afirmau că ‖ unu nu-i număr, ci origine pe baza tuturor numerelor. 

NUMĂRUL DOI 

Iată primul număr căruia nimeni nu i-a contestat calitatea de număr! Ba , unii oameni de 

ştiinţă  sunt de părere că numărul doi a apărut în conştiinţa oamenilor înaintea lui unu.Aceştia susţin 

că privind luna sau soarele omul nu a avut cum ajunge la idea că fiecare dintre ele este singură, 

deoarece nu existau şi alte luni sau alţi sori faţă de care acestea să fie unice. De abia după ce s-au 

obişnuit cu o pereche de cuvinte la fel şi mereu alături, oamenii au înţeles ce înseamnă un obiect. În 

sprijinul acestei păreri este şi faptul că băştinaşii din unele triburi ale Americii de Sud deosebesc 

numai numerele cu soţ şi numără numai pe perechi, adică din 2 în 2. 

Ca şi unu, cuvântul doi este de origine sanscrită:Forma originală se mai găseşte în limba 

rusă, polonă şi bulgară. În latineşte a trecut în duo. La început 2 a fost notat prin repetarea unuia 

dintre semnele lui unu, adică prin:(II) sau (=) sau (..). Babilonienii şi egiptenii au folosit prima 

dintre formele de mai sus. Cu timpul , în scrierea egipteană cele 2 bare au fost legate, 

transformânsu- se în semnul  Ϥ . De la egipteni  acest semn a trecut la perşi şi la rabi, care folosesc 

şi azi această cifră pentru 2. Mai târyiu şi cele două bare oriyontale au fost legate dând naştere 

actualei  forme a cifrei 2:Z. În Europa, până la inventarea tiparului , existau o mulţime de forme în 

care se scria numărul doi: În Manuscrisele rămase din evul mediu pentru cifra  sunt frecvente 

următoarele:µ;Z; J; 7; ↊; л. 

NUMĂRUL TREI 

 Numărul 3 s-a bucurat de multă atenţie din partea oamenilor dintotdeauna şi de pretutindeni. 

În mitologia greacă , zeul Poseidon ridica apele mărilor sau făcea să se curemure pământul cu 

ajutorul unei furci cu 3 dinţi, numită trident. Toate templele din antichitate cuprind grupuri de 3 

motive decorative trei lei, trei elefanţi, trei şerpi, trei coloane... Piramidele însăşi au feţele 

triunghiulare, iar ca să exprime o mulţime nedefintă de lucruri, egiptenii repetau de 3 ori hieroglifa 
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prin care notau acea mulţime. Dar cântecele noastre populare nu încep cu : „frunză verde de trifoi?‖ 

Trifoiul a fost  chiar modelul pentru numărul 3 al primilor oameni. În poveştile noastre, ca şi în cele 

ale altor popoare, apar mereu 3 zâne, 3 pitici, împăraţi care aveau 3 feciori, soacre cu 3 nurori, capre 

cu 3 iezi. În literatură se compum trilogii, adică opera compuse din 3 părţi şi aşa mai departe. 

O explicaţie a atenţiei faţă de numărul 3 se poate găsi în faptul că omului primitive i-a venit 

destul de greu să‘şi imagineze numărul 3, adică să treacă dincolo de 2. Chiar şi cuvântul latinesc 

―trans‖, înrudit cu trei, are acest înţeles  de a trece dincolo! 

Sunt multe dialecte ale populaţiilor primitive care nu există nici un cuvânt pentru numeralul 3, deşi 

există expresii care înseamnă 3 bărci, 3 copaci, 3 oameni. 

În limba sanscrită cuvântul tri de la care derivă numeralul trei  înseamnă a intercala, a adăuga sau a 

introduce un lucru nou într+un şir care exista de mai înainte. 

În scris, trei a fost reprezentat prin adăugarea unei unităţi lui doi, adică prin (III), sau (   ) 

sau (…). Prin legarea celor trei bare oriyontale s-a  ajuns la cifra actuală 3    . În cifrele arabe, 3 

provine din legarea barelor vertical. 

NUMĂRUL PATRU 

În versurile din«Calin»   Eminescu introduce şi numărul patru : 

‗‘…Căci din patru părţi a lumii, împăraţi si-m- părătese  Au venit ca să serbeze nunta gingaşei  

mirese. ― 

Uitându-se înainte, înapoi, la dreapta şi la stânga, omul primitive sau din antichitate a intuit 

numărul 4 şi l-a fixat prin multe dintre monumentele de atunci: turnul Babel sau piramidele din 

Egipt aveau baya pătrată. Grecii considerau că lumea este formată numai din patru elemente-apă , 

pământ, aer şi foc. Chiar şi azi  ne lovim la tot pasul de numărul 4: camera are 4 pereţi , ferestrele, 

cărţile, tablourile , masa de lucru , patul, pereții au câte 4 laturi, ora e împărțită în 4 sferturi,luna are 

4 faze, anul 4 anotimpuri. În multe triburi din regiunile tropicale este folosită numărarea din 4 în 4. 

De pildă fructele arborelui de pâine se înnoadă în mănunchiuri de câte 4 și băștinașii le numără pe 

noduri: un nod, două...10 noduri, care este echivalent cu 40. 

În limba sanscrită, 4 se numea catur care înseamna a repartiza în grupe de câte două. Rezultă 

de aici că numărul 4 s-a introdus prin operația de grupe a obiectelor două câte două. Ca semne 

primitive, regăsim repetarea unității (IIII) sau   ̿  sau (: :). Hindușii notau cu 4 prin semnul ȣ, iar 

arabii prin cifrele ε, ∑ , ultima provenind din legarea barelor orizontale ale celui de-al doilea semn 

primitiv. În Europa, în evul mediu, se foloseau toate  aceste semne și încă altele ca ȣ, 4 . Forma 

actuală  a cifrei corespunzătoare numărului 4 s-a fixat numai după apariția cărților tipărite. 

 NUMĂRUL CINCI 

Iată o ghicitoare: ― trei mă ţin, trei mă poartă, cinci mă duc de mă adapă‖, care-şi va pierde 

înţelesul când vechiul condei ce se înmoaie în cerneală (căci, desigur , aţi ghicit  că despre el e 

vorba ) va fi înlocuit prin stiloul cu pasta. 

Numărul 5 se aşază în categoria acelora care nu pot fi intuite imediat prin simţuri. Cinci linii 

vertical sau orizontale aşezate alături, sau 5 puncte puse în şir sunt greu de deosebit dintr-o privire, 

fără a le număra. De aceea egiptenii sau babilonienii, care după cum am văzut, scriau numerele de 

la 1 la 9 prin repetarea unităţii, când notau pe 5 aşezau unităţile pe două rânduri. În scrierea maya, 

dacă 4 era figurat prin 4 puncte( : :), 5 era redat printr+o bră orizontală (-) . Forma actuală a cifrei 5 

este de origine europeană şi a apărut odată cu tipărirea aritmeticilor. Hinduşii notau pe 5 prin   sau 

prin Ꝝ, arabii prin 0 sau  , iar în manuscrisele europene medievale apar diverse forme ale 

numărului 5:Ꝯ, 4, ς şi 5. 

Originea cuvântului panca, carea înseamnă 5 în limba sanscrită, este mână mai exact întinde 

mâna.  

NUMĂRUL ŞASE 

 Semnul folosit de romani ca să-l scrie pe 6 (VI) arată clar provenienţa :‖după ce s-au 

terminat degetele unei mâini (V) se adaugă un deget (I) de la cealaltă mână‖. De altfel și cuvântul 

din limba sanscrită șaș, din care nu-i greu de stabilit  că se trage latinescul sex (6) sau numirea 

slavonă sesti (6) , pare să aibă , după unii cercetători, aceeași interpretare: anume șaș ar fi o 

prescurtare a indicației să treci la primul deget de la cealaltă mână.  
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 Pentru reprezentarea numărului 6 au folosit diferite semen  , arabii Ϥ sau   iar în 

manuscrisele europene 6. Ultimul a fost definitivat după inventarea tiparului. 

NUMĂRUL ŞAPTE 

 Alături de trei, oamenii au răsfățat, din cele mai vechi timpuri, și numărul 7. Și, dacă pentru 

3 există o explicație, pentru 7 nu-i tot așa de ușor de găsit vreuna ! Antichitatea greacă preamărea 7 

înțelepți, printre care era și matematicianul Thales. Eroul atenian Teseu a răpus Minotaurul închis în 

labirintul din Creta, fiindcă devora în fiecare an câte 7 fete și 7 băieți din orașul său. Și minunile 

lumii antice nu erau mai multe de 7. Le știți (1) Piramidele din Egipt, (2) grădinile Semiramidei din 

Babilon, (3) statuia lui Zeus din Olimpia, (4) Templul lui Artemis din Efes, (5) mausoleul din 

Halicarnas, (6) colosul din Rodos și (7) farul din Alexandria! În antichitate  se presupunea că există 

7 planete, iar numele lor au fost date celor 7 zile ale săptămânii. Să mai adaugăm la acestea că și 

orașul Iași, nu numai Roma este așezat pe 7 coline? În limba sanscrită numărului 7  i se spune sapta. 

Rădăcina acestui cuvânt, de la care ni s-aa transmis și nouă numele de șapte, este sap, verb care 

înseamnă a lega.A lega, ce ? Două degete de la mâna dreaptă de celelalte cinci de la stânga ! 

 Numele lunii septembrie vine de la septem care în latinește înseamnă 7. Dar septembrie este 

a 9-a lună a anului. Cum se explică? Calendarul roman avea, până în secolul al VII-lea î.e.n, numai 

10 luni, iar anul, cu numai 304 zile, începea la 1 martie. Așadar, pe atunci luna septembrie era în 

adevăr a 7-a lună a anului, după cum octombrie era a8-a etc. Pe vremea lui Numa Pompiliu s-a făcut 

reforma calendarului, trecându-se la anul de 355 zile. Cele două luni care s-au adăugat au fost 

așezate însă la începutul anului, așa că numărul de ordine al lunilor s-a schimbat, însă numele lor a 

rămas cel vechi. 

În ce fel a fost notat numărul 7? De către hinduși prin Ƽ sau 6 , de către arabi prin V și ⁊, iar în 

Europa medievală Λ,⁊ sau  Ω . Pe un monument din Würtenberg, anul 1472 este însemnat astfel: l ȣ 

Λ 2. 

NUMĂRUL OPT 

 Despre numărul 8 , care urmează faimosului 7, sunt puține de spus. Doar că, dreptripostă la 

limitarea minunilor din lume numai la 7, s-a născut zicătoarea ―Fiecare țară își are a8-a minune a ei 

‖. În muzică 8 sunete consecutive sunt la baza unei game fârmând octava. 

 Octo în latinește înseamnă  opt și are la origine tot un cuvânt sanscrit:așto, al cărui înțeles nu 

se mai cunoaște. Hindușii au notat pe 8 prin ╚│ și T , arabii prin ꞔ și Λ, iar în Europa, până la 

introducerea cărților tipărite se întâlneau următoarele semene :T,  Λ, 8. 

NUMĂRUL NOUĂ 

 Un proverb chinez spune: ―Când ai de făcut 10 pași, aș 9-lea este jumătatea drumului‖. De 

ce? Pentru că ultimul pars e și cel mai greu de făcut! Antichitatea greacă pomenește de cele ―cele 9 

muze‖, iar Dante, în ‹‹Divina Comedia ››, împarte Infernul și Paradisul în câte 9 cercuri . 

În limba română numărul 9 numărul 9 e folosit ca să exprime : o depărtare nedefinită- ‖peste 

9 mări și țări ‖ vitejia și îndrăzneala fără seaman – ―are 9 vieți în pieptu-I de aramă‖, dar și 

zcârcenia exagerată -‖are 9 băieri la pungă ‖. 

În numerația zecimală , 9 este ultimul și cel mai mare dintre unitățile simple exprimate 

printr-o singură cifră. În limba sanscrită 9 se numește nevan. 

Provenit din neva care înseamnă număr nou, testamentul poate fi considerat ca atrăgând 

atenția asupra ultimului număr dinaintea lui 10bariera unităților simple. 

Semnele lui au fost la hinduși 3 și s, la arabi 2și 9 iar  în Europa medieval 9 și 9. 

NUMĂRUL ZECE 

Zece este ultimul număr din grupul unităților simple și singurul care, deși este unitate 

simplă, se notează prin două cifre : 1 și 0. 

El  nu lipsește din legendele noastre. Îl afăm în legenda Meșterului Manole: ―Pe Argeș în 

jos/Negru Vodă trece/ Cu tovarăși zece./ Nouă meșteri mari? Calfe și zidari/Și Manole zece/Care-I 

și întrece… ‖. 

Cuvântul zece  își are rădăcina în limba sanscrită, în care se cheamă dasa. În latinește decem 

este înrudit cu digiti (degete) și arată astfel încă o data modelul după care s-a stabilit 10 ca bază a 

sistemului de numerație. Și în limba germană zehn, care înseamnă zece, provine de la Zehe, 
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adică:degetele de la picioare. În limbile multor triburi primitive numărul 10 are înțelesul de două 

mâini, 20 de un om întreg sau mâinile și picioarele, 40 de doi oameni, 60 de 3 oameni și așa mai 

departe. În grecește cuvântul deca, corespunzător lui 10, a dat naștere la multe cuvinte dintre care 

unele par  complet străine de această origine pur numerică. Așa , de pildă, cuvântul decan. 
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Logica matematică 

 

Gavriluț Delia 

Seminarul Teologic Ortodox "Veniamin Costachi", Mănăstirea  Neamț 

Prof. înfrumător: Asaftei Roxana-Florentina 

 

Logica matematică, numită și logica simbolistică sau logistică, este o ramură având drept 

obiect aplicarea metodelor matematice în domeniul logicii formale. În această știință se înlocuiesc 

notațiile verbale ale legăturilor și operațiilor logice prin notații simbolice, asemănătoare formulelor 

din algebră. În acest mod logica matematică încearcă să matematizeze gândirea, mai exact să 

matematizeze judecățile. În logic matematică se studiază, de exemplu, teoria algoritmilor, teoria 

demonstrației, calcule modale, modele logice, etc. Deși pare curios ca logica matematică să aibă 

aplicații practice, totuși această ramură este utilizată în proiectarea automatelor cu contacte și relee, 

cu tranzistori sau cu tuburi electronice. În plus, logica matematică a înfluențat dezvoltarea însăși a 

filozofiei, cel puțin în părțile sale consacrate unor științe deductive, în analiza genezei, structurii și 

evoluției acestora. Menționăm însă că unii matematicieni consideră steril calculul propoițiilor din 

logica matematică, fiindcă este de un formalist excesiv. 

În formalizarea logicii s-a pornit chiar de la grecii secolului al V-lea î.e.n. Parmenide, de 

exemplu, s-a ocupat primul de principiul terțului exclus; școala lui Pitagora s-a ocupat de 

demonstrarea prin absurd a iraționalității lui √  ; Zenon din Eleea a stabilit forma în care trebuie 

făcută demonstrația prin absurd (demonstrație apogonică). În secolul al IV-lea î.e.n Aristotel s-a 

preocupat de codificarea procedeelor raționamentului, stabilindu-i înlănțuirile logice prin 

introducerea conceptului de silogism. Silogismul corespunde astăzi incluziunii din teoria 

mulțimilor: dacă     și          . Dar lucrările filozofului Aristotel nu au avut influență 

asupra dezvoltării matematicienilor timpului sau a succesorilor acestora. Scrierea simbolică pentru 

prezentarea operațiilor logice nu se pune ca problemă decât o dată cu Leibnitz (1666), prin proiectul 

său asupra unei Caracteristici universale. În această caracteristica universală, Leibnitz, dându-și 

seama că ligile gândirii pot constitui probleme de analiză combinatorică, a elaborat un proiect apre a 

reduce orice raționament la o tehnică simbolică; dar nu a reușit să realizeze această tehnică. 

Prezentarea logicii sub formă matematică și analiza simbolurilor, operațiilor și legilor 

matematice a fost făcută pentru prima oară de Augustus de Morgan în Formal Logic, din 1847, și 

Trigonometry and double algebra, din 1849. Dar cel care a realizat tehnica simbolică a 

raționamentului a fost George Boole, care a pus astfel bazele logicii matematice. Acesta a publicat 
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în 1854 lucrarea sa capitală An investigation of the laws of thought, on which are founded the 

mathematical theories logic and probabilities (Studiul al legilor gândirii, pe care se bazează teoriile 

matematice ale logicii și ale probabilităților), lucrare cunoscută prescurtat sub titlul de Laws of 

thought (legile gândirii). Boole a redus prin silogism logica la un fel de algebră ușor de înțeles, 

algebră numită astăzi booleană. Ulterior, datorită contribuțiilor lui F. L. Gottlob Frege, care a 

analizat conceptele logice și a transcris proprietățile aritmetice folosind o scriere de logiciști italieni 

care au folosit un silogism pentru logica matematică adoptat în cea mai mare parte astăzi, și mai 

ales datorită contribuțiilor lui Bertrand Russell cu A.N. Withehead, care au scris Principia 

mathematica, descoperirea lui Bole a fost perfecționată și extinsă în numeroase domenii 

matematice. 

La noi, cele mai largi preocupări în domeniul logicii matematice le-a avut până acum 

Grigore C. Moisil care are memorii de logică formală, de algebra logicii, de principiul identității. 

Un elev al lui Moisil, Eugen G. Mihăilescu, a studiat forme ale calculului propozițiilor. În sfârșit, 

tot în domeniul logicii matematice, au fost publicate înainte de anul 1948 lucrările lui Anton 

Dimitriu, intitulate Logica nouă, Logica polivalentă, Pardoxele logicei și Logica lui David Hilbert. 

 

Bibliografie: Istoria matematicii – Grigore Andonie 
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Aplicații ale integralei definite-Calculul ariei 

 

Angheluță Georgian 

Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară „Dumitru Moțoc”,București 

Prof, îndrumător Opran Felicia 

 

Istoricul noţiunii de integrală începe încă din antichitatea târzie cu Arhimede, care a efectuat 

cuadratura parabolei.Lucrarea de excepţie a lui Arhimede avea să rămână totuşi izolată până în 

secolele XVI-XVII când începe studiul sistematic al mişcării mecanice.Sfârşitul secolului al XVI-

lea şi începutul secolului al XVII-lea marchează de altfel o nouă etapă şi în dezvoltarea matematicii, 

denumită sugestiv de unii istorici, matematica mărimilor variabile.  Alături de calculul algebric 

apare un nou calcul-calculul diferenţial şi integral-destinat a rezolva problemele noi ale mecanicii şi 

problemele mai vechi ale geometriei:aflarea vitezei când se cunoaşte spaţiul şi construcţia tangentei 

la la curbă (care se rezolvă prin derivare) sau aflarea spaţiului din cunoaşterea vitezei şi cuadratura 

curbelor (care se rezolvă prin integrare).Fondatori ai noului calcul sunt consideraţi matematicianul 

şi fizicianul englez I.Newton şi matematicianul şi filosoful german G.W. Leibniz.Alături de ei, 

istoria consemnează un mare număr de matematicieni care au contribuit în mod decisiv atât la 

conturarea cât şi la dezvoltarea noului calcul.  Deşi a fost corect intuită, integrala a rămas neseparată 

de baza sa geometrică şi mecanică până în secolul al XIX-lea, când avea să fie definită cu toată 

claritatea de matematicianul francez A.Cauchy 

  Aria mulţimii din plan D R
2
 mărginită de dreptele x = a, x = b,   y = 0 şi graficul funcţiei f : [a, 

b] R pozitivă şi continuă se calculează prin formula:   ( )A
b

a
D f x dx  . 

În cazul f : [a, b] R continuă şi de semn oarecare, avem:   | ( ) |A
b

a
D f x dx  . 

 
Aria mulţimii din plan mărginită de dreptele x = a, x = b şi graficele funcţiilor f , g : [a, b] R 

continue este calculată prin formula:  

  | ( ) ( ) |A
b

a
D g x f x dx  . 

Dar... la ce ne folosește aceasta formulă? La inceput eram într-o nebuloasă totală.Am încercat să-mi 

amintesc ce ne-a spus doamna profesoară la ora de matemamatică în legătură cu formula 

ariei‖:Dragi elevi dacă vă străduiți veți găsi în tot ceea ce ne înconjoară multe modele la care puteți 

să aplicați formula ariei.Doar trebuie să încercați!‖ 

Și eu recunosc că am încercat! 

Să ne imaginăm că avem de calculat  cantitatea de material   care intră la fabricarea unei aripi de 

avion dar și cantitatea de vopsea necesară pentru acoperirea acelei aripi.Se știe că  la construcția 

avioanelor se folosesc materiale composite care sunt foarte scumpe dar si vopseaua este de calitate 

superioară(folosită si la navetele spațiale)Aripa de avion o modelăm cu ajutorul unei funcții al cărei 

grafic se apropie foarte mult de profilul aripei studiate.Este sauficient să studiem  modelul doar 

pentru jumătate de aripă.Fie  
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 Daca calculăm aria subântinsă de funcție pe intervalul [0,n] aria va fi egală cu n-3ln(n+3)/3    

unde n= lungimea profilului de aripa de avion.Astfel toată aripa are suprafața egală cu 2(n-

3ln(n+3)/3 )m
2.

 

 Daca notam cu p(l) cantitatea de vopsea care acoperă un  m
2
 din materialul de aripă obținem 

2p(n-3ln(n+3)/3  litri de vopsea 

 În acest fel vom ști cu exactitate cât material intră și ce cantitate de vopsea folosim.                                               

Putem folosi și graficul urmatoarei funcții pentru a modela  jumătate din aripa unui avion în a 

calcula suprafața acesteia: 

 Fie f :[2,4] →R,f(x)=x+3/x
2.
 

 Aria subântisă de graficul funcției pe intervalul [2,4]:     

 

 

Graficul acestei funcții pe intervalul [2,4]: 

 

 Daca schimbăm intevalul[2, n] unde n-2=lungimea aripei de avion.obținem 

 aria egală cu: n
2
/2-3/n-1/2 deci suprafața aripei va fi egală cu: 

          2( n
2
/2-3/n-1/2)m

2
  

Integrala definită  o putem aplica  și în topografie , în calculul suprafețelor curbe.Calculul cu 

exactitate  a acestor suprafețe  este foarte important in  construcții, arhitectură, pentru folosirea  

eficientă si practică a acestora. 
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 De exemplu  fie funcția f:[-2,1]→R,f(x)=x 
3
-3x+4 

 

 

 

Cu graficul acestei functii putem sa modelăm  o suprafață de această formă luînd intervalul 

[-2,n],n+2 =lungimea bazei acestei suprafețe.Se obține  aria egală cu n 
3
/4-3n 

2
/2+4n+18(u.m)

2
  

Unde u.m=m,dam,hm,km,ha,ar 

Dacă această suprafață este un teren agricol putem să calculăm câte semințe pot fi semănate 

știind că b kg intră la ha(1ha=10000 m
2
). 

Următorul exemplu ține de imaginație :să presupunem că graficul urmatoarei funcții modelează  o 

bucată de alice,o bucată din caroseria unei mașini,o bucată de țesatură din care se croieste un 

guler,un bumerang etc.Cât material intră? 

Aria mulţimii Γf,g dacă: 

 

 

 

 Graficele celor două funcţii sunt date în figura de mai jos: 

 

Intervalul poate fi luat [0,a],dar punctele de intersecție al celor doua grafice sunt (0.0),(1,1) unitatea 

fiind exprimată in diverse unități de măsură. 

Calculul ariilor cu ajutorul integralei definite poate fi aplicat în diverse domenii ale practicii.Nu ne 

trebuie decât puțină imaginație, solide cunoștiințe de analiză matematică , algebră și geometrie.Și( 

de ce nu?) putem calcula orice suprafață dacă alegem funcția care ne trebuie.Cum este de exemplu 

intreaga suprafață a caroseriei unei mașini:  

Sau putem calcula  aria unor suprafețe dezordonate ,modelându-le prin graficele mai multor funcții , 

făcând suma sau diferența lor într-un sistem de axe de coordonate xOy. 

 

]1,0[,)(,)( 23  xxxgxxf

  .
12

1

4

1

3

1

43
))()(()( |

1

0

431

0

1

0
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Acum îmi este clar de ce este necesar să calculam arii!Acum am înteles importanța  formulei 

integralei definite! 

 

 

Bibliografie: 

MIRCEA GANGA-‖Matematica-Manual pentru clasa a XII-a‖-Editura Mathpress-2006 

https://pixabay.com/en/photos/avioane 

  

https://pixabay.com/en/photos/avioane/
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Calculul unor primitive 
  

Pop Laura 

Seminarul Teologic Liceal Sf. Iosif Mărturisitorul, BaiaMare    

Prof. coordonator  Pop Adela 

 

1. Fie            o funcție care admite primitive, astfel încȃt f(0)=1 și           , o 

primitivă care verifică relația               ,     . Calculați ∫
    

          
  ,     

(O.L Brăila 2010) 

 

Rezolvare: 

Pornim de la relația:               și obținem 

                 

                      

     

    
      =>∫

     

    
   ∫        

De unde obținem:                 =>               

      =>              + c=                 

 Prin urmare f           

adic : 

∫
    

          
  =∫

      

              
    

Not         =t  de unde                             

 

    
∫

           

              
   

 

    
∫

  

       
 

 

    
∫

  

    √      
 

 

    √    
     

 

√    
 

∫
    

          
   

 

    √    
     

      

√    
   

 

2.  Fie            o funcție derivabila și F o primitivă a sa, care verifică egalitatea  

     *
 

 
           +          ,            

a). Să se determine funcția f 

b). Calculați ∫
 

          
   

(O.N Harghita 2010) 

Rezolvare: 

a)                 (
 

 
)
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Obținem:            
 

 
           

 

 
 

 

    
 

 
 

 
           

 

 
 

 

    
           

            
 

    
   

            
 

    
 

        
 

 
 

 

       
 

 

         
       

       
 

        
   

       
   

  

    
 

     ∫        ∫(  
  

    
)   ∫    ∫

  

    
     ∫

       

    
  

              

b). ∫
 

          
   ∫

     

              
  = 

 

    
 ∫

          

              
   

Notăm:         =>                

Obținem:     
 

    
∫

  

      
= 

 

    
*∫ (

 

 
 

 

   
)+     

 

    
[           ]   

 

    
  

 

   
   

De unde obținem  ∫
 

          
    

 

    
  

     

       
   

 

3. Să se calculeze ∫    (
 

     
       )   ;   (   

 

 
). 

4. Rezolvare:        (G.M 2010) 

∫   (
 

     
       )   =∫ (   

 

     
         )     ∫    

 

     
   ∫            

                    

 
   ∫    

 
     

    ∫                   ∫      
 

   ∫                        ∫                       ∫           

I=               ∫                    ∫                            
                   

5. Fie funcţia NnxexfRRf nx   ,sin)(,: . Să se determine numerele reale a şi b pentru 

care funcţia )sincos()(,: xbxaexFRRF nx    este o primitivă a lui f pe R.    

Rezolvare: 
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                   [                   ]   

                                             

                                            
                                      

    [                      ] 
                 [                      ]           
 

{
         
         

 ,         
    

    

 

{          
    

   {
  

  

    

   
  

    

 

  

 

5. Se consideră            ,       
 

        
 . 

    a) Să se determine o primitivă  F a lui  f  cu proprietatea că  F(       . 

     b) Să se arate că  F  este crescătoare și concavă,   

 pentru F determinată la punctul  a). 

    c) Să se calculeze suma:   (√ )    (√ 
 

)    (√ 
 

)       √ 
 

 ,  unde F este primitiva 

determinată la punctul a). 

 (Concursul A.Haimovici 2015) 

Rezolvare: 

a). Fie         ->R o primitivă a funcției f => F(x)= ∫        
 

        
 dx 

Notăm:           
 

 
      =>  

      ∫
  

 
    | |               |     |                

                                           

       => C=2-1 => C=1 =>         |     |    

b).         |     |    

        
 

        
         

       => x>1=> lnx>0=> x(1+lnx)>0=>        
 

        
  => F este strict crescătoare pe 

      

        (
 

        
)   

  

[        ] 
 [        ]   

     
        

[        ] 
          F concavă pe       
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      (√ )   (√ 
 

)     (√ 
 

) 

                 

  √  
 

   (    √ 
 

)      (  
 

 
)        

Obtinem:     (  
 

 
)      (  

 

 
)        (  

 

 
)    

    (  
 

 
) (  

 

 
) (  

 

 
)     

    (
 

 
 
 

 
   

   

 
)      =>         

   

 
   

 

Bibliografie: 

 

1. Marius Burtea, Georgeta Burtea, Manual de matematică pentru clasa a XII-a, Editura Carminis, 2009. 

2. Mircea Ganga, Manual de matematică pentru clasa a XII-a, Editura Mathpress, 2008. 

3. Ghid metodic pentru bacalaureat 2009, editura Gill, 2009. 
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Demonstrații ale  teoremei  lui  Pitagora 
 

Crețu Ana Maria 

Școala Gimnazială Nr.1 Valea Mare-Pravăț 

Prof. îndrumător Țențu Isabela 

 

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

lungimilor catetelor‖. 

  

I. Demonstrația folosind teorema catetei 

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

BC • BD 

AC² = BC • CD , adunând membru cu membru 

obținem 

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

Deci, BC² = AB² + AC² . 

II. Demonstraţie pe baza de arii ale pătratelor  

 

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

Aria pătratului ACLK = b² = 4²u.a.= 16 u.a. 

Aria  pătratului BCDE = a² = 5² u.a. = 25 u.a. 

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

În concluzie: a² = b² + c²   

 

III. Demonstraţia lui Leonardo da Vinci 
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În triunghiul dreptunghic ABC, m<(BAC)=90º ,AB=c, BC=a, AC=b, pe ipotenuza BC 

construim patratul BCDE si ducem DB‘┴AC, EC‘┴DB‘, AA‘┴EC‘.  

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

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

Aria AB‘C‘A‘ = AB‖² - (b-c)² 

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

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

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

Adica, a² = b ²+ c²   . 

IV. Demonstraţie folosind descompunerea unui trapez dreptunghic 

  

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

(m(<BCD) =90º) 

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

Aria ABDE = aria ABC +aria CDE+ariaBCD= bc/2 + bc/2 + ½ • a²/2 = ½ (2bc + a²) 

Deci (b+c)²= 2bc + a² sau  b²+2bc+c² = 2bc + a²  

Deci, a² = b² + c² . 
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V. Demonstrație pe baza triunghiurilor asemenea 

 

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

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

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

b²+c² = a²+ax – ax  

Deci, a² = b² + c² c.c.t.d 

VI. Demonstrație folosind rotația a doua triunghiuri 

 

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

Din construcții Δ1 ≡Δ1‘  [(IU),<ABC≡<KBI, BI≡BC] si Δ2 ≡Δ2‘  [(IU), <CDE≡<FDI, DI≡DC] 

Δ1 se va suprapune peste Δ1‘ dupa o rotație de 90º în jurul punctului B,iar Δ2 se va suprapune peste 

Δ2‘ dupa o rotație de 90º în jurul punctului D. 

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

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

Deci, BC² = AC² + AB²  
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VII. Demonstrație folosind  trei rotații și trei translații 

 

Construim pătratul BJLC pe ipotenuza Δ ABC dreptunghic în A, pătratul ADIC pe cateta AC peste 

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

congruențe de triunghiuri Δ1≡Δ1‘; Δ2≡Δ2‘;  

ΔABC≡ΔLKM≡ΔCLI 

Pentru acoperirea pătratului BCLK:  

Δ1 se translează NH apoi o rotație de 90º în jurul lui H in Δ1‘; 

 Δ2‘ dupa o rotatie de 90º in jurul lui B coincide cu Δ2;  

ΔABC va acoperi ΔKLM dupa o translație BK;  

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

Trapezul BEIH este comun pătratelor BCLK si ACID 

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

AB=CG 

Deci BC² = AC² + AB²  
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Consideraţii generale despre ştiinţele matematice 

 

Gavrilă Alexandra și Piciniș Alexandru 

Liceul Voltaire Craiova  

Prof. coordonator Mirea Mihaela Mioara 

 

Cunoaşterea ştiinţifică se prezintă sub patru forme: ipoteze, stări de fapt, legi, teorii.  

Ipotezele se definesc ca declaraţii tentative despre relaţii între variabile în natură. Stările de fapt se 

definesc ca observaţii ştiintifice care au fost testate şi confirmate în mod repetat. Ipotezele pot 

deveni chiar legi.  Legile descriu compotamentul unor aspecte specifice din natură în anumite 

condiţii. Teoriile reprezintă explicaţii despre aspecte generale ale naturii care cuprind o gamă largă 

de ipoteze, stări de fapt, legi şi evenimente. Aceste explicaţii sunt bine testate şi sunt valoroase 

pentru capacitatea lor de a prezice noi cunoştinţe ştiinţifice şi de a produce noi beneficii practice. 

Spre deosebire de o dovadă matematică, o teorie ştiinţifică dovedită 

este întotdeauna susceptibilă de a fi falsificată dacă apar noi dovezi. Capacitatea de a produce un 

efect al ştiinţei a făcut  un subiect al interogaţiei filozofice. Filozofia ştiinţei încearcă să înţeleagă 

natura şi justificarea cunoaşterii ştiinţifice şi a implicaţiilor sale etice. Principiul falsificabilităţii 

propus de Karl Popper este util pentru a deosebi disciplinele ştiinţifice autentice de pseudo-ştiinţe 

(cum sunt astrologia, homeopatia, etc). În anii 1930, o serie de lucrări de logică matematică au 

arătat că matematica nu poate fi redusă la logică şi Karl Popper a tras concluzia că „cele mai multe 

teorii matematice sunt, ca şi cele din fizică şi biologie, deductive: ca urmare, matematica pură, în 

cele din urmă, devine mult mai aproape de ştiinţele naturii ale căror ipoteze sunt presupuneri, aşa 

cum s-a observat recent‖
1
 

Noţiunile din matematică sunt fundamentale pentru multe ştiinţe. Una din cele mai 

importante funcţii ale matematicii este rolul pe care îl joacă în exprimarea modelelor 

ştiinţifice. Observarea şi gruparea rezultatelor experimentelor, crearea de ipoteze şi previziuni au 

nevoie de modele matematice. Ramurile matematice cel mai des folosite în ştiinţă includ 

calculul probabilist şi statistica, chiar dacă orice ramură a matematicii are aplicaţii, şi aici nu am 

exclus domeniile "pure" cum ar fi teoria numerelor şi topologia. Noţiunile matematice se întâlnesc 

cel mai des în fizică, mai puţin în chimie, biologie, dar, le întâlnim chiar şi în ştiinţele sociale. Unii 

gânditori consideră matematicienii ca fiind oameni de ştiinţă, iar experimentele fizice ca 

neimportante iar dovezile matematice ca echivalente cu experimentele. Alţii nu privesc matematica 

                                                           
1 Popper , Karl 1981, „Logica cercetării‖, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1981, p. 56 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Falsificabilitate
https://ro.wikipedia.org/wiki/Matematic%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Fizic%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Chimie
https://ro.wikipedia.org/wiki/Biologie


26 

 

 

drept ştiinţă, întrucât nu necesită teste experimentale ale teoriilor şi ipotezelor sale. În fiecare caz, 

faptul că matematica este un aparat aşa de util pentru descrierea universului este un aspect central 

al filozofiei matematicii. 

Matematica şi filosofia s-au dezvoltat timp de aproape două milenii în mod independent, 

chiar dacă matematica a constituit un subiect de interes particular pentru filosofi. Teoriile 

matematice utilizează noţiuni adevărate, care sunt demonstrate ca fiind necesare şi obiective pentru 

că depind numai de anumite reguli logice fundamentale care sunt valabile independent de spirit sau 

de lumea empirică. 

Din punct de vedere istoric, ramurile matematicii sunt rezultatul necesităţilor de a face 

calcule comerciale, de a măsura terenuri şi de a predetermina evenimente astronomice utilizate, în 

special în agricultură. Aceste domenii specifice pot fi folosite pentru a delimita în mod generic 

tendinţele matematicii până în ziua de astăzi, în sensul delimitării a trei tendinţe specifice: studiul 

structurii, spaţiului şi al schimbărilor. Dezvoltarea matematicii, ca bagaj de cunoştinţe transmis de-a 

lungul generaţiilor, în primele civilizaţii, este legată strict de aplicaţiile sale concrete: comerţul, 

gestiunea recoltelor, măsurarea suprafeţelor, predicţia evenimentelor astronomice şi, câteodată, de 

ritualurile religioase. Aceste nevoi au dus la împărţirea matematicii în ramuri ce se ocupau cu 

studiul cantităţii, structurii şi spaţiului. 

Chiar dacă sunt fizicieni care încearcă să definească şi să explice diverse fenomene din 

natură, fie sunt analişti economici de la bursă care prezic o posibilă criză economică, fie sunt 

neurobiologii care au darul de  a construi modele ale creierului uman sau cadre din serviciiile 

secrete militare care încearcă să optimizeze alocarea resurselor, cu toţii folosesc matematica. Albert 

Eistein  afirmă că : ―Cum e posibil ca matematica, produs al gândirii omeneşti independent de 

experienţă [s.m.], să se potrivească atât de bine cu obiectele realităţii fizice?‖
2
  

Milenii de cercetare matematică şi de speculaţie filosofică au adus puţină lumină asupra 

forţie matematice. Limbajul mathematic este potrivit pentru a formula legile fizicii, dar este un 

limbaj prin intermediul căruia putem găsi adevărul. Ştiim că Newton a observant, iniţial, căderea 

unui măr, Luna şi mareele de pe plaje, dau nu ―a văzut‖ ecuaţiile matematice care modelează 

fenomenul. În acelaşi mod fizicianul James Clerk Maxwell extinde, în secolul al- XIX-lea, 

fenomenele electrice şi magnetice cunoscute până la 1860 cu ajutorul a patru ecuaţii matematice. 

Relativitatea lui Albert Einstein reprezintă un exemplu concret de teorie matematică extrem de 

precisă şi coerenta a structurii spaţiului şi timpului. 

                                                           
2 Livio, Mario, „Este Dumnezeu matematician?” , Editura Humanitas, Bucuresti, 2009, p 12 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Filozofia_matematicii
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Conceptele şi teoriile „creeate‖ de matematicieni numai din raţiuni pure, neavând nici o 

aplicaţie, se dovedesc, mai târziu, a fi soluţii neaşteptate ale unor probleme ce provin di acţiuni 

umane. Vom lua ca exemplu teoria lui Hardy din matematică. Matematicianul britanic Godfrey 

Harold Hardy (1877- 1947) declara „Nici o cercetare de-a mea nu a dus şi nu va duce, diect sau 

indirect, cea mai mică contribuţie la confortul lumii‖
3
. În realitae legea Hardy –Weinberg (poartă 

numel marelui matematician şi a medicului german Wilhelm Weinberg (1862 -1937)) este utilizată 

în genetică pentru a studia evoluţia populaţiilor.  

Legea Hardy –Weinberg: dacă o populaţie se împerechează absolut la întâmplare (migraţia 

şi mutaţia nu intervin), atunci zestrea genetică rămâne constantă de la o generaţie la alta. 

Abstractele lucrări ale lui Hardy din teoria numerelor îşi găsesc aplicaţii în criptografie, 

adică în creearea de codurilor (teoria lui Hardy este utilizată de matematicianul britanic Clifford 

Cocks). Astfel afirmaţia lui Hardy „Nimeni nu a descoperit vreun scop răyboinic care să fie servit 

de teoria numerelor‖
4
, nu are valoare de adevăr deoarece aceste coduri ale lui Cocks au jucat un rol 

esnţial în comunicaţiile militare.  

Noile tipuri de geometrie prezentate de Gerog Friedrich Bernhard Riemann în teza sa de 

doctorat (noţiunile din teză nu l-au impresionat nici pe Gauss), în 1854, au devenit instrumentul lui 

Einstein pentru a explica teoria relativităţii.  Teoria grupurilor, elaborată de Evariste Galois (1811- 

1832), reprezintă, în prezent, un limbaj utilizat de fizicieni, ingineri, lingvişti şi chiar antropologi 

pentru a descrie simetriile din lume.  

Arhimede a anticipat calculul diferenţial şi integral, ramură a matematicii creată independent 

de Newton şi Leibniz abia la sfârşitul secolului al XVII-lea. Ideea de plecare o reprezintă calcularea 

ariei unei suprafeţe determinate de o curbă (o porţiune dintr-o elipsă) şi o dreaptă. Vom împărţi 

suprafaţa în dreptunghiuri cu lăţimile egale. Suma ariilor acestor dreptunghiurilor va fi un număr cât 

mai aproape de aria suprafeţei pe care o calculăm. Pentru a avea o valoare cât mai aproape de 

adevăr, vom aproxima suprafaţa cu ariile a cât mai multor dreptunghiuri. Deci, aria suprafeţelor este 

limita către care tinde suma ariilor acestor dreptunghiuri. Determinarea acestei limite se numeşte 

integrare. Varianta utilizată de Arhimede se foloseşte pentru a calcula volumele şi ariile suprafeţelor 

sferice, conurilor, elipsoidelor şi paraboloizilor, adică a corpurilor obţinute prin rotaţiea cercurilor, 

elipselor şi parabolelor, în jurul propriilor axe. Unul din scopurile principale, în calculul diferenţial, 

îl reprezintă determinarea pantei unei drepte tangente la o curbă într-un punct dat. Arhimede găseşte 

o soluţie pentru un caz particular al spiralei, anticipând cercetările viitoare ale lui Newton şi 

                                                           
3 Ibidem 2, p.15  

4 Ibidem 3 
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Leibniz. În prezent, calculul diferenţial stă la baza unor modele matematice din fizică, inginerie, 

economie sau dinamica populaţiei.  

Europa secolelor al XV-ea şi al XVI-lea este martora revoluţiei heliocentrice din 

astronomie, realizată de Copernic, Kepler şi Galileo Galilei. Observaţiile lui Galilei, rezultate din 

experinţele sale mecanice, au stat la baza succeselor matematice din secolele următoare. Filosofii 

încep să caute o nouă temelie pentru cunopaşterea umană, iar matematica oferea cea mai solidă baza 

pentru un nou început. René  Decartes are marele merit de a unifica ştiinţa şi etica.  

Trebuie amintit că perioada premergătoare lui Decartes se caracterizează prin ştiinţelor noi 

în conflic cu conceptele religioase precum şi cu filosofia lui Aristotel, care era un mediator între 

ştiinţă şi religie şi care domina gândirea umană de aproape 2000 de ani. Transformarea fizicii în 

ştiinţă felul în care este observată natura şi de modul de gândire. Filosofii acestei perioade 

considerau că adevărul trebuie căutat în lume sau în natură.  

În acesată perioadă, Decartes îşi elaborează opera care a însemnat un pas înainte în gândirea 

umană. „Joncţiunea matematicii cu fizica‖ reprezintă una din ideile importante a gândirii lui 

Decartes, cea care stă la baza cunoaşterii naturii şi stăpânirii ei. Matematica nu este un instrument, 

ci un model pentru fizică, în care toate propoziţiile urmau să depindă de nişte principii considerate 

evidente. Decartes „leagă‖ algebra de geometrie realizând o nouă ramură a matematicii şi anume 

geometria analitică. Elaborarea acestei teorii are ca punct de plecare o observaţie e aproape banală 

că o pereche de numere în plan poate determina fără ambiguitate poziţia unui punct. Decartes 

introduce noţiunea de funcţie. Relaţiile funcţionale dintre două mulţimi descriu matematic 

fenomenele naturii. Din puctul de vedere al lui Decartes, ştiinţa reprezintă „un arbore‖, metafizica 

fiind rădăcinile, fizica trunchiul, iar mecanica, medicina şi morala cele trei ramuri principale.
5
 

Cartea care-l influenţează gândirea matematică şi ştiinţifică a lui Newton este „Geometria‖ 

lui Decartes.  Newton a formulat legile fundamentale ale mecanicii, a demonstrat legile mişcării 

planetelor ale lui Kepller, a formulat primele noţiuni teoretice ale fenomenelor luminii şi culorii şi a 

întemeiat calculul diferenţial şi integral.  

Plecând de la teoria lui Leibniz şi Newton, matematicienii de la sfârşitul secolului al XVII-

lea şi din secolul al XVIII-lea au extins calculul infinitezimal şi au introdus noţiunea de ecuaţii 

diferenţiale. Prin intermediul ecuaţiilor diferenţiale au fost explicate o serie de fenomene de la 

muzica produsă de coarda unei viori la difuzia căldurii, de la mişcarea unui titrez la curgerea 

lichidelor şi a gazelor. Ecuaţiile diferenţiale sunt „motorul‖ prin care se dezvoltă fizica.  

                                                           
5 Ibidem 2, p.112- 113 
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Printre membrii familiei Bernoulli  întâlnim unul dintre pionierii teoriei probabilităţilor 

(Jakob Bernoulli). Prin demonstrarea problemei catenarei de către Jakob Bernoulli, se arată că 

problemele fizicii , aparent banale, au soluţii matematice. 

Teoria nodurilor, din matematică, a fost stimulată de un model greşit al atomului. Chiar dacă 

modelul a fost greşit, teoria  a fost studiată de matematicieni şi s-a dovedit esenţială pentru 

ănţelegerea proceselor fundamantale care implică moleculele vieţii. Din punct de vedere topologic, 

ADN-ul este un nod complex care trebuie desfăcut de enzime pentru a permite replicarea şi 

transcrierea. Toate aceste „procese‖ se realizează cu teoria nodurilor.  

Studiul serios al probabilităţilor are un început modest, dacă ar fi să plecăm de la încercarea 

unor jucători de a-şi corela pariurile cu şansa de reuşită. La jumătatea secolului al XVII-lea un nobil 

francez a adresat o serie de întrebări matematicianului şi filosofului Blaise Pascale legate de acest 

aspect. Acesta din urmă a purtat o amplă corespondenţă cu Pierre Fermat despre această problemă. 

Se consideră că teoria probabilităţilor s-a născut din această corespondenţă 

Bibliografie: 

1. Popper , Karl 1981, „Logica cercetării‖, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1981 

2. Livio, Mario, „Este Dumnezeu matematician?” , Editura Humanitas, Bucuresti, 2009 
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Rezolvarea unor probleme cu ajutorul ecuaţiilor şi 

inecuaţiilor 
 

Cornea Andreea  

Colegiul Naţional ,,Doamna Stanca’’ Făgarăs, jud. Braşov 

Prof. coordonator: Lupu Dorin 

 

1. Suma a trei numere pare consecutive este 1206. Aflaţi numerele. 

 Răspuns: 400, 402, 404. 

 

2. Suma a două numere este 67 iar diferenţa lor este 23. Aflaţi numerele. 

 Răspuns: 45, 22. 

 

3. Determinaţi patru numere întregi, impare consecutive ştiind că suma lor este 400. 

 Soluţie: x - nr. cel mic, atunci x + (x + 2) + (x + 4) + (x + 6) = 400       x = 97 

 

4. Suma dintre un număr şi triplul lui este 1024. Aflaţi numărul. 

 Soluţie:    x + 3x = 1024    x = 256 

 

5. Într-o clasă numărul fetelor este de 2 ori mai mic decât al băieţilor. Dacă ar pleca 6 băieţi şi 6 fete 

atunci numărul băieţilor va fi de 4 ori mai mare  decât al fetelor. Câţi băieţi şi câte fete sunt în 

clasă? 

 Soluţie: 2f – 6 = 4(f – 6)   unde  f  -  nr. fetelor     f = 9 

 

6. Aflaţi două numere ştiind că suma lor este 67 şi împărţind primul  la al doilea obţinem câtul 4 şi 

restul 7. 

 Soluţie:  Fie a, b cele două numere. 

     a + b = 67 ,   a = 4 b + 7  ,  de unde   b = 12  ,   a = 55 

 

7. Tatăl are în prezent 28 de ani iar fiul său 4 ani. Peste câţi ani vârsta tatălui va fi de 3 ori mai  

mare decât vârsta fiului. 

 Soluţie:  Fie x nr. de ani cerut     (28 + x) = 3 (4 + x)     x = 8 

 

8. Într-o clasă sunt 33 de elevi, băieţi şi fete. Dacă în clasă mai vin 2 fete şi pleacă 5 băieţi atunci 

numărul fetelor devine egal cu dublul numărului băieţilor. Aflaţi câte fete şi câţi băieţi sunt în clasă. 

 Soluţie: f -  nr. fete ,     b – nr.băieţi 

  f + b = 33 f + 2 = 2(b - 5)    de unde    b = 15  ,  f = 18 
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9. Diferenţa a două numere este 39. Dacă împărţim numerele obţinem câtul 8 şi restul 4. Aflaţi 

numerele. 

 Soluţie:  Fie a , b  cele două numere. 

  a – b = 39  , a = 8 b + 4  de unde  b = 5  , a = 44 

 

10. Un produs se scumpeşte prima dată cu 20% iar apoi se scumpeşte din nou cu 30%, ajungând să 

coste în final 312 lei. Aflaţi preţul iniţial al obiectului. 

 Soluţie:   Fie  x  preţul iniţial 

  







 x

100

120

100

130
= 312   ,    de unde x = 200 lei 

 

11. Un tricou costă 80 lei. Tricoul se scumpeşte cu 10%. Cât costă tricoul după scumpire? 

 Răspuns: 88 lei 

 

12. Produsul a două numere este 40. Dacă se măreşte primul număr cu 5 produsul devine  

      90. Aflaţi numerele. 

 Soluţie: x ∙ y = 40       (x + 5) ∙ y = 90    de unde y = 10  ,  x = 4 

 

13. Un elev a citit o carte în patru zile. În prima zi a citit 25% din numărul total de pagini. În a doua 

zi 50% din restul de pagini, în a treia zi 
5

2
 din noul rest iar în a patra zi restul de 45 de pagini. 

Aflaţi numărul de pagini. 

 Soluţie:   Fie x nr total de pagini 

    I zi   
4

x
  ,   

4

3

4

xx
x    restul 

   II zi   
2

1
  din 

8

3

4

3 xx
  

  Calculăm noul rest: 
8

3

4

3

4

xxx
x 








  

  III zi  
5

2
  din  

20

3

8

3 xx
  

  Alcătuim ecuaţia:  x
xxx

 45
20

3

8

3

4
 de unde x = 200 

 

14. Suma a două numere este 54. Dacă împărţim primul număr la 2, iar pe al doilea la 5 obţinem 

două numere a căror sumă este 21. Aflaţi cele două numere. 

 Soluţie:  notăm cu   x  primul număr 
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  21
5

54

2





xx
  , de unde  x = 34 

 

15. Ce preţ trebuie să aibă un produs la vânzare ca statul să câştige prin TVA cel puţin 250 lei? 

(TVA – taxa pe valoarea adăugată care este 24%). 

 Soluţie:  Fie  x  preţul produsului 

   250
100

24
x  6,1041x  

 

  

16. O bancă oferă pentru depozitele pe un an o dobândă de 10%. Calculaţi suma minimă pe care 

trebuie să o depună un client astfel ca peste doi ani să poată retrage 5000 lei. 

 Soluţie:   x – suma depusă, atunci 2,41325000
100

110

100

110









 xx   lei 

 

17. După o reducere cu 25% preţul unui produs este de 120 lei. Aflaţi preţul iniţial al obiectului. 

 Soluţie: Fie  x  preţul produsului 

  160120
4

3

4

3

4
 x

xxx
x  lei 

 

18. Un camion poate transporta 500 de cărămizi. Câte drumuri ar trebui să facă pentru a transporta 

22800 de cărămizi? 

 Soluţie: 466,45
500

22800
 xxx    

  Răspuns 46 de drumuri 

 

19. Să se afle două numere, ştiind că împărţind pe unul la celălalt se obţine câtul 6 şi restul 15 iar 

diferenţa lor este 110. Aflaţi numerele. 

 Soluţie:  Fie a , b  cele două numere    

   a = 6 b + 15  ,   a – b = 110     de unde b = 19  iar  a = 129 

 

 

20. Roata din faţă a unei trăsuri are lungimea circumferinţei de 1,5 m iar cea din spate de 2 m. Să se 

afle distanţa parcursă de trăsură ştiind că pe această distanţă roata din faţă a făcut cu 150 de rotaţii 

mai mult decât roata din spate. 

 Soluţie: Notăm cu  x  distanţa. Nr. de rotaţii ale roţii din spate este 
2

x
 iar ale roţii din faţă 

este
5,1

x
.Cele două roţi parcurg aceeaşi distanţă, deci  900150

25,1
 x

xx
m. 
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21. Deplasându-se pe un fluviu, în sensul cursului, o barcă cu motor parcurge distanţa dintre două 

porturi în 13 ore şi 30 minute. Aceeaşi distanţă însă împotriva curentului, o parcurge în 18 ore. Să 

se afle în câte ore va străbate distanţa dintre cele două porturi o bărcuţă de hârtie care pluteşte pe 

apă. 

 Soluţie: Notăm cu x  viteza bărcii cu motor în apă stătătoare şi cu  y viteza apei. 

  Barca cu motor se deplasează împotriva curentului apei cu viteza x – y, parcurge 

distanţa 18(x - y)  iar în sensul apei are viteza x + y şi parcurge distanţa  yx 
2

1
13 .  Avem ecuaţia  

   yxyx 
2

27
18   de unde x = 7 y ,  deci viteza bărcii este de 7 ori mai mare ca viteza apei. 

  Barca cu motor se deplasează în sensul apei cu o viteză egală cu 8y, adică de 8 ori 

mai mare ca viteza apei. Deci distanţa pe care o parcurge bărcuţa de hârtie este într-un timp de 

1088
2

1
13   ore. 

 

 

 

Bibiografie: 
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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 

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. 
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Euclid la Scoala din Atena 

imaginat de Raphael 
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Infinitul 
                                                                                                                

Buznă Anda-Mihaela și Ghiurea Ancuța Maria 

Școala: Colegiul Tehnic Ion Mincu 

Prof. coordonator: Badea Brigitte  

 

Noțiunea de infinit este o noțiune abstractă pe care omul, aflat pe o anumită treaptă a 

cunoașterii, poate să o înțeleagă pe cale intuitivă . 

Gândirea abstractă şi noţiunea de infinit 

Oamenii gândesc în mod diferit. Gândirea concretă se referă la procesul de gândire în care 

individul percepe ceva ce este prezent din punct de vedere fizic în preajma sa, cu ajutorul simțurilor. 

Orice poate fi văzut, auzit, atins sau mirosit este analizat și nu mai sunt făcute alte conexiuni. 

Gândirea abstractă, pe de altă parte, caută mesaje, dedesubturi și interpretări, relaționează 

experiențele trăite și lucrurile din jurul lor prin teorii și concepte emoționale fiind capabilă să 

privească dincolo de ceea ce este evident . 

Omul percepe în mod concret doar părți finite ale unor procese sau manifestări din natură 

iar pe cale intuitivă înțelegem faptul că aceste procese pot continua fără să se oprească. Studiul unor 

astfel de procese  s-a dovedit a fi problematic. 

Infinitul a fost întotdeauna tratat cu un amestec de fascinație si smerenie. Unii l-au asociat 

ideii de divinitate, în timp ce alții îl privesc ca pe un concept fără valoare practică în lumea reală. 

Aceştia din urmă își argumentează poziția afirmând ca până și matematica, aparent dependentă de 

infinit, poate fi făcută recurgând la cantități inepuizabile, dar finite. 

Problema infinitului s-a pus încă din Grecia antică. Vechii greci au intuit noţiunea de 

infinit, dar în acelaşi timp erau oarecum incomodați de concept, dat fiind termenul pe care i l-au 

atribuit, "apeiron" - o noțiune care în limbajul modern s-ar traduce prin "haos". "Apeiron"-ul era 

lipsit de control, sălbatic si periculos. Atribuindu-i această 

denumire conceptului de infinit, ei sugerau faptul că această 

noţiune nu era accesibilă înţelegerii tuturor, fiind nevoie de o 

anumită „iniţiere‖ (= educaţie) pentru a fi interpretată corect. 

                Marele om de ştiinţă şi filosof al  Greciei antice, 

Aristotel (384 – 322 î. Hr.) a avut o abordare foarte 

pragmatică a acestui concept abstract: el a decis că infinitul 

trebuie să existe, deoarece timpul pare să nu aibă început, nici 

sfârşit. De asemenea, el a constatat că nimeni nu putea să 

pretindă ca o numărătoare să se fi putut terminat vreodată. 

Dacă ar fi existat un anume cel mai mare număr - "maximum", 

acestuia oricând i s-ar putea adăuga 1, obţinând "maximum + 

1" sau altă valoare n, obţinând "maximum + n". Pe de altă 

parte, Aristotel observă că infinitul nu putea exista în lumea 

reală (adică nu există manifestări concrete, pe care să le putem 

percepe cu simţurile, ale infinitului) . Dacă ar exista, spre 

exemplu, un corp fizic infinit, spune Aristotel, acesta ar fi fară 

frontiere – totuși, prin definiție, pentru a fi corp un obiect 

trebuie să aibă margini. 

Aristotel, la vremea lui, a "pus la punct" atat de ferm infinitul încât cu greu a mai fost 

abordat de alţi învăţaţi, până în secolul al XVII-lea. 
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După cu am văzut, încă din vremea grecilor antici, 

învăţaţii și-au pus problema infinitului, dar primul om care a 

întrezărit cu adevărat aplicarea noţiunii în matematică şi în 

ştiinţe în general, a fost remarcabilul vizionar Galileo Galilei 

(1564 - 1642). El a fost un fizician, matematician, astronom, 

filozof, italian care a jucat un rol extrem de important în 

Revoluția știinţifică. Galileo a produs o lucrare originală şi 

chiar profetică în matematică: Paradoxul lui Galileo, care arată 

că există tot atătea pătrate perfecte câte numere întregi există, 

deşi majoritatea numerelor nu sunt pătrate perfecte. Asemenea 

aparente contradicții au fost explicate abia după 250 de ani, în 

lucrările lui Georg Cantor. 

Georg Cantor (1845 – 

1918) a fost un mare  

matematician german, considerat fondatorul teoriei moderne a 

mulţimilor. El a fost primul om de ştiinţă care și-a pus în mod 

riguros problema infinitului. Pornind de la faptul că se poate 

demostra ușor că mulțimea numerelor naturale este infinită, el şi-a 

pus apoi se pune întrebarea: mai sunt mulțimi infinite? și dă în acest 

sens un exemplu devenit clasic: nu știu să pun mâna pe infinit, dar 

știu să compar două mulțimi infinite. Se defineşte conceptul de 

funcție bijectivă și în loc să se ―numere‖ infinitul, se compară o 

mulţime infinită cu altă mulţime infinită. Cu ajutorul acestor funcții bijective el a arătat că sunt la 

fel de multe numere naturale câte numere impare există şi câte numere raționale există. 

După cum vedem, adevaratele mistere matematice și, în general, ale lumii, se află la 

frontiera gândirii noastre. Depășind-o putem trece dincolo de ceea ce știm că este posibil și putem  

începe să explorăm miracolele extreme ale universului. 

 

 Banda lui Möbius 

 

Banda lui Möbius un model de suprafață cu o 

singură față și o singură margine. Banda are 

proprietatea matematică de a fi neorientabilă. A fost 

studiată inițial de Auguts Ferdinant Möbius si Johann 

Benedict Listing care au descoperit-o independent în  

1858. 

 

 

Construcția ei este foarte simplă: o fâșie 

de hârtie se răsucește odată  și se lipesc capetele. 

(Există și variante cu hârtia răsucită de mai multe 

ori).  Cercetând proprietățile obiectului obținut, 

descoperim că, deși fâșia inițială are două 

suprafețe, cea rezultată are una singură. În 

imaginea alăturată vedem cum, privită din acest 

unghi, Banda lui Möbius apare sub forma 

simbolului folosit pentru noţiunea de infinit (unii 

autori consideră că imaginea aceasta a inspirat 
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alegerea simbolului ∞ pentru a reprezenta infinitul în calcule). 

Noțiunea de infinit și Banda lui Möbius i-au inspirat omului de știință american (angajat la 

Centrul de Cercetare IBM Thomas J. Watson)  Clifford Pickover să elaboreze  teorii ștințifice 

interdisciplinare, indentificând modele matematice în natură și cultură, acolo unde lucrările lui arată 

că, la fiecare pas, de la atomi la artă, se întâlnesc amprentele matematicii. Printre studiile lui 

menționăm: 

- tulpinile Pickover (legate de studiul geometriei fractale); 

- vizualizarea științifică a unor fenomene infinite din natură, artă, societate sau din diferite 

științe (în special biologie și astronomie); 

- diferite tipuri de numere (numere întregi, numerele Leviatan și factorion) și funcții (Funcția 

kcarotidiană-Kundalini, fractală și Batrachion)  
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Influența matematicii în chimie 
 

Aron Răzvan 

Colegiul Național „Nichita Stănescu”, Ploiești 

Prof. îndrumător Ioana Totolici 

 

Ce a fost mai întâi: chimia sau matematica? 

Încă din epoca alchimiei, matematica a fost utilizata intens pentru a se studia într-un mod obiectiv 

diversele efecte ale reacțiilor chimice si cantitățile necesare pentru a eficientiza reacțiile. 

Deci, astfel, putem spune că, fără matematică, studiul chimie ar fi fost mult mai dificil, daca nu 

chiar imposibil. 

Totodată, principii elementare ale chimiei precum atomul sau molul nu ar fi fost posibile fără ample 

studii. 

În acest proiect vom vorbi despre 3 dintre principiile moderne ale chimiei:  

• Molul 

• Masa Atomică  

• Ecuațiile chimice 

Molul 

Cu toții știm că un mol de atomi este determinat de numărul lui Avogadro. 

Constanta lui Avogadro este numită după omul de știință italian din secolul al XIX-lea Amedeo 

Avogadro, care, în 1811, a fost primul care a avansat ideea că volumul unui gaz (la o anumită 

presiune și temperatură) este proporțional cu numărul de atomi sau molecule, indiferent de natura 

gazului. Fizicianul francez Jean Perrin a propus în 1909 numirea constantei în onoarea lui 

Avogadro. Perrin a primit în 1926 Premiul Nobel pentru Fizică, în mare parte pentru munca sa de 

determinare a constantei lui Avogadro prin mai multe metode diferite. 

Valoarea constantei lui Avogadro a fost pentru prima oară indicată de Johann Josef Locschmidt, 

care în 1865 a estimat diametrul mediu al moleculelor din aer printr-o metodă care este echivalentă 

cu calcularea numărului de particule dintr-un volum dat de gaz. Această din urmă valoare, numărul 

de densitate de particule într-un gaz ideal, este acum numită constanta Loschmidt(d) în onoarea lui, 

și este legată de constanta lui Avogadro, NA, prin relația 

unde p0 este presiunea, R este constanta gazului ideal și T0 este temperatura 

absolută. Legătura cu Loschmidt este sursa simbolului L folosit uneori pentru constanta lui 

Avogadro, și în literatura de specialitate de limba germană ambele constante pot purta același nume, 

distingându-se numai prin unitatea de măsură. Determinări precise ale numărului lui Avogadro 

impun măsurarea unei singure cantități la scară atomică și la scară macroscopică folosind aceeași 

unitate de măsură. Acest lucru a devenit posibil pentru prima dată când fizicianul american Robert 

Millikan a măsurat sarcina unui electron în 1910. Sarcina electrică pe molul de electroni este o 

constantă numită constanta lui Faraday și a fost cunoscut încă din 1834, când Michael Faraday a 

publicat lucrările sale despre electroliză(d). Împărțind sarcina unui mol de electroni la cea a unui 

singur electron, se obține numărul lui Avogadro. Din 1910, calcule mai noi au determinată cu mai 

mare precizie valorile pentru constanta lui Faraday constantă și pentru sarcina elementară. (A se 

vedea mai jos)Perrin a propus inițial ca denumirea de numărul lui Avogadro (N) să se refere la 

numărul de molecule dintr-un singur gram-moleculă de oxigen (exact 32 g de oxigen, în 

conformitate cu definițiile vremii), și acest termen este încă utilizat pe scară largă, mai ales în 
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manualele introductive. Schimbarea de nume în constanta lui Avogadro (NA) a venit odată cu 

introducerea molului, ca unitate fundamentală în Sistemul Internațional de Unități (SI) în 1971, care 

recunoștea cantitatea de substanță ca dimensiune de măsurare independentă. După această 

recunoaștere, constanta lui Avogadro nu mai este un număr pur, ci are și o unitate de măsură, anume 

inversul molului (mol-1). 

• Constanta lui Avogadro, adesea marcată cu simbolul NA sau L, are valoarea 

6,022140857E+23 mol
-1

 în Sistemul Internațional de unități (SI). 

Masa atomică 

• Masa atomică (notată ma) a unui element chimic din tabelul periodic este masa unui atom 

din acel element. Unitatea de măsură este unitatea atomică de masă, simbolizată uam, u sau 

Da (Dalton). O unitate atomică de masă este definită ca fiind 1⁄12 din masa unui singur atom 

al izotopului de carbon-12.Pentru atomi, protonii și neutronii din nucleu prezintă aproape 

toată masa, așadar masa atomică măsurată în uam are aproape aceeași valoare cu numărul de 

masă. 

• unitate de masă atomică (unificată) u 

• 1 u = 1,660 540 2(10) x 10
−27

 kg (cu o incertitudine relativă de 0,59 x 10
−6

) 

Ecuațiile chimice 

• Ecuațiile chimice sunt utilizate pentru reprezentarea ilustrativă a reacțiilor chimice. Acestea 

sunt formate din formule chimice și structurale, atât pentru reactanți, cât și pentru produșii 

de reacție. Ei sunt separați de o săgeată (→) care indică sensul și tipul reacției chimice, O 

săgeată dublă (este în echilibru cu) este folosită pentru a reprezenta reacții la echilibru 

chimic. Ecuațiile trebuie „egalate‖ conform stoechiometriei, astfel că numărul de atomi din 

fiecare specie chimică trebuie să fie egală de fiecare parte a ecuației. Egalarea se face prin 

numărarea fiecărui atom din fiecare entitate chimică (a căror număr de moli sunt notați în 

exemplul de mai jos cu a, b, c și d. 

•  

• În concluzie, încă o dată observăm cât de importantă este matematica în viața noastră 

cotidiana, dar și în a progresa spre un viitor mai bun. Totodată, aceste informații dovedesc 

încă o dată că științele exacte, în special matematica a pătruns în toate domeniile dezvoltate 

de către om. 
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Interdisciplinaritate matematică – fizică 

 

Toacă Samuel, Dreptaru Andreea 

Colegiul Tehnic Câmpulung 

Prof. coordonator  Moșteanu Gabriela Georgeta 

 

„Științele sunt uși, iar cheile lor sunt cercetările‖,  Anton Pann 

 

Dintre toate ştiinţele naturii, cea care foloseşte cel mai mult matematica în scopul analizei, 

sistematizării şi explicării fenomenelor este fizica. Progresele remarcabile pe care le-a făcut această 

ştiinţă în ultimele secole se datorează în mare măsură folosirii intensive a matematicii. Dar fizica nu 

s-a limitat numai la rolul de beneficiar al ajutorului nepreţuit pe care i l-a dat matematica, ci a 

contribuit la rândul său în mod substanţial la crearea şi dezvoltarea unor capitole importante ale 

matematicii.  

Între ştiinţele cu care ne-am obişnuit, matematica pare a fi domeniul cel mai abstract, care 

nu furnizează decât unele instrumente pentru descrierile ştiinţifice ale fenomenelor fizice, 

instrumente considerate de multe ori, mai ales de nespecialişti, mult prea diferite de realitatea 

concretă. Însă nu este aşa. Fizica utilizează în mod curent descrieri matematice. Cea mai mare parte 

a proceselor care se petrec în natură au primit deja descrieri matematice. Teorii precum cea a 

gravitaţiei formulate de Isaac Newton şi rafinate de Albert Einstein, teoria electromagnetismului, 

formulată prin contribuţia decisivă a lui Maxwell, sunt exemple în care contribuţia matematicii este 

esenţială. Joncţiunea matematicii cu fizica a fost una din ideile lui Descartes. Frumos în matematică 

nu e atât precizia ei cantitativă, ci, mai ales, certitudinea şi evidenţa raţionamentelor şi modul în 

care acestea se succed. Matematica nu slujeşte ca instrument, ci ca model pentru fizică. 

Matematica este limbajul folosit pentru descrierea compactă a ordinii în natură, în special 

legile fizicii. Acest lucru a fost remarcat și susținut de către Pitagora, Platon, Galileo, şi Newton. 

Teoriile fizicii folosesc matematica pentru a face ordine și a oferi formule precise, soluții precise 

sau estimate, rezultate cantitative și predicții. Rezultatele experimentale în fizică sunt măsurători 

numerice. Aceasta înseamnă că fizica se ocupă în cele din urmă cu descrieri ale lumii reale, în timp 

ce matematica se ocupă cu modele abstracte, chiar dincolo de lumea reală. Astfel, afirmaţiile fizicii 

sunt sintetice, în timp ce afirmaţiile matematicii sunt analitice. Matematica foloseşte ipoteze, în 

timp ce fizica foloseşte teorii. Afirmaţiile matematice trebuie să fie doar logic adevărate, în timp ce 

previziunile afirmaţiilor fizice trebuie să se potrivească datelor observate şi experimentale. 

Fiecare observare, experimentare, formulare de legi sau teoretizare se realizează utilizând 

instrumente matematice. O ecuaţie matematică poate reprezenta de fapt o lege în fizică sau chimie.  

Calculul matematic, formulele trigonometrice, proporţiile, funcţiile ca şi alte abstractizări ale 

matematicii se întâlnesc în fizică, chimie şi biologie la tot pasul. 

Fizica, spre deosebire de matematică, este o ştiinţă a naturii,deoarece rezultatele teoriilor 

fizicii se pot valida prin experiment, dar fără cunoştinţe matematice studiul fizicii este imposibil. Ca 

atare putem spune că matematica oferă fizicii uneltele necesare studiului şi de exprimare a 

rezultatelor studiului în timp ce fizica oferă matematicii concepte şi relaţii demonstrabile din punct 

de vedere experimental. 

Importanța matematicii ca metodă științifică poate fi reflectată în fizică în două forme: 

  Exprimarea legilor fizice în formule matematice și folosirea formulelor și operațiunilor 

matematice pentru rezolvarea problemelor de fizică. 

 Deducerea matematică a unor legi fizice sau a consecințelor lor. 



43 

 

 

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

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

din alte legi și din determinarea mărimilor. 

Uneori cazurile examinate în fizică sunt foarte nimerite pentru introducerea unor noțiuni de 

matematică. De aici legătura bilaterală dintre matematică și fizică; pe de o parte fizica folosește 

pentru scopurile ei procedee matematice, pe de alta parte ea dă un material concret pentru lecțiile de 

matematică. 

Fizica nu poate exista fără matematică. Fiind o ştiinţă exactă, fizica foloseşte aparatul 

matematic atât în enunţuri cât şi în elaborarea şi rezolvarea problemelor sau situaţiilor noi. Relaţia 

fizicii cu matematica este complexă: matematica este prezentă cu suport algebric în orice enunţ al 

unei legi sau al unui postulat, matematica oferă geometrie plană sau în spaţiu pentru mecanică sau 

optică. 

Rezolvarea problemelor de fizică implică folosirea de noţiuni matematice, de la cele simple, 

aritmetice, până la cunoştinţe de geometrie vectorială, etc. În schimb, prin verificarea experimentală 

a rezultatelor obţinute în urma rezolvării teoretice implicit se verifică şi teoria matematică folosită 

în rezolvarea problemei de fizică. 

 Lecțiile de fizică bazate pe rezolvări de probleme presupun realizarea permanentă a 

corelației fizică-matematică, prin rezolvarea ecuațiilor de gradul I si II, reprezentarea grafică a unei 

funcții, etc. 

Este unanim acceptat că, în viața de zi cu zi, nu folosim cunoștințe disparate acumulate la 

anumite discipline și nu valorificăm capacitățile specifice unei materii de studiu. Viața noastră este 

una complexă, unitară, prin urmare, ar trebui să studiem fenomenele din perspectiva diferitelor 

discipline, intercorelate și, mai mult, din perspectiva valorificării învățării nonformale și informale 

în context formal. 

Abordarea interdisciplinară porneşte de la ideea că nicio disciplină de învăţământ nu 

constituie un domeniu închis, ci se pot stabili legături între discipline. Succesul în activitatea 

tinerilor este posibil, numai dacă aceştia pot să coreleze interdisciplinar informaţiile obţinute din 

lecţii. 

Fizica a devenit mare utilizatoare de instrumente matematice: având matematica drept 

instrument de lucru, fiecare demers (observare, experimentare, formulare de legi, teoretizare) fiind 

realizat în spirit matematic. De cele mai multe ori, matematica devansează teoretic celelalte ştiinţe, 

deschizând drumuri, construind modele. 

O ecuaţie matematică poate fi o lege în fizică. Proporţiile, funcţiile trigonometrice, ca și alte 

abstractizări ale matematicii se întâlnesc în fizică la orice pas pentru descifrarea tainelor naturii. 

Fizica apelează de foarte multe ori la cunoștințele dobândite la lecţiile de matematică pentru 

explicarea fenomenelor caracteristice ei. 

O problemă destul de importantă, cu multe aplicații practice, în cadrul algebrei, este aceea 

referitoare la noțiunea de funcție. Această noțiune fundamentală în matematică trebuie să apară de 

la început ca o corespondență între două mulțimi. Astfel, se va arăta că se va ajunge la studiul unei 

funcții liniare, considerând: lungimea cercului față de diametru, spațiul în raport cu timpul, când 

viteza este constantă, dependența între viteză și timp la o mișcare uniform accelerată, legătura între 

volum și temperatură la presiune constantă sau aceea dintre presiune și temperatură la un volum 

constant, lungimea unei bare față de temperatura la care este încălzită. 

O problemă abordată interdisciplinar este tema „Compunerea forțelor concurente‖ care cere, 

să se determine valoarea rezultantei a două forțe concurente perpendiculare. Pentru aceasta este 

nevoie să se aplice Teorema lui Pitagora studiată la geometrie. 
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 Această problemă, abordată interdisciplinar capătă o dublă valoare: pe de o parte teorema va 

fi prezentată ca fapt stabilit experimental aparținând fizicii, pe de alta parte matematica o va utiliza 

ca exemplu pentru înțelegerea unor lucrări abstracte. 

 Se efectuează experimentul din figură: 

 

Menținând unghiul dintre cele două forțe de 90
0
, se modifică valorile pentru forțele F1 si F2. La 

fiecare valoare nouă pentru aceste forțe, se procedează la o înlocuire a acestora prin singura forță R 

care să producă aceeași deformare a resortului. Se repetă seria măsurătorilor și rezultatele se trec 

într-un tabel. 

F1 F2  R R
2 

F1
2
+F2

2 

3N 4N 90 5 25 25 

4N 3N 90 5 25 25 

Se ajunge la concluzia că pentru două forțe concurente perpendiculare F1 și F2 valoarea rezultantei 

R se determină prin relația ﴾legea﴿ lui Pitagora: 

R
2
=F1

2
+F2

2
 

Experiențele arată că forțele se compun după regula paralelogramului, adică sunt mărimi vectoriale. 

De aici se poate enunța principiul independenței acțiunii forțelor: sub acțiunea simultană a două 

forțe, un corp descrie diagonala unui paralelogram având ca laturi aceste forțe în același timp în 

care ar descrie separat fiecare latură sub acțiunea forței corespunzătoare. Regula paralelogramului 

este un postulat care provine din matematica vectorilor. 

 

                 

Vectorii A și B (a) sunt adunați cu regula triunghiului(b) și cu regula paralelogramului(c). 

 
Astfel, elevii pot utiliza două metode de a găsi rezultanta a două forțe concurente 

perpendiculare: grafic, cu regula paralelogramului și prin calcul cu ajutorul legii lui Pitagora. Este 

de la sine înțeles că, abordată interdisciplinar chestiunea în cauză capătă profunzime. 

Compunerea vectorilor perpendicular 

 

 

 

 

 

F
1
 (cateta) 

F
2 

(cateta) 

F (ipotenuza) 
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Mărimile celor doi vectori sunt respectiv: F1=3N si F2=4N 

Conform teoremei lui Pitagora:Pătratul ipotenuzei este egal cu suma pătratelor catetelor, deci 

mărimea rezultantei este: 

5251692

2

2

1  FFF N 

 

Compunerea vectorilor în cazul general se face completând triunghiul de adunare a vectorilor 

OAB cu triunghiul dreptunghic ABC, astfel încât să rezulte triunghiul dreptunghic OAC. 

Notăm cu φ unghiul între vectorii F1 si F2 

 

 

 

  

 

 

 

Aplicând teorema lui Pitagora în triunghiul OAC obținem:  
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Din punct de vedere matematic pentru un mobil în mișcare uniformă, durata traseului t și distanța 

parcursă d, sunt mărimi proporționale, coeficientul de proporționalitate fiind viteza, notată uzual cu 

v. Astfel, viteza unui mobil este distanța parcursă în unitatea de timp. 

V=    

Aceste relații se aplică în cadrul problemelor de fizică ce au ca cerință distanța parcursă de un mobil 

într-un anume interval de timp, cu ajutorul unui tabel de proporționalitate între mărimi.  

 Avantajele interdisciplinarității sunt multiple: permite elevului să  acumuleze informații 

despre obiecte, procese, fenomene care vor fi aprofundate în anii următori ai școlii; clarifică mai 

bine o temă, făcând apel la mai multe discipline; creează ocazii de a corela limbajele disciplinelor 

școlare; permite aplicarea cunoștințelor în diferite domenii; constituie o abordare economică din 

punct de vedere al raportului dintre cantitatea de cunoștințe și volumul de învățare. 

  

Bibliografie: 

1.Ștefan Milcu, „Despre geneza științelor multi- și interdisciplinare în interdisciplinaritatea 

contemporană‖ E.D.P., 1980, București. 
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Sărbătoarea dulciurilor 

 

Ion Laura Gabriela și Belu Daria Elena 

Școala:,, George Emil Palade, Buzău” 

Prof. coordonator: Ignătescu Viorel Ovidiu 

   

Este o zi obișnuita, în care galăgia și neliniștea domnesc în orășel. Dar 

deodată zgomotul parcă era săgetat de o voce duioasă dar bărbătească care provoca 

doar la auzul ei de către oameni un zâmbet, iar gândul către ea, îndulcea sufletul. 

Doar spune:‖ Astăzi este! Sărbătoarea Dulciurilor!‖ și deja ai conturat în minte 

o grămadă de prăjituri lângă care se vedea un micuț cofetar grăsuț, cu o pălărie 

mai mare decât fățuca sa, cu ochii bulbucați și sinceri și obrăjori roșiori și 

duioși. Doar prezența sa  creează un aer de basm iar respectul acestuia față de 

oameni conturează coperțile perfecte pentru a oglindi siguranța evocărilor cu 

el.  

1.Elevii a doua școli s- au gândit să guste în acea zi tradițională din gustoasele 

torturi. Știind că prima școală are cu 50 mai mulți elevi decât în cealaltă iar în total sunt 1200, aflați 

numărul elevilor din ambele școli. 

                Rezolvare: 

Notăm cu: E1- număr elevi din prima școală                                                                    

                  E2- număr elevi din a doua școală 

E1+ E2= 1200 

E1= E2+ 50                                                              

      (E2+ 50)+ E2= 1200 

 2 E2= 1200- 50 

    E2= 1150/ 2                                  

     E2= 575                                              

 E1= 575+50 

 E1= 625         

 

2. În prima școală, băieții au ales atât eclere cât și indiene. Numărul băiețior care au ales eclere este 

1/25 din totalul acestora. Știind că o indiană costă 4,5 lei, un ecler 4 lei iar numărul băieților este de 

275 aflați câți lei au cheltuit în total băieții pe desert. Aflați și care este numărul fetelor? 

Rezolvare: 

Notăm cu : B1- număr băieți care au ales eclere 

                    B2- număr băieți care au ales indiene 

E- eclere 

I- indiene                                                       

B- număr băieți în total                                               
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    B1= 1/25* B= 275/25, B1= 11 

B1+ B2= 275 

B2= B-B1=275-11 

B2= 264 

    - o indiană= 4,5 lei 

     - un ecler= 4 lei 

Preț total: B2*I+ B1*E= 4,5*264+ 4*11= 44+ 

1188=1232 lei 

    Fete+ Băieți= 625, Fete= 625-275= 350 

 

3.Tot în prima școală, 1/7 din numărul fetelor au ales 

tiramisu iar restul mousse de ciocolată. Știind că un 

tiramisu este 4,5 lei iar un mouss cu ciocolată este 5 lei. 

Aflați câți lei au cheltuit fetele. Dar cât au cheltuit în total 

elevii primei școli? 

Rezolvare: 

Notăm cu: F1- număr fete care au vrut tiramisu                                 

                  F2- număr fete care au vrut mousse cu ciocolată 

T- tiramisu 

M- mousse cu ciocolată                                              

F- număr fete total 

F1=1/7*F=350/7= 50 

F2= F-F1=350-50= 300 fete 

Un tiramisu= 4,5 lei 

Un mousse de ciocolată= 5 lei 

Bani cheltuiți: F1*T+ F2*M= 5*300+ 4,5* 50= 75225 

Bani cheltuiți în total: 75225+ 1232=76457 lei   

 

4. În a doua școală s- au cheltuit 3000 de lei. Știind că s-au mâncat de 2 ori mai multe indiene decât 

mousse de ciocolată iar amandine de 5 ori mai mult decât mousse de ciocolată. Aflați câți lei s- au 

cheltuit pentru fiecare prăjitură. 

M+ I+ A= 3000 lei 

I= 2M 

A=6 I= 12M 

M+2M+ 12M=15M 

15M= 3000 

M= 200 lei 

I= 400 lei 
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A=2400 lei 

 

5.Cofetarul fiind atât de fericit de veselia pe care o provoacă prăjiturile sale pe chipul copiilor a vrut 

să le ofere ceva din partea casei un pahar de apă. Dar din cauza ratelor care îl năpădiseră, bugetul 

cofetarului, acesta le oferă apă de la robinet. Din cauza problemelor, bucătarul a uitat că trebuie să 

cheme un instalator și a început să calculeze . 

Rezolvare:  

Notăm cu: R1- robinetul 1 

                   R2- robinetul 2 

                    B- bazin 

R1+R2......6h........B      / 3 

R1+R2…..2h…….B/3 

R1……….6h…….2B/3      /*3/2 

R1……….9h………B 

R1+R2…...6h………B 

R1………...6h………2B/3 

R2…………6h………..B/3     /*3 

R2…………18h……….B            
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Lucruri interesante despre numere interesante  
 

Motto:,,Matematicianul este îmblânzitorul ce a domesticit infinitul.’’ 

 Lucian Blaga 

 

Găitanaru Andreea –Cătălina 

Școala Gimnazială ”Rareș Vodă” Ploiești  

Prof. coordonator: Badea Daniela 

 

Când vine vorba de algebră mă gândesc la numere întregi, numere raționale ,numere 

zecimale și mult mai multe numere învățate in gimnaziu. Singurele numere despre care nu știam 

nimic erau cele interesante, cele prietene și numărul googol și atunci m-am intrebat: 

Ce este un număr interesant? 

Când devine un număr interesant? 

Iată două întrebări la care au încercat să răspundă deopotrivă matematicieni, artişti,  dar şi filozofi şi 

scriitori. 

Şi concluzia unică este că un număr poate fi interesant într-o mulţime de moduri.  

    Tentativele din ce in ce mai numeroase de a asocia numere activitaţilor noastre , căutarea 

adevarului prin căutarea unui număr care exprimă un raport , un indice , o diferenţă , un efectiv , o 

medie , o cotă , un curs , un coeficient , un calibru, o frecvenţă ne fac să credem că numerele au tot 

mai mult  responsabilitatea de a exprima realitatea. 

    Şi tocmai de accea numerele devin interesante . 

Pentru un matematician,numărul 60 e interesant deoarece se împarte cu rest zero la primele 6 

numere naturale nenule si are un număr impresionant de divizori. Pentru un ceasornicar,acest număr 

e interesant pentru că o oră e alcatuită din 60 de minute si un minut din 60 de secunde;60 de ani 

reprezintă pentru mulţi începutul senectuţii,pentru un calător poate reprezenta numărul unui mijloc 

de transport în comun. 

1.  Numărul 7744 este singurul număr de forma  aabb , numit si număr ,,bâlbâit‘‘ , care este pătrat 

perfect . 

 2. Numărul 15873 are urmatoarea proprietate ,,curioasă‘‘:înmulţit cu oricare dintre numerele  de o 

cifră si apoi cu 7,produsul obţinut se scrie prin repetarea cifrei alese. 

3.  Numărul 142 857 a primit si un nume ,,numărul lui Zevros‘‘.Înmulţeste-l , pe rând,cu numerele 

3,2,6,4 şi 5 şi vei obţine de fiecare dată un produs alcătuit din aceleaşi şase cifre,aranjate intr-o 

ordine ciclică 

4.  Numărul 153 poate fi exprimat ca produs a două numere, cele două numere fiind formate din 

cifrele sale. 

                  153=51 x 3 

    Numărul 153 mai are câteva proprietăți interesante.Este suma tuturor numerelor naturale de la 1 

la 17.Aşadar este al şaptesprezecelea număr triunghiular.  

Se poate scrie ca sumă a factorilor primelor cinci numere naturale nenule. 

(n!=1x2x3x4…(n-1) x n) 
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                                     153=1!+2!+3!+4!+5! 

Suma divizorilor lui(cu excepţia lui 153) este un pătrat perfect. 

1+3+9+17+51    

Ce este un numar googol? 

         NUMARUL GOOGOL 

Googol este un cuvânt englez artificial care desemnează un anumit număr foarte mare , egal cu 

10100, sau cifra 1 urmată de o sută de zerouri. Numărul acesta este atât de mare încât depășește 

numărul de particule din Univers, estimat a fi între 1072 și 1087. Totuși, unele calculatoare de 

buzunar obișnuite pot reprezenta numere până la 9,9999999·1099, ceea ce este foarte aproape de un 

googol (mai exact 0,99999999 googol). 

 Ce sunt numerele prietene? 

           NUMERE PRIETENE  

Se spune ca Pitagora la intrebarea ―Cine este prietenul?‘‘a afirmat: 

,,Acela care este alt eu,ca numerele 220 si 284.‘‘ 

Dar ce inseamnă ca două numere sunt prietene? 

Când două numere sunt prietene? 

Probabil unul dintre cele mai frumoase concepte din matematică, mai precis din teoria numerelor, îl 

constituie acela de „numere prietene‖.  

    Adică fiecare număr este egal cu suma divizorilor celuilalt număr, luând în calcul inclusiv pe 1 și 

excluzând numărul însuși (ca divizor). Evident, numerele prietene vin mereu în perechi. 

    Exemple de numere prietene: 

220 si 284 

1184 si 1210 

2620 si 2924 

5020 si 5564 

 

    Primele perechi de numere prietene sunt cunoscute încă din antichitate – școala pitegoreică – 

fiind considerate simbolul prieteniei (prietenul văzut ca alter ego = celălalt eu). 

    Și într-adevăr, divizorii lui 220 sunt: 1+2+ 4 + 5 + 10 + 11 + 20 + 22 + 44 + 55 = 284, iar ai lui 

284 sunt: 1 + 2 + 4 + 71 + 142 = 220. Părțile componente ale unui număr îl recompun pe 

celălalt,intocmai ca in prietenie. 

 

 

Bibliografie:  

 http://www.efemeride.ro/cele-mai-interesante-lucruri-despre-numere/ 

 http://www.anidescoala.ro/divertisment/distractie/probleme-distractive/numere-interesante/ 
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Maria Agnesi - 300 de ani de la naştere 
 

Pîrcălabu Rebeca şi Ilina Anamaria Elena  

Şcoala Gimnazială ,,Constantin Stere’’ Bucov 

Prof. îndrumător: Calcan Graţiela 

 

Viaţa şi opera 

     De curând s-au împlinit 300 de ani de la naşterea acestei talentate matematiciene. Am ales 

special această prezentare pentru a marca acest eveniment. 

Maria Agnesi s-a născut la 16 mai 1718 în Milano. Încă din fragedă copilărie, Maria Gaetana 

vorbea limba franceză (la 4 ani) și traducea din limba latină la 9 ani. La 11 ani era familiarizată cu 

limbile ebraică, germană, greacă şi spaniolă. 

Maria a scris şi a prezentat un discurs cu 

subiectul ,,dreptul femeilor la educaţie‘‘, la 

vârsta de 8 ani. La vârsta de 14 ani rezolva 

cu mult talent probleme dificile de 

matematică şi avea preocupări serioase 

pentru studiul matematicii. După 10 ani de 

studii aprofundate în domeniul matematicii 

începute la vârsta de 20 de ani, Maria 

Agnesi publică lucrarea în 2 volume 

Instituzioni analitiche ad uso della gioventa 

italiana. 

 

 

Familia 

Părinţii Mariei Gaetana Agnesi au fost Anna Brivio şi Pietro Agnesi. 

Tatăl ei, Pietro Agnesi a fost profesor de matematică la Universitatea din 

Bologna. 

Sora ei, Maria Teresa Agnesi Pinottini a fost compozitoare. 

Activitate 

 

      Maria Gaetana Agnesi a fost un matematician şi pedagog de mare valoare si talent. 

Papa Benedict al XlV-lea a numit-o pe Maria Agnesi profesoară de matematică la Universitatea din 

Bologna, fiind membru onorific al acesteia si prima femeie, profesor universitar. 

     Maria a luptat intens pentru ,,dreptul femeilor la educaţie‘‘, pentru emanciparea femeii. 

     Spre finalul vieţii, Maria Agnesi s-a călugărit şi s-a dedicat operelor de caritate, dar nu şi-a 

pierdut niciodată pasiunea pentru matematică. 

 

 
Maria Teresa Agnesi Pinottini 
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Contribuţii în matematică 

Maria Agnesi scrie lucrarea despre calculul diferențial și integral Instituzioni analitiche ad uso della 

gioventa italiana, pe care o publică în 1748 și care ulterior este tradusă în engleză și franceză . 

Studiind  ecuaţia carteziană xyy=aa(𝒂−𝒙) descoperă curba plană numită ,,Bucla lui Agnesi‖. 

 

,,Agnesiana’’ 

 

Lucrarea menţionată a fost scrisă în limba italiană pentru a fi studiată şi înţeleasă de către 

compatrioţii matematicienei. Este un tratat,cuprinzând noţiuni clare și precise de la algebra 

elementară şi până la rezolvarea ecuaţiilor diferenţiale. Academia de Ştiinţe din Paris aprecia în 

1749  că ,,nu există nici o altă carte, în nici o altă limbă care să îngăduie cititorului să pătrundă 

matematica mai profund‖ în rândul lucrărilor de acest fel. Metodele originale folosite, generalizările 

și teoriile Mariei Agnesi au influenţat  dezvoltarea matematicii în anii ce au urmat. 
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Scrieri 

Maria Gaetana Agnesi a scris următoarele lucrări: 

 Instituzioni analitiche ad uso della gioventa italiana în anul 1748. 

 Propositiones philosophies în anul 1738. 

 

 

 

 

Maria Agnesi-filosof 

   Maria Agnesi a avut și preocupări filosofice, acestea concretizându-se în anul 1738 odată cu 

apariția lucrării ,,Propositiones philosophicae'', o serie de eseuri filosofice și istorice de inspirație 

newtoniană. Frecvent în scrierile ei se întâlnește tema educației femeii. 

 

 

 

Viaţa academică 

    Maria Agnesi a luptat pentru emanciparea femeii și accesul ei la educaţie. Dintre ţările din 

Europa, Franţa a manifestat comportamentul cel mai ostil faţă de femeile educate, considerând  că 

matematica întrece cu mult capacitatea lor intelectuală. 

Fiind femeie, Maria Gaetana Agnesi nu a fost admisă în cadrul Academiei Franceze, dar în schimb, 

este admisă la Academia Italiană care se dovedeşte a fi mai liberală. 
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Maria Agnesi s-a stins din viaţă  la 9 ianuarie 1799, rămânând un model pentru posteritate. 

 

Bibliografie 
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Miron Oprea, Scurtă istorie a matematicii, Editura Premier, Ploiești, 2008. 
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Matematica, Limbajul Universului -  Geometria Sacră 
 

 

Neacșu Rebeca  & Ion Ana  

Școala Gimnazială ,,Rareș Vodă’’ Ploiești 

Prof. coordonator : Badea Daniela 
 

  Motto:  „Geometria este arta de a raționa corect pe  

                                figuri incorecte.” 

                                                                Henri Poincare 

 

În tot ceea ce facem, în tot ceea ce ne înconjoară folosim matematica: numărăm, calculăm, 

măsurăm, descriem, rezolvăm. Trăim într-un univers în care totul este formă.  

 Galileo Galilei scria că formele geometrice sunt 

alfabetul în care este scrisă cartea naturii; altfel spus, 

natura comunică cu noi prin formele geometrice. Fiecare 

tipar al geometriei sacre este ca o „scrisoare‖ într-un 

alfabet divin. Putem desluși aceste „scrisori" și apoi să 

creăm noi înșine, orice, cu ajutorul acestor forme divine. 

Geometria sacră folosește simbolurile matematice 

pentru a defini tot ceea ce există în cosmos, inclusiv pe 

Pământ. Această ștință-artă ne învață cum microcosmosul 

- viața la scară redusă reprezintă o oglindă a 

macrocosmosului - viața la scară largă. 

Spirala unei scoici de mare – element aparținând 

microcosmosului, poate fi regăsită în forma unei 

îndepartate galaxii - macrocosmosul. 

Toate formele din univers sunt aranjate în 

conformitate cu un set de reguli matematice invizibile care 

guvernează structurile și proporțiile a tot ceea ce există.  

Această totalitate de cunoștințe care ne guvernează universul este denumită geometrie sacră. 

Ea este o știință  fundamentală, mai presus decât matematica.  

Proporțiile întâlnite în geometria sacră constituie o lege ascunsă, tainică, a naturii. 

 

De ce această geometrie este sacră? 

Geometria sacră înseamnă ad litteram "măsurile secrete ale pământului". Ea a fost gânditâ, 

inițial, ca o putere, ca o știință  practică spirituală pentru un grup restrins de inițiați, în fiecare mare 

tradiție spirituală a omenirii. 

Marile școli spirituale ale lumii știau că geometria sacră este cheia fundamentală pentru 

vindecarea corpului fizic, pentru extinderea conștiinței și comunicarea cu ființele înalt spirituale. De 

aceea în vechime preoții și preotesele diferitelor religii păzeau cu strășnicie secretele geometriei 

sacre. Uneori ei preferau moartea decât să dezvăluie aceste secrete sau părți ale învățăturilor lor 

unui neinițiat. 

De mii de ani geometria sacră a fost păstrată cu grijă pentru că în școlile vechi ale misterelor 

se știa că ea a fost folosită de Creator pentru conceperea Universului nostru. 
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La ce ne folosește astăzi, în lumea modernă, studiul geometriei 

sacre? 

Prin aplicarea ei în sănătate, mediul înconjurator, dezvoltarea 

spirituală, medicină, educație, știință, metafizică, fiecare om devine 

mai înțelept, mai sănătos.De asemenea, geometria sacră ne permite să 

vindecăm divizările, separările, dezbinările, învrăjbirile create de noi 

înșine, între spirit și rațiune.  

 

Cum începe geometria sacră? 

Totul pleacă de la un singur punct. Acest unic punct a 

simbolizat cea mai simplă Idee, Unicitatea, Mintea divină 

indivizibilă și infinită, prima dimensiune. 

Imaginează-ți Spiritul plutind în vid. Nu există corp fizic 

sau minte, doar spirit. Spiritul decide să facă ceva, așa că își 

extinde conștiința cât de mult poate fără să se miște; astfel creează 

o sferă în jurul lui, numită Monada. Prima formă sacră a 

geometriei. 

Apoi spiritul decide să se miște și se mută undeva, într-un 

punct oarecare de pe marginea cercului, și acolo repetă procedura, 

rezultând un al doilea cerc. 

Figura obținută se numește Vesica Pisces și este o altă formă 

sacră, prezentă în diverse monumente antice, dar și în religia creștină.  

Spiritul se mișcă din nou, și cum el este perfect, se mișcă perfect, exact la o rază distanță de 

punctul de plecare; mișcarea sa va genera cercuri perfecte, identice cu primul.  

Pentru a desena, folosiți un compas la care ați atașat un creion. Folosiţi acelaşi diametru 

pentru toate cercurile. Incepeţi prin a trasa un cerc, având cca 5 cm. diametru. O dată ce aţi trasat 

primul cerc, marcaţi un punct oriunde pe cerc. 

Centraţi-vă compasul asupra acelui punct şi trasaţi un alt cerc complet. Găsiţi apoi un loc 

unde cel de al doilea cerc îl intersectează pe primul şi aşezaţi acolo compasul pentru a trasa cel de al 

treilea cerc.  

Generaţi cel de al patrulea cerc, în maniera celui precedent, folosind cel mai apropiat punct 

de intersecţie. Continuaţi cu trasarea celui de al cincilea, al şaselea şi, în final, celui de al şaptelea 

cerc. 

După completarea celui de al şaptelea cerc, veţi ajunge la Modelul genezei, cel al Seminţei 

Vieţii.  
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I se spune așa pentru că reprezintă geometric modul cum a fost creată viața, povestea 

Genezei așa cum este spusă și în biblie:  

Întâi a fost vidul apoi a apărut Dumnezeu spiritul(primul cerc). Apoi Dumnezeu-spiritul s-a 

mișcat și lumina a fost creată (vesica pisces) în prima zi.  

Fiecare cerc poate fi văzut ca o altă zi a creației. După 4 zile, jumatate din lume a fost creată 

- după 4 cercuri exact 1/2 din desen apare!  

În a 6-a zi un miracol se petrece:ultimul cerc trasat formează o floare 

perfectă cu 6 petale! De aceea biblia spune că "la începuturi erau șase". 

Tot ea afirmă că lumea a fost creată în șase zile, iar în a șaptea  

Dumnezeu s-a odihnit. 

Adevăratele forme ale geometriei sacre nu stagnează, nu se 

fixează niciodată la o singură formă. În schimb, ele se află într-o 

constantă transcendenţă fluidă şi schimbare (evoluând sau 

involuând) de la o formă geometrică la alta, la viteza sau cu 

frecvenţa care le este proprie. Aceste stări în continuă evoluţie ale 

geometriei oglindesc natura ca și 

permanenta evoluţie a conştiinţei umane. 

 Așadar, următoarea formă sacră decurge din 

Sămânța Vieții și este cunoscută ca „Oul Vieţii‖. Pentru aceasta aşezaţi 

vîrful compasului pe punctele exterioare de intersecţie ale cercurilor şi 

trasaţi acelaşi cerc, avînd aceleaşi dimensiuni, în toate din cele şase 

puncte. 

După ce aţi trasat cele 6 noi cercuri, le puteţi şterge pe cele 6 

anterioare. Acest lucru va crea o structură care trebuie văzută ca un 

conglomerat de sfere, Oul Vieţii.  

 Această formă geometrică sacră reprezintă fundamentul sistemului muzical, căci distanțele 

dintre sfere sunt egale cu distanțele dintre tonuri și semitonuri în muzică. Este 

de asemenea identică cu structura celulară a embrionului oricărei ființe 

vii, la câteva ore după fecundare (etapa a treia de diviziune 

embrionară). Din această structură, dacă o dezvolți se va forma 

corpul uman, sau orice altă ființă vie. 

Dacă vom continua dezvoltarea figurii prin adăugarea de 

noi cercuri, vom ajunge la modelul numit „Floarea Vieții‖. El este 

reprezentat de obicei din 19 cercuri înconjurate de o margine 

simplă sau dublă:  

Sămânța vieții 
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Este una dintre cele mai cunoscute și mai venerate forme geometrice sacre, deoarece 

încorporează în ea modelul creației a tot ceea ce există, viu sau non-viu. E simbolul universal al 

vieții, și este prezent în toate marile filozofii și religii antice, gravat pe monumente din toată lumea, 

din Egipt până în China și India. 

Geometria Sacră utilizează modele geometrice pentru a ne ajuta să înțelegem evoluția 

conștiinței și natura divină a oamenilor, dar și lumea materială de 

asemenea. Am văzut că una dintre cele mai sacre figuri geometrice 

este Floarea Vieții. În interiorul acestui model pot fi regăsite toate 

formele geometrice fundamentale cunoscute nouă și prin care 

poate fi desenat(creat) orice obiect din lumea materială. Astfel 

simbolul Floarea Vieții este cunoscut și ca "modelul creației", 

exprimând totodată unitatea tuturor obiectelor "separate" ce au fost 

create folosind același tipar din aceeaşi sursă... forţa inteligentă pe 

care unii o numesc "Dumnezeu". 

Modelul în care este creat Floarea Vieții poate continua la 

nesfârșit, dar anticii întotdeauna se opreau după 19 cercuri 

(modelul de mai sus). De ce? pentru a ascunde continuarea, care 

este cea mai sacră imagine din univers și nu era pentru ochii oricui! 

Pentru a ajunge la acest tipar, eliminați marginea desenului 

și trasaţi un alt set de cercuri exterioare, aşezate pe cercul exterior 

alcătuit din punctele de intersecţie, pentru a completa cercurile 

incomplete. 

Imaginea care se formează se numeste "Fructul Vieții" și este într-adevăr cel mai important 

și mai sacru model geometric din univers. 

Poartă acest nume deoarece este rezultatul procesului de construcție geometrică care a 

început cu cercul divin (Monada), ilustrând toate fazele prin care trece viața, de la crearea din neant 

până la apogeu- producerea fructului. 

Fructul Vieții este sursa a tot ceea ce există; conține înglobate în el 13 sisteme 

informaționale, fiecare dintre ele explicând un alt aspect al realității. Descifrând aceste sisteme 

informaționale obținem accesul la orice de la fiziologia corpului uman până la alcătuirea galaxiilor. 

Folosind primul sistem, de exemplu, este posibil să produci orice structură moleculară și orice 

structură celulară vie care există în univers. Toate elementele de construcție a materiei, a realității 

fizice și chimice, pot fi deduse din Fructul Vieții! 

Dar această imagine  este extrem de importantă și din alt motiv: până acum am explorat doar 

geometria feminină, care se întemeiază pe sfere. Însuși Fructul 

vieții este esența energiei feminine, fiind alcătuit numai din sfere. 

De la el însă putem începe să construim primele forme geometrice 

masculine (formate din linii drepte și unghiuri). Pentru aceasta 

vom trasa linii drepte din centrul fiecărui cerc către toate cercurile 

alăturate, obținând figura de mai jos, care poartă numele de "Cubul 

Metatron". 

Cubul Metatron este una din cele mai importante figuri 

geometrice sacre, fiind pe de o parte un simbol al energiei 

masculine, iar pe de altă parte unul din tiparele fundamentale de 

construcţie din univers, deoarece este structura care defineşte Solidele Platonice.  

Solidele Platonice sunt cinci structuri care sunt cruciale, din pricină că ele reprezintă 

elementele constitutive ale vieţii organice. Aceste cinci structuri se regăsesc la minerale, în formele 

de viaţă însufleţite şi neînsufleţite, în sunete, muzică, limbaj, etc. 
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Conform mitologiei, Creatorul ar fi cucerit haosul prin împărţirea lui în patru elemente. 

Construirea universului implică trecerea la geometria spaţială, obţinerea de volume. Spaţiul 

arhetipal de unde se formează tiparele geometrice este Sfera (monada); aşadar orice formă 

geometrică creată în cadrul sferei va trebui să respecte principiul ei de egalitate în toate direcţiile. 

     În tot universul, există doar 5 forme unice care întrunesc aceste caracteristici: au toate 

feţele de aceeaşi mărime, toate muchiile au aceeaşi lungime, au un singur tip de unghi şi toate 

vârfurile se circumscriu perfect unui cerc (sau sferă). Acestea sunt descrise prima data de Platon şi 

de aceea sunt cunoscute ca şi Solidele Platonice. Fiecare corespunde unuia din cele 4 elemente 

fundamentale iar al 5-lea este chiar cosmosul. 

 
 

Acestea sunt cele mai economice expresii ale spaţiului, din care derivă şi caracteristicile 

tiparelor întâlnite în natură. Cubul, tetraedrul şi octaedrul se regăsesc ca şi structuri cristaline în tot 

regnul mineral.  

Dodecaedrul şi icosaedrul apar la unele forme de plancton marin, viruşi şi compuşi minerali 

precum grafitul. Toate structurile celulare şi moleculare de bază au una dintre aceste forme 

geometrice. 

 Toate elementele din tabelul periodic al lui Mendeleev au o relaţie geometrică cu una dintre 

solidele platonice. Practic, toată materia fizică vie sau non-vie din univers se poate reprezenta prin 

cubul lui Metatron!  

 Oriunde în fizică, chimie sau biologie aceste forme sacre le regăsim adesea, şi abia acum 

sunt redescoperite de cercetătorii moderni. 

 Deci, din Fructul Vieţii rezultă 13 sisteme informaţionale. Acesta de mai sus este primul 

dintre ele:  
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din Fructul Vieţii rezultă Solidele Platonice care exprimă elementele chimice din sistemul periodic, 

cărămizile de construcţie a structurii fizice a materiei în tot universul. 

Al doilea sistem informaţional arată cum vibraţia, sunetul, harmonicile, muzica în general 

pot fi descrise pornind de la cubul lui Metatron, care apare tot din Fructul Vieţii. 

În concluzie, tot ceea ce ştiinţa modernă ştie despre elementele chimice poate fi legat de 

solidele platonice, care provin din cubul lui Metatron, care provine din fructul vieţii, care e format 

în floarea vieţii, care este creată de Spirit, de conştiinţa divină! 

 

Surse web: 

 

 http://mesajpentrunoitoti.blogspot.ro/2014/01/matematica-limbajul-universului-partea.html 

 http://www.thespiritscience.net/sau varianta în romană: Știinta Spiritului Ep.6 Floarea Vietii 

 Drunvalo Melchizedek - Floarea Vieţii, editura Adevar divin,2015 
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Misterul cifrelor  
                                                                                                        

Bodan Calciu Athena, clasa aIX-a 

Liceul Teoretic ,,Eugen Lovinescu” 

Prof. îndrumator: Stoica Iuliana 

                 

 

      Matematica e cale  

                Pe pământ până la soare:   

                Socotești și înmulțești 

                Tot aduni și... reușești! 

 

 

                Matematica te-nvață 

                Să obții progres,speranță. 

                Pune totul în mișcare 

                Dă un sens de dezvoltare. 

  

 

               Cifrele ne urmăresc 

               Sunt mistere, nu vorbesc, 

               Ecuații , fracții , sfere  

               Într-un joc ajungi la stele. 
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Matematica  știința și arta 

 

Neacșu Daria Cristiana și Stanciu Livia  

CNNI- Vălenii de Munte 

Prof. îndrumător Alexe Maria 

 

          Participarea si pregătirea pentru acest concurs ne-a dat ocazia să descoperim cât de prezentă 

este matematica în viața noastră.Nu am facut niciodată  până acum legătura spre exemplu între 

matematică şi muzică, sau între matematică şi medicină, între matematică şi gătit sau matematică şi 

călătorie.E clar, aproape tot ce ne înconjoară se măsoară sau se calculează cu ajutorul matematicii. 

       Un prim exemplu ar fi facturile pe care le plătim in fiecare lună- se inmulțesc kilowații cu 

prețul și se adună TVA-ul.Până acum știam doar că mama plătește facturile.Tot matematică este și 

atunci când impărtim un măr cu colegii˸ 
 

 
din măr sau 

 

 
 . 

       Un lucru care ne-a fascinat, a fost legătura matematicii cu muzica.Astfel am descoperit un citat 

celebru care afirmă că ʻʻMatematica este muzica rațiuniiʼʼ.Trăsăturile cele mai importante ale 

muzicii sunt ritmul și tonalitatea. Ritmul este cel care ne face să ne legănăm de pe un picior pe altul 

atunci când ascultăm un cântec care ne place.Măsura, dă muzicii o anumită pulsație, indicând câți 

timpi sunt intr-o măsură:
 

 
(două pătrimi) ,

 

 
(trei pătrimi), 

 

 
(patru pătrimi).În predarea matematicii se 

foloseste noțiunea de ritm și măsură pentru a sublinia legătura dintre înmulțire, împărțire și operații 

cu fracții. 

Muzica este ingredientul nelipsit atunci când vine vorba de dans, de aceea observăm că arta 

dansului și matematica nu sunt străine.Atunci când învățăm să dansăm vals, numărăm 

pașii:1,2,3,1,2,3,1,2,3, în ritmul muzicii- un șir ale cărui elemente se repetă din 3 în 3.Traiectoriile 

descrise în timpul dansului pe podea formează diverse figuri geometrice. 

      Am mai descoperit deasemenea că matematica te ajută să construiești obiecte 

Matematica este foarte importantă atunci când sunt realizate construcțiile, incepând cu calcularea 

dimensiunilor ce urmează să le aibă construcția respectivă( arii, suprafețe, înălțimi, volume, lucruri 

pe care le-am descoperit cu ajutorul geometriei pe care tocmai am cunoscut-o si  acum realizăm cât 

de importantă este în viața noastră) si nu în ultimul rând atunci când sunt calculate costurile 

necesare realizării construcțiilor. 

      Matematica face gătitul distractiv 

Am putea spune că în bucătărie matematica este la ea acasă.Gătitul necesită diverse cunoștințe 

matematice: 

- măsurarea ingredientelor şi transformarea unor unități standard (lingurița, cupa, lingura) in mililitri 

sau grame 

- calcularea timpului de gătire pentru fiecare ingredient 

- înmulțirea sau împărțirea fracțiilor pentru a afla cantitățile necesare pentru mai mult sau mai puțin 

de un anumit număr de porții 

      Matematica ne ajută în călătorii: 

Atunci când călătorim, matematica devine foarte utilă, începând cu calcularea a câți litri de 

combustibil sunt necesari pentru a ajunge la destinație si până la costul pe care îl implică acea 

călătorie.Foarte importantă este și calcularea timpului pe care îl alocăm călătoriei mai ales atunci 



63 

 

 

când folosim ca mijloace de transport trenul sau avionul, sau folosirea hărților  ( scara unei hărți 

este o lege a matematicii) când avem trasee de făcut si nu avem alte mijloace la îndemână, cum ar fi 

internetul sau telefonul mobil. 

      Matematica ne ajută să economisim bani: 

Nimic mai adevărat.Mulți experţi spun că fără anumite cunoștințe matematice oamenii ar fi tentați 

să cheltuiască bani în funcție de emoții.Persoanele care nu stăpânesc foarte bine anumite 

fundamente matematice fac greșeli financiare foarte mari.Atunci când nu ne calculăm foarte bine 

bugetul pe care îl avem la dispoziție şi facem cheltuieli haotice riscăm multe neplăceri si mult 

stres.Dacă ținem cont de câți bani avem și știm să ne calculăm din timp , cu atenție cheltuielile pe 

care urmează să le facem, vom vedea că uneori vom reuși chiar să economisim bani. 

      Matematica este utilă chiar şi în domeniul farmaceutic: medicamentele au în compoziție diverse 

substanțe, iar la fabricarea lor sunt necesare calculele in procente.Exemplu: 12% magneziu, 34% 

zinc, 20% calciu. 

      In medicină matematica este ʻʻvitalăʼʼ.Începând de la măsurarea funcţiilor vitale( puls, tensiune, 

respirație) şi până la investigații complexe (ecografii, investigații cardiologice, dozarea 

tratamentelor în funcţie de gravitatea bolilor) 

     Nu în ultimul rând si nu în ultimul domeniu,( pentru că mai sunt o mulțime) fascinantă ni sa mai 

părut legătura dintre matematică și poezie.Mulți poeți au fost interesați de matematică si au folosit-o 

pentru a crea arta.De exemplu, poetul nostru național,Mihai Eminescu afirmă că matematica este 

ʻʻLimba universală, limba de formule, adică de fracțiuni ale celor trei unități: timp, spațiu și 

mișcareʼʼ 

      Influența matematicii în gândirea eminesciană este ilustrată în următoarele versuri: 

,,Iar colo bătrânul dascăl, cu a lui haină roasă-n coate, 

                                 Într-un calcul fără capăt tot socoate și socoate;‖     

 

,,Și din roiuri luminoase izvorând din infinit, 

Sunt atrase în viaţă de un dor nemărginit;ʼʼ 

      Iată deci câteva domenii şi câteva idei cu care am încercat să creionăm cât de bine am putut noi 

şi cât de bine ne-am priceput noi, legătura magică ce am aflat că există între matematică şi lumea 

înconjurătoare.Într-adevăr, putem spune acum în cunoștintă de cauză că ,,matematica face parte din 

viața noastră,‖ 

      Iată ce spunea Gheorghe Țițeica(1873-1939) 

,,Matematica este un mod de exprimare a legilor naturale, este cel mai simplu și cel mai potrivit 

chip de a înfățișa o lege generală sau curgerea unui fenomen, este cea mai perfectă limbă în care se 

poate povesti un fenomen natural.‖ 
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Numarul de aur in arhitectura 
 

Duţă Alexandra 

Colegiul de Arte Carmen Sylva 

Prof. indrumator: Butac Ecaterina 
 

   „Secţiunea de aur‖ este o proporţie folosită de mai multe milenii, în mai multe domenii, cum ar fi 

biologia, matematica şi artele plastice. Primele utilizări recunoscute au fost în construcţiile 

perioadei preistorice, mai târziu, în epoca Antichităţii, în Evul Mediu şi în perioada Renascentistă. 

Cu toate acestea, nu excludem posibilitatea regăsirii acestei proporţii şi în alte perioade, cum ar fi 

epoca modernă. „Secţiunea de aur‖ are ca scop realizarea unei proporţii armonice, care joacă un rol 

important în crearea armoniei construcţiei, astfel raporturile gândite prealabil pot crea o imagine 

unică, plăcută pentru privitor. Antichitatea Cu toate că nu se poate data cu precizie anul construcţiei 

monumentului englez Stonehenge, oamenii de ştiinţă consideră a fi construită în mai multe etape, 

prima fiind datată în secolul II înainte de Hristos. S-a dovedit că această construcţie poate fi 

încadrată într-un „dreptunghi de aur‖, cu cele două laturi proporţionale, corespunzător „secţiunii de 

aur‖. Un alt exemplu grăitor pentru utilizarea, în spectru larg, a „secţiunii de aur‖ sunt Piramidele 

din Gizeh din antichitate, construite în Egiptul Antic, înaintea lui Hristos, între 2600 – 2500. 

Jumătatea laturii patrulaterului care formează baza piramidei Kheops şi înălţimea unei suprafeţei 

triangulare, reprezentând peretele piramidei, se raportează la regulile „secţiunii de aur‖.   

Există și miturile despre piramidele și mormintele egiptene ce au fost construite cu ajutorul 

Proporției de Aur. Papirusul Ahmes Egiptului oferă detalii de construire a Marii Piramide de la 

Gizeh în 4700 î.Hr. cu proporții în conformitate cu un ‖raport sacru‖. Despre secretul piramidelor 

s‘a scris enorm, observându‘se că axul culoarului este centrat pe steaua polară din epoca respectivă 

cu mare exactitate: 4 minute a unghiului făcut în raport cu steaua ‖Alfa‖ a Dragonului reprezentând 

nordul geografic, iar cele 4 unghiuri ale bazei sunt îndreptate spre nord, est, sud și vest cu aceeași 

corectitudine. 

Înălțimea piramidei înmulțită cu un miliard reprezintă distanșa Pământ-Soare (150 milioane Km). 

Perimetrul bazei împărșit la înălțime da ‖2 Pi‖, dublul lui 3,14, ceea ce s‘a putut verifica abia dupa 

1670 de Leibnitz. 

Există și miturile despre piramidele și mormintele egiptene ce au fost construite cu ajutorul 

Proporției de Aur. Papirusul Ahmes Egiptului oferă detalii de construire a Marii Piramide de la 

Gizeh în 4700 î.Hr. cu proporții în conformitate cu un ‖raport sacru‖. Despre secretul piramidelor 

s‘a scris enorm, observându‘se că axul culoarului este centrat pe steaua polară din epoca respectivă 

cu mare exactitate: 4 minute a unghiului făcut în raport cu steaua ‖Alfa‖ a Dragonului reprezentând 

nordul geografic, iar cele 4 unghiuri ale bazei sunt îndreptate spre nord, est, sud și vest cu aceeași 

corectitudine. 

Înălțimea piramidei înmulțită cu un miliard reprezintă distanșa Pământ-Soare (150 milioane Km). 

Perimetrul bazei împărtit la înălțime da ‖2 Pi‖, dublul lui 3,14, ceea ce s‘a putut verifica abia dupa 

1670 de Leibnitz. 

 

Stilul „Mughal‖ 

Pe clădirea Taj Mahal, considerată cea mai frumoasă din lume, construită între anii 1632 – 1653 

regăsim „proporţia de aur‖ în mai multe locuri. Mogulul indian a construit aceasta capodoperă în 

amintirea celei de-a treia soţii, clădirea devenind astfel simbolul fidelităţii şi al dragostei, fiind şi o 

operă fără pereche în arhitectura universală. A fost ridicată de 20.000 de persoane , şi a fost 

împodobită cu plăci de marmură şi pietre semipreţioase colorate 

„Secţiunea de aur‖ în arhitectura ţării noastre 

Întotdeauna aducem exemple de folosire a „secţiunii de aur‖ în arhitectura tuturor ţărilor lumii, dar 
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ar trebui să ne uităm puţin şi în lumea arhitecturii ţării noastre. Arhitectura în ţara noastră este 

bogată în clădiri în construirea cărora au fost folosite regulile „secţiunii de aur‖. Trebuie să avem în 

vedere mai ales locurile pentru exersarea religiilor, în special bisericile, sinagogile şi catedralele.În 

mare parte „secţiunea de aur‖ a fost folosită pentru a crea clădiri cât mai estetice şi spectaculoase, 

ca acestea să aibă o formă cât mai complexă (aşa ar fi „Casa Domnului‖). Chiar în Ardeal se pot 

găsi multe biserici sau sinagogi în care se pot identifica regulile „secţiunii de aur‖. În imaginea de 

mai jos se poate vedea sinagoga evreiască, la care, în designul exterior, a fost folosită „secţiunea de 

aur‖. Chiar dacă există unele abateri, putem spune că schiţa „spiralei de aur‖ se potriveşte perfect pe 

imaginea din faţă a sinagogii. Geamul din sus este punctul de pornire, iar vârful turnului, mostra din 

josul turnului, partea de jos a cupolei şi postamentul sinagogii sunt cele patru puncte importante ale 

desenului. 

Arhitecţii nu s-au mulţumit doar cu exteriorul, au creat şi interioare cu ajutorul „secţiunii de aur‖, 

fapt care poate fi remarcat la biserica Sf. Ioan din Târgu-Mureş. Şi aici poate fi găsită schiţa de bază 

a spiralei. Pentru că altarul este elementul cel mai important din biserică, este natural ca planificarea 

acestuia să fi fost făcută după regulile „secţiunii de aur‖. Faţă de cei doi pereţi ai bisericii, altarul se 

află în mijloc. Din desen reiese că podeaua bisericii şi vârful altarului sunt părţile de jos şi de sus ale 

desenului spirală. Şi în alte oraşe, la alte edificii, poate fi găsită structura aceasta. 

 Aşa este Catedrala Sf. Istvan din Alba Iulia. Poate chiar aici se observă cel mai clar regulile. Se 

vede că părţile de jos şi de sus arată rama desenului, iar părţile laterale arată mărimea părţii centrale 

a catedralei. În punctul în care turnul este înălţat, acolo afla a doua treime a desenului spirală. 

Dar nu doar la biserici din Transilvania se pot regăsi regulile „secţiunii de aur‖. În capitala ţării 

noastre, la structura celui mai mare parlament din lume, ies în evidenţă proporţiile„secţiunii de aur‖. 

 

Bibliografie: 

http://ccdmures.ro/cmsmadesimple/uploads/file/rev8sp/igbr/igbr6.pdf 
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Omotetia – Priveliște din avion 
 

Pitic Clara-Antonia 

Colegiul Tehnic de Arhitectură si Lucrări Publice I.N. Socolescu 

Prof. indrumător: Dobrică- Văsi Lavinia- Elena 

 

Fiind elevi la profil vocațional, specializarea arhitectură, desenul este pentru noi o formă 

importantă de exprimare și o metodă de învățare . La o oră de matematică , doamna profesoară ne-a 

dat ca temă suplimentară să ilustrăm printr-un desen o transformare geometrică. Deoarece era un 

subiect nou, am căutat pe internet mai multe informații și mi s-a părut interesantă omotetia. După ce 

am descoperit ce reprezintă omotetia, am relizat un desen ilustrativ, doar că nu cu forme 

geometrice, ci cu SpongeBob, un personaj din desene animate. 

 

Omotetia este o transformare geometrică care face ca unui punct A să-i corespundă un alt 

punct A‘, astfel încât , dacă O este un punct fix din plan, sunt îndeplinite proprietăţile:  

1) punctele O, A, A‘ sunt coliniare;  

2) raportul lungimilor segmentelor [OA‘] şi [OA] este constant: k= OA‘/ OA. 

Omotetia este folosită la reprezentarea prin desen a unei figuri date la o anumita scară. 

Schimbând scara se schimba in mod proporţional toate dimensiunile figurii respective. 

 Un exemplu des întalnit de omotetie este în reprezentarea hărţilor, în dimensionarea unei 

fotografii, în realizarea unor planşe de diferite dimensiuni care reprezintă acelaşi obiect, în 

priveliştea din avion. Ultimul exemplu mi-a atras într-un mod deosebit atenţia. Priveliştea din avion 
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este o omotetie creeată de ochiul uman. Mă axez pe ultimul exemplu deoarece mi se pare un lucru 

pe care mulţi oameni nu-l remarcă sau îl trec cu vederea atunci când călătoresc cu avionul. Atunci 

când privim pe geamul avionul pe timpul unui zbor putem remarca priveliştea la mai multe scări. 

Tranziţia este uimitoare. Putem să ne convingem şi prin fotografii. Astfel putem observa cadrul 

natural sau cel îmbunătăţit de om din diferite unghiuri, la altitudini diferite. Exemplu dat l-am 

observant deoarece pe timpul unui zbor cu escală mă plictiseam, aşa că am inceput să fac poze 

peisajului mirific ce mă uimea din mai multe puncte de vedere. Mi-am dat seama cât de multă 

muncă execută agricultorii, am observant clar delimitările terenurilor cultivate sau necultivate. 

Culorile vii ale lanurilor mi-au incălzit privirea.  

Omotetia este atât un element ce poate fi întâlnit în matematică; totodată omotetia cât şi alte 

noțiuni  matematice le întalnim în diverse activităti de zi cu zi; trecând cu vedere peste ele nu le 

dăm o importanţă cuvenită.  

Zborul pe care l-am parcus a facut escală în inima Olandei, la Amsterdam, care este şi 

capitala minuntei ţări. Tot acolo am reuşit să surprind în mai multe fotografii o parte a orasului. Am 

staţionat cateva ore bune în Amsterdam, unde am studiat cu atentie oameni şi alte obiecte naturale. 

Trebuia să prindem avionul pentru a ne duce spre America, la New York, aşa că mi-am luat 

rucsacul în spate şi m-am indrepat spre avion. Zborul spre America a fost mai puţin interesant 

doarece a fost destul de înnorat, iar atunci când norii au dispărut puteam observa doar oceanul cu 

diferite nuanţe de albastru. Nu am reuşit sa fotografiez nimic deoarece m-a furat somnul. Dupa 7 

ore de zbor am ajuns la destinaţie la aeroportul JFK New York.  
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 Pentru că această experientă m-a surprins intr-un mod plăcut doresc să o impărtăsesc si 

cu alte persoane, pentru a le atrage si lor atentia in legatură cu omotetia din diverse cadre sau din 

natură. 

Bibliografie: Google Images, Wikipedia, profesoronline.ro 
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Memorarea zecimalelor numărului π 
 

Păpălău Andreea 

Liceul Tehnologic „Petrache Poenaru”, Bălcești, Vâlcea 

Prof. îndrumător: Mihai Cristina 

 

 Pentru a memora cât mai ușor cât mai multe zecimaleale numărului π, s-au întocmit, în 

diferite limbi,tot felul de fraze, zicale, poezioare, etc., ușor de înregistrat în minte și care dau, prin 

numărul de litere al cuvintelor, luate în ordine, cifrele zecimale respective. Iată, în românește un 

exemplu care dă 8 zecimale:   

 

„Așa e ușor a scrie renumitul și utilul număr‖ 

 În limba germană există un catren care dă 23 de zecimale: 

„Wie, o dies π 

Marcht ernstlich so vielen viele Muh. 

Lernt immerhin, Junglinge, leichte Verselein, 

Wie so zum Beispiel dies durfte zu merken sein ‖ 

 

 Recordul în această privință l-a bătut o strofă scrisă în 

limba franceză, alcătuită din 4 versuri alexandriene corecte(de 

12 și 13 silabe). Strofa conține 31 de cuvinte, reprezentând 

partea întreagă și primele 30 de zecimale ale numărului π. 

„Que j’aime à faire apprendre un nombre utile aux sages! 

Immortel Archimède, artiste ingénieur, 

Qui de ton jugement peut priser la valeur? 

Pour moi ton problem et de pareils avantages ‖ 

 

 Un singur cuvânt în plus ar putea reprezenta recordul 

absolut, peste care nimeni n-ar mai putea adăuga alte cuvinte 

– dar nu pentru că o dată cu a 31-a zecimală s-ar încheia șirul 

zecimalelor lui π(numărul π, fiind transcendent, are o 

infinitate de zecimale), ci pentru că…a 32-a zecimală este un 

0, primul 0! 

 Numărul π cu 35 de zecimale arată exact așa: 

π = 3,14159265359746264338327950288…. 

Bibliografie: 

1. www.scienceforall.com 

2. www.wikipedia.com 

3. www.matepedia.ro 
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Teorema care a revoluționat matematica 

 

Victoria Alexandru-Mihai 

C.N. “Al. I. Cuza” Ploiești  

Prof. îndrumător  Șcheau Romelia 

 

 

Pitagora (n. circa. 580 î.Hr. - d. circa. 495 î.Hr.) a fost un filosof și matematician grec, 

originar din insula Samos, întemeietorul pitagorismului, care punea la baza întregii realități teoria 

numerelor și a armoniei. Scrierile sale nu s-au păstrat. Tradiția îi atribuie descoperirea teoremei 

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

deosebite cu certitudine de cele ale discipolilor apropiați. 

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

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

comandanților militari. 

Pitagora este celebru în ziua de astăzi datorită teoremei care îi poartă numele. 

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

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

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

opusă unghiului drept). Teorema poate fi scrisă sub forma unei relații între cele trei laturi a, b și c, 

câteodată denumită relația lui Pitagora: a
2
+b

2
=c

2
. 

  

 

DEMONSTRAȚII 

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

teoremele din matematică. 

DEMONSTRAȚIA CU TRIUNGHIURI ASEMENEA 

 Această demonstrație are în vedere faptul că raportul 

dintre oricare două laturi corespondente ale triunghiurilor 

asemenea este aceeași, indiferent de mărimea triunghiurilor. 

 Fie ABC un triungi dreptunghic cu m(<A)=90
o
. Se 

trasează [AH] înălțime, cu H un punct pe ipotenuza 

triunghiului. După cum se observă, triunghiul AHC este 

asemenea cu triunghiul ABC, deoarece amândouă au un 

unghi de 90
o
(din definiția înălțimii) si au ca unghi comun 

unghiul A, din care rezultă că toate unghiurile sunt congruente două câte două. Prin acelasi 

rationament, se observă că triunghiul AHB este asemenea cu triunghiul ABC, deoarece au comun 

unghiul B și amandouă  au câte un unghi de 90
o
. Din acestea, rezultă că triunghiurile AHC si AHB 

sunt asemenea. 

  

După care, avem relațiile:  

 BC/AB = BH/BC si AC/AB = AH/AC 
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 Care se pot rescrie astfel: 

 BC
2
=AB*BH si AC

2
=AB*AH 

 Însumarea celor două egalități rezultă: 

BC
2
+AC

2
 = AB * (AH + BH) = AB

2
 

 

DEMONSTRAȚIA PRIN CUADRATURĂ 

Suprafețele ambelor pătrate mari este (a+b)
2
. 

Suprafețele pătratelor de laturi a și b sunt substituite cu un 

pătrat de latură c (în a doua figură). În primul pătrat, aria 

acestuia este egală cu ariile pătratelor de latură a și b 

adunate cu ariile celor 4 triunghiuri cu lungimile catetelor de a și 

b (A = a
2
 + b

2
 + 4*ab/2 => A = a

2
 + 2ab + b

2
).  

În al doilea pătrat, aria acestuia este egală cu ariile triunghiurilor de catete a și b adunate cu 

aria pătratului de latura c (A = 2ab +c
2
). 

Cum ariile celor două pătrate mari sunt egale, avem că: a
2
 + 2ab + b

2
 = 2ab +c

2 
=> a

2
 + b

2
 = 

c
2
, teorema lui Pitagora. 

 

UTILIZĂRI ÎN PRACTICĂ ALE FORMULEI LUI PITAGORA 

 Calcularea precisă a unor suprafețe, lungimi sau perimetre 

 Măsurarea diagonalelor televizoarelor și ale altor dispozitive electronice 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIE 

Cosma, D., Socrate, Bruno, Galilei în fața justiției, Editura Sport-Turism, București, 1982 

Bernal, J. D., Știința în istoria societății, Editura Politică, București, 1964 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Teorema_lui_Pitagora 
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Fibonacci 
 

Ciocan Ianna Mara și Roșu Medeea 

Colegiul de Artă  " Carmen Sylva" 

Prof. îndrumător – Ecaterina Butac 

 

 

 

       Leonardo Pisano Bogollo, (1170 - 1250)  cunoscut și sub numele de Leonardo 

din Pisa, Leonardo Pisano, Leonardo Bonacci, Leonardo Fibonacci, sau pur și simplu 

Fibonacci, a fost un matematician italian considerat de unii drept "cel mai talentat 

matematician din Occidentul Evului Mediu". 

Tatăl lui a fost Guglielmo Fibonacci, un negustor italian înstărit.ce deținea un post de 

conducere în cadrul comercial (din varii motive a fost consultant pentru Pisa) în 

Bugia, un port la est de Alger, în sultanatul dinastiei Almohad din Africa de Nord (în 

prezent Bejaia, Algeria).  

Astfel, în tinerețe, Leonardo obișnuia să călătorească cu tatăl său pentru a-l ajuta și 

astfel el a învățat limba arabă și despre sistemul numeral hindus-arab.  

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 și a publicat ce a învățat despre sistemul de cifre arabe, în cartea sa, "Liber Abaci" 

(Cartea lui Abacus sau Cartea de calcul) și astfel a introdus cifrele hindu-arabe în 

Europa. 

 

El este considerat a fi unul din cei mai talentați matematicieni din Evul Mediu  

 

De fapt, atunci când se folosea sistemul de cifre romane era neapărat necesar să se 

folosească abacul.  

Fibonacci a observat superioritatea sistemului de cifre arabe în comparație cu 

sistemul de cifre romane.  

El este cunoscut in lumea matematicii datorita șirului de numere pe care il numim 

"Șirul lui Fibonacci". Sirul este 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, ... In acest sir fiecare 

numar este suma celor doua numere care il preced (de exemplu, 2=1+1, 3=2+1, 

5=3+2 etc.). 
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 Șirul lui Fibonacci este un șir recursiv. 

 

Denumirea actuală de "Șirul lui Fibonacci". a fost dată pentru prima oară de către 

matematicianul francez Edouard Lucas in 1870.  

 

 

Primele două elemente ale șirului sunt 0 și 1, iar al treilea element se obține aduându-

le pe primele două: 0+1 = 1. Al patrulea se obține aduându-le pe al treilea cu al doilea 

(2+1=3). Al cincilea se obține aduându-le pe al patrulea cu al treilea (3+2=5), și tot 

așa, până la infinit.  

   

Fibonacci s-a mai făcut cunoscut și  pentru: 

• introducerea sistemului zecimal in matematică și a introducerii cifrelor arabe în 

locul cifrelor romane, 

• introducere liniei orizontală la fracție, 

• semnul pentru rădăcina pătrată. 

 

Unul din marile merite ale lui Fibonacci constă în introducerea aritmeticii în sistemul 

comercial european. Astfel, a dat importanță cifrei zero și a recunoscut superioritatea 

sistemului de numerație arab față de cel roman. 

La Fibonacci apar operații cu numere fracționare, procedeul de aducere la același 

numitor, procedee de rezolvarea a problemelor de aritmetică comercială, împărțirea 

în părți proporționale, probleme de amestecuri, operații cu numere iraționale, relații 

de recurență, problema păsărilor etc. 

A propus un șir de numere naturale în care fiecare termen este egal cu suma celor doi 

precedenți, numit ulterior șirul lui Fibonacci. 

În probleme de algebră, tratează teoria ecuațiilor de gradul al doilea, progresii, sume 

de serii. 

A interpretat numerele negative și le-a introdus în algebră. 

A stabilit valoarea lui π ca fiind 864/275.(3,14,,,) 

Leonardo a devenit un oaspete de seamă al împăratului Frederic al II-lea, căruia îi 

plăceau matematica și științele exacte.  

În 1240 Republica din Pisa l-a onorat pe Leonardo, acordându-i un salariu în acest 

sens 

Corelația supremă a fost folosită pe scară largă în timpul Renașterii, în picturi. 

Cu aceste informații, sperăm ca și alți copii să iși completeze cultura generală!  

 

Bibliografie -Fibonacci 

De la Wikipedia, enciclopedia liberă 
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PI(π) 

 

Nicolae Iulian si Breana Catalin 

Colegiul "Spiru Haret" Ploiești 

Prof. îndrumător Badea Ion 

           

Numărul π (adesea scris pi) este o constantă matematică a cărei valoare este 

raportul dintre circumferința și diametrul oricărui cerc într-un spațiu euclidian; este 

aceeași valoare ca și raportul dintre aria unui cerc și pătratul razei sale. Simbolul π a 

fost propus pentru prima oară de matematicianul galez William Jones în 1706. 

Valoarea constantei este egală aproximativ cu 3,14159 în notația zecimală obișnuită. 

π este una dintre cele mai importante constante din matematică și fizică: numeroase 

formule din matematică, inginerie și alte științe implică folosirea lui π. 

          π este un număr irațional, adică valoarea sa nu poate fi exprimată exact sub 

formă de fracție m/n, cu m și nîntregi. De aceea, reprezentarea sa zecimală nu are 

sfârșit și nu începe nici să se repete. Numărul este și transcendent, ceea ce înseamnă, 

printre altele, că nu există un șir finit de operații algebrice cu numere întregi (puteri, 

extrageri de radicali, sume etc.) al căror rezultat să fie egal cu valoarea lui; 

demonstrarea acestui fapt a fost o realizare relativ recentă în istoria matematicii și un 

rezultat semnificativ al matematicienilor germani ai secolului al XIX-lea. 

          De-a lungul istoriei matematicii s-au depus eforturi semnificative de a 

determina π cu mai multă precizie și de a-i înțelege natura; fascinația acestui număr a 

intrat și în cultura nematematică.Litera grecească π, scrisă pi în alfabetul latin, a fost 

adoptată de la cuvântul grecesc „περίμετρος‖, perimetros(în română: perimetru), mai 

întâi de William Jones în 1707; notația a fost popularizată apoi de Leonhard Eulerîn 

1737. 

Numere iraționale și probabil iraționale: 
 

γ – φ – e – π 

    

Sistem de numerație                  Evaluarea lui π 

 

Binar  11.00100100001111110110… 

Zecimal  3.14159265358979323846264338327950288… 

Hexazecimal  3.243F6A8885A308D31319… 

Aproximări raționale 3, 
22

⁄7, 
333

⁄106, 
355

⁄113, 
103993

/33102, ...  

(în ordinea crescătoare a preciziei) 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Num%C4%83r_ira%C8%9Bional
https://ro.wikipedia.org/wiki/Constanta_Euler%E2%80%93Mascheroni
https://ro.wikipedia.org/wiki/Sec%C8%9Biunea_de_Aur
https://ro.wikipedia.org/wiki/E_(constant%C4%83_matematic%C4%83)
https://ro.wikipedia.org/wiki/Sistem_binar
https://ro.wikipedia.org/wiki/Sistem_zecimal
https://ro.wikipedia.org/wiki/Sistem_hexazecimal
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Fracții continue  [3; 7, 15, 1, 292, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 14, 2, 1, 1, … ]   

(Această fracție continuă nu este periodică.) 

         Trigonometrie  π radiani = 180 grade 

 

LITERA π  

          Numele literei grecești π este pi, scriere utilizată în unele situații în care nu este 

disponibil simbolul grecesc, sau în care utilizarea sa ar fi problematică. π corespunde 

literei române (latine) p. Nu se notează cu literă mare (Π) nici măcar la început de 

propoziție. 

          Constanta se numește „π‖ deoarece este prima literă a cuvintelor grecești 

περιυέρεια (perifereia = periferie) și περίμετρος (perimetros = perimetru), probabil cu 

referire la utilizarea sa în formula de calcul a circumferinței (sau a perimetrului) unui 

cerc. π este caracterul Unicode U+03C0 („Litera grecească mică pi‖). 

DEFINITIE 

          În geometria plană euclidiană, π este definit ca raportul dintre circumferința 

unui cerc și diametrul său:  

          Raportul C/d este constant, indiferent de dimensiunile unui cerc. De exemplu, 

dacă un cerc are de două ori diametrul d al unui alt cerc, el va avea de două ori 

circumferința C, păstrând raportul C/d. Altfel, π poate fi definit și ca raportul dintre 

aria (A) unui cerc și aria unui pătrat cu latura egală cu raza cercului:  

          Aceste definiții depind de rezultatele geometriei euclidiene, cum ar fi faptul că 

toate cercurile sunt asemenea. Aceasta poate fi considerată o problemă atunci când π 

apare în domenii matematice care altfel nu implică geometria. Din acest motiv, 

matematicienii preferă adesea să definească π fără referire la geometrie, alegând în 

schimb ca definiție una dintre proprietățile sale analitice. O alegere frecventă este 

definirea lui π ca fiind dublul celui mai mic număr pozitiv x pentru care cos(x) = 0. 

Formulele de mai jos ilustrează alte definiții echivalente. 

   

https://ro.wikipedia.org/wiki/Frac%C8%9Bie_continu%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Func%C8%9Bie_periodic%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Trigonometrie
https://ro.wikipedia.org/wiki/Radian
https://ro.wikipedia.org/wiki/Grad_sexagesimal
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IRATIONALITATE SI TRANSCENDENTA 

 

          π este un număr irațional, sau altfel spus, el nu poate fi scris ca raport (rație) de 

două numere întregi. Ipoteza iraționalității lui π este menționată încă de Muhammad 

ibn Mūsā al-Khwārizmī în secolul al IX-lea. Maimonides menționează în secolul al 

XII-lea că este sigur de iraționalitatea lui π . Însă demonstrația completă a fost 

realizată abia în 1768 de către Johann Heinrich Lambert. În secolul al XX-lea s-au 

construit demonstrații ce nu necesită decât cunoștințe de calcul integral. Una dintre 

acestea i se datorează lui Ivan Niven. O demonstrație oarecum similară este cea a lui 

Mary Cartwright. 

          π este în același timp și număr transcendent, sau cu alte cuvinte, nu există 

niciun polinom cu coeficienți raționali care să-l aibă pe π ca rădăcină. Acest fapt a 

fost demonstrat la 26 noiembrie 1882 de către Ferdinand von Lindemann la un 

seminar matematic al Universității din Freiburg. O consecință importantă a 

transcendenței lui π este faptul că nu este construibil geometric. Întrucât coordonatele 

tuturor punctelor ce pot fi construite cu rigla și compasul sunt numere construibile, nu 

se poate construi cu rigla și compasul un pătrat cu arie egală cu cea a unui cerc dat. 

Aceasta are o importantă semnificație istorică, deoarece această problemă, numită 

"cuadratura cercului", este una dintre problemele elementare de geometrie cele mai 

ușor de înțeles datând din antichitate. În vremurile moderne numeroși amatori au 

încercat să rezolve problema, dar chiar dacă tentativele lor au fost uneori ingenioase, 

ele sunt întotdeauna sortite eșecului. 

VALOAREA NUMERICA 

 

          Reprezentarea zecimală a lui π trunchiat la 50 de zecimale este: 

3,14159 26535 89793 23846 26433 83279 50288 41971 69399 37510 

 

          Deși reprezentarea zecimală a lui π a fost calculată cu mai mult de 1012 cifre, 

unele aplicații elementare, cum ar fi calculul circumferinței unui cerc, vor necesita 

mai puțin de 12 zecimale exacte. De exemplu, o valoare trunchiată la 11 zecimale 

este suficient de precisă pentru a calcula circumferința unui cerc de dimensiunile 

pământului cu precizie de un milimetru, iar una cu 39 de zecimale exacte este 

suficientă pentru a calcula circumferința oricărui cerc care încape în universul 

observabil cu o precizie comparabilă cu dimensiunea unui atom de hidrogen. 

          Întrucât π este număr irațional, el are un număr infinit de zecimale care nu 

conțin secvențe ce se repetă. Acest șir infinit de cifre a fascinat numeroși 

matematicieni și s-au depus eforturi semnificative în ultimele secole pentru a calcula 

mai multe cifre zecimale și de a investiga proprietățile acestui număr. În ciuda muncii 

analitice și a calculelor realizate pe supercalculatoare care au calculat 10 mii de 

miliarde de cifre ale lui π, nu a apărut niciun șablon identificabil în cifrele găsite. 
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Cifrele lui π sunt disponibile pe multe pagini web, și există software pentru calcularea 

lui π cu miliarde de cifre precizie pentru orice calculator personal. 

CALCULUL LUI π 

 

          π poate fi estimat empiric prin desenarea unui cerc mare, urmată de măsurarea 

diametrului și circumferinței sale și împărțirea circumferinței la diametru. O altă 

abordare geometrică, atribuită lui Arhimede, este calculul perimetrului, Pn , unui 

poligon regulat cu n laturi circumscris unui cerc de diametru d. Atunci: 

  

          Adică cu cât mai multe laturi are un poligon, cu atât mai apropiată este 

aproximarea lui π. Arhimede a determinat acuratețea acestei abordări comparând 

perimetrul poligonului circumscris cu diametrul unui poligon regulat cu același 

număr de laturi înscris în cerc. Folosind un poligon cu 96 de laturi, el a calculat că: 

310⁄71 < π < 31⁄7. 

          π poate fi calculat și folosind metode pur matematice. Majoritatea formulelor 

utilizate pentru calculul valorii lui π au proprietăți matematice dorite, dar sunt dificil 

de înțeles fără cunoștințe de trigonometrie și analiză matematică. Unele, însă, sunt 

foarte simple cum este de exemplu această formă a seriei Gregory-Leibniz: 

 

  

 

          Deși această serie este ușor de scris și calculat, nu este evident de ce rezultatul 

ei este π. În plus, această serie converge atât de încet încât trebuie calculați aproape 

300 de termeni pentru a obține o aproximare a lui π cu 2 zecimale exacte. Calculând 

această serie într-o manieră mai inteligentă, luând mediile sumelor parțiale, ea poate 

fi făcută să conveargă mult mai rapid.  
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Acest calcul este un exemplu de transformare van Wijngaarden.  

ISTORIE 

 

          Cea mai veche utilizare atestată a unei bune aproximări a lungimii unei 

circumferințe în raport cu raza este 3+1/7, valoare folosită la proiectele piramidelor 

din Vechiul Regat al Egiptului. Marea Piramidă din Giza, construită în 2550-2500 

î.e.n., a fost construită cu un perimetru de 1.760 cubiți și o înălțime de 280 cubiți; 

raportul 1.760/280 ≈ 2π.                                                                                        

          Egiptologi ca profesorii Flinders Petrie și I.E.S Edwards au arătat că aceste 

proporții circulare au fost alese deliberat de către scribii și arhitecții Vechiului Regat, 

din motive simbolice. Aceleași proporții apotropaice fuseseră utilizate și la Piramida 

de la Meidum din anul 2600 î.e.n. Aceste aplicații au fost relevate arheologic, întrucât 

nu există dovezi scrise din perioada respectivă. 

          Istoria veche a lui π în documente scrise urmează dezvoltarea matematicii în 

ansamblul ei. Unii autori împart progresul în trei perioade: perioada veche, în care π a 

fost studiat geometric, epoca clasică de după dezvoltarea analizei matematice în 

Europa în preajma secolului al XVII-lea, și era calculatoarelor numerice.  

PERIOADA GEOMETRICA 

 

          Faptul că raportul dintre circumferința și diametrul unui cerc este același pentru 

toate cercurile indiferent de mărime, și că este cu puțin mai mare ca 3, a fost cunoscut 

în antichitate geometrilor Egiptului, Babilonului, Indiei și Greciei. Primele 

documente ce dovedesc aproximări ale acestui număr datează din preajma anului 

1900 î.e.n.; acestea sunt 25/8 (Babilon) și 256/81 (Egipt), ambele aproximări de 1% 

ale valorii reale. Textul indian Shatapatha Brahmana dă pentru π valoarea 339/108 ≈ 

3,139. Biblia evreiască pare să sugereze, în Cartea Regilor, că π = 3, aproximare 

semnificativ mai slabă decât alte estimări disponibile la momentul scrierii ei (600 

î.e.n.). Interpretarea pasajului este în discuție, unii considerând că raportul 3:1 este cel 

între circumferința interioară și diametrul exterior al unui bazin cu pereți subțiri, 

raport ce ar putea fi destul de precis, în funcție de grosimea pereților. 

          Arhimede (287–212 î.e.n.) a fost primul care a încercat să calculeze valoarea 

lui π cu rigurozitate. El și-a dat seama că această mărime poate fi limitată superior și 

inferior înscriind cercurile în poligoane regulate și calculând perimetrul poligoanelor 

exterioare și respectiv interioare: 

          Folosind echivalentul unui poligon cu 96 de laturi, el a demonstrat că 3 + 10/71 

< π < 3 + 1/7.[37] Media acestor valori este aproximativ 3,14185. 

          În secolele ce au urmat s-au făcut și alte dezvoltări în India și China. În 

preajma anului 265 e.n., matematicianul Liu Hui din Regatul Wei a găsit un algoritm 

iterativ simplu și riguros pentru calculul lui π la orice grad de precizie. El însuși a 
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efectuat calculul până la un poligon cu 3072 laturi și a obținut o valoare aproximativă 

pentru π de 3,1416. 

          Ulterior, Liu Hui a inventat o metodă rapidă de calcul și a obținut valoarea 

aproximativă 3,1416 cu un poligon de doar 96 de laturi, profitând de faptul că 

diferența de arie a poligoanelor succesive formează o progresie geometrică de factor 

4. 

          În secolul al V-lea e.n. matematicianul indian Aryabhta a aproximat numărul pi 

ca 3,1416; el a fost primul care a și afirmat că este o aproximație și că valoarea 

originală este un număr irațional. 

          Pe la 480, matematicianul chinez Zu Chongzhi a demonstrat că π ≈ 355/113, și 

a arătat că 3,1415926 < π < 3,1415927 cu ajutorul algoritmului lui Liu Hui aplicat pe 

un poligon cu 12288 laturi. Această valoare a fost cea mai precisă aproximare a lui π 

disponibilă în următorii 900 de ani. 

PERIOADA CLASICA 

 

          Până la începutul mileniului II, π a fost cunoscut cu o precizie de mai puțin de 

10 zecimale exacte. Următoarea descoperire majoră în studierea lui π a venit cu 

dezvoltarea seriilor infinite și, ulterior, cu descoperirea analizei matematice, care în 

principiu permite calculul lui π cu orice precizie dorită prin adăugarea oricât de 

multor termeni. Pe la 1400, Madhava din Sangamagrama a găsit prima astfel de serie:  

  

          Aceasta este cunoscută astăzi sub numele de seria Madhava–Leibniz sau seria 

Gregory-Leibniz deoarece a fost redescoperită de James Gregory și Gottfried Leibniz 

în secolul al XVII-lea. Din păcate, viteza de convergență este prea mică pentru a fi 

practic calculul mai multor cifre zecimale; trebuie adunați aproximativ 4000 de 

termeni pentru a îmbunătăți estimarea lui Arhimede. 

  

          Madhava a reușit să calculeze π ca fiind 3,14159265359, cu 11 zecimale 

exacte. Acest record a fost depășit în 1424 de matematicianul persan Jamshīd al-

Kāshī, care a calculat 16 zecimale ale lui π. 

          Prima contribuție europeană majoră de după Arhimede a fost cea a 

matematicianului german Ludolph van Ceulen(1540–1610), care a folosit o metodă 
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geometrică de calcul a 35 de zecimale ale lui π. El a fost atât de mândru de calculul 

său, căruia i-a dedicat o mare parte din viața sa, încât a cerut ca cifrele să-i fie gravate 

pe piatra de mormânt. 

          În aceeași perioadă, în Europa au început să apară metodele analizei 

matematice și pentru determinarea seriilor și produselor infinite pentru cantități 

geometrice. Prima astfel de reprezentare a fost formula lui Viète, 

   

descoperită de François Viète în 1593. Un alt rezultat celebru este produsul lui 

Wallis: 

  

descoperit de John Wallis în 1655. Isaac Newton a calculat și el o serie pentru π și a 

calculat 15 cifre, deși ulterior a mărturisit: „Mi-e rușine să vă spun la câte cifre am 

ajuns cu calculele, neavând altceva de făcut atunci. 

          Formulele de acest tip, denumite azi formule de tip Machin, au fost utilizate 

pentru a stabili câteva recorduri succesive și au rămas cea mai celebră metodă de 

calcul al lui π inclusiv în era calculatoarelor. Un record remarcabil a fost cel stabilit 

de geniul calculului Johann Dase, care în 1844 a folosit o formulă de tip 

Machinpentru a calcula 200 de zecimale ale lui π mintal la îndemnul lui Gauss. Cea 

mai bună valoare la sfârșitul secolului al XIX-lea i s-a datorat lui William Shanks, 

care a petrecut 15 ani calculând π cu 707 zecimale exacte, deși, din cauza unei 

greșeli, doar primele 527 erau corecte.  

          Progresele teoretice din secolul al XVIII-lea au relevat noi informații despre 

natura lui π, informații ce nu ar fi apărut doar din calculele numerice. Johann 

Heinrich Lambert a demonstrat iraționalitea lui π în 1761, iar Adrien-Marie Legendre 

a demonstrat și el în 1794 că π2 este irațional. Când Leonhard Euler în 1735 a 

demonstrat celebra problemă Basel – găsirea valorii exacte a lui 
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care este π2/6, el a demonstrat o profundă conexiune între π și numerele prime. Atât 

Legendre cât și Euler au speculat că π ar putea fi transcendent, ceea ce s-a demonstrat 

în 1882 de către Ferdinand von Lindemann. 

          S-a spus despre cartea lui William Jones O nouă introducere în matematică din 

1706 că este prima în care s-a folosit litera grecească π pentru această constantă, dar 

notația a devenit deosebit de populară după ce a adoptat-o Leonhard Euler în 1737. El 

a scris: 

Există numeroase alte feluri de a găsi lungimile sau ariile unor anumite linii curbe sau 

drepte, care ar putea facilita practica foarte mult; ca de exemplu, la cerc, diametrul 

este față de circumferință ca 1 față de (16/5 − 4/239) − 1/3(16/53 − 4/2393) + ... = 

3.14159... = π. 

 

CALCULUL IN ERA CALCULATOARELOR 

 

          Apariția calculatoarelor numerice în secolul al XX-lea au dus la o creștere a 

recordurilor de calcul al lui π. John von Neumann et al. au folosit ENIAC pentru a 

calcula 2037 de cifre ale lui π în 1949, un calcul care a durat 70 de ore. Alte mii de 

zecimale s-au obținut în următoarele decenii și milionul de cifre a fost depășit în 

1973. Progresele nu s-au datorat doar hardware-ului mai rapid, ci și apariției unor noi 

algoritmi. Una dintre cele mai semnificative realizări a fost descoperirea 

transformatei Fourier rapide (FFT) în anii 1960, algoritm ce permite calculatoarelor 

să efectueze rapid operațiuni aritmetice pe numere extrem de mari. 

          La începutul secolului al XX-lea, matematicianul indian Srinivasa Ramanujan 

a descoperit multe noi formule pentru π, unele remarcabile pentru eleganța și 

profunzimea lor matematică. Una dintre formulele sale este seria 

  

și cea similară găsită de frații Ciudnovski în 1987, care dau 14 cifre zecimale cu 

fiecare termen. Frații Ciudnovski au folosit această formulă pentru a stabili câteva 

recorduri de calcul al lui π spre sfârșitul anilor 1980, inclusiv primul calcul cu peste 

un miliard (mai precis, 1.011.196.691) de cifre zecimale în 1989. Ea rămâne formula 

preferată pentru software-ul de calcul al lui π ce rulează pe calculatoarele personale, 

diferită de cele folosite de supercalculatoarele care au stabilit recorduri moderne. 

          În timp ce de regulă măresc acuratețea cu o cantitate fixă pentru fiecare termen 

adunat, există algoritmi iterativi care multiplică numărul de zecimale exacte la fiecare 

pas, având dezavantajul că fiecare pas implică, de obicei, calcule costisitoare. O mare 

realizare în acest sens a venit în 1975, când Richard Brent și Eugene Salaminau 
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descoperit independent algoritmul Brent–Salamin, algoritm pur aritmetic care 

dublează numărul de zecimale exacte la fiecare pas.  

  

          Folosind această schemă, 25 de iterații ajung pentru a atinge 45 de milioane de 

zecimale exacte. Un algoritm similar face acuratețea de 4 ori mai mare la fiecare pas 

și a fost descoperit de Jonathan și Peter Borwein. 

          Metodele au fost utilizate de Yasumasa Kanada și echipa sa pentru a stabili 

majoritatea recordurilor de calcul al lui π din 1980, până la calculul cu 

206.158.430.000 de zecimale exacte în 1999. Recordul actual este de 

2.576.980.370.000 de zecimale și a fost stabilit de Daisuke Takahashi pe sistemul 

T2K-Tsukuba, un supercalculator de la Universitatea Tsukuba, de la nord-est de 

Tokyo. 

          O importantă descoperire recentă este formula Bailey–Borwein–Plouffe 

(formula BBP), descoperită de Simon Plouffe și care își trage numele de la autorii 

lucrării în care a fost publicată, David H. Bailey, Peter Borwein și Simon Plouffe.  

Formula: 

 

permite extragerea oricărei cifre hexazecimale sau binare a lui π fără a le calcula pe 

cele dinaintea ei.[50] Între 1998 și 2000, proiectul de calcul distribuit PiHex a utilizat 

o variantă a formulei BBP dezvoltată de Fabrice Bellardpentru a calcula bitul 

numărul 1.000.000.000.000.000 al lui π, care a fost 0. 

PI SI FRACTIILE CONTINUE 

 

          Șirul de numitori parțiali ai fracției continue simple a lui π nu prezintă niciun 

șablon evident: 

π=[3;7,15,1,292,1,1,1,2,1,3,1,14,2,1,1,2,2,2,2,1,84…] sau: 



83 

 

 

 

                                                                            Există, însă, fracții continue 

generalizate pentru π cu o structură perfect regulată, cum ar fi:  

  

MEMORAREA CIFRELOR 

 

          Chiar cu mult timp înainte ca valoarea lui π să fie evaluată de calculatoarele 

electronice, memorarea unui număr recordde cifre a devenit o obsesie a unor oameni. 

În 2006, Akira Haraguchi, un inginer japonez pensionar, s-a lăudat cu reținerea a 

100.000 de zecimale exacte. Aceasta nu a fost însă verificată de Guinness World 

Records. Recordul înregistrat de Guinness la memorarea cifrelor lui π este de 67.890 

de cifre, deținut de Lu Chao, un student de 24 de ani din China. I-au luat 24 de ore și 

4 minute să recite fără greșeală până la a 67.890-a cifră zecimală a lui π. 

          Există mai multe moduri de memorare a lui π, printre care și utilizarea de 

„pieme‖, poezii care reprezintă numărul π astfel încât lungimea fiecărui cuvânt (în 

litere) reprezintă o cifră. Un astfel de exemplu de piemă, compus de Sir James Jeans: 

How I need (sau: want) a drink, alcoholic in nature (sau: of course), after the heavy 

lectures (sau: chapters) involving quantum mechanics. Primul cuvânt are 3 litere, al 

doilea are una, al treilea are 4, al patrulea 1, al cincilea 5, și așa mai departe. 

Echivalent, în limba română există fraza: „Așa e bine a scrie renumitul și utilul 

număr‖. O altă variantă, mai exactă (o zecimală în plus) este: „Dar e bine a căuta 

lucrurile de foarte multe ori‖, iar o altă variantă, tot în limba română, este: „Dar, e 

bine a vedea lucrurile de foarte multe ori‖ (3,141592653). Cadaeic Cadenza conține 

în acest fel primele 3834 de cifre ale lui π. Piemele fac parte din întregul domeniu de 

studiu al mnemotehnicilor pentru reținerea cifrelor lui π. 

APROXIMARI NUMERICE 
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          Din cauza naturii transcendente a lui π, nu există expresii cu formă închisă 

pentru acest număr în termeni de numere și funcții algebrice. Printre formulele de 

calcul al lui π cu ajutorul aritmeticii elementare se numără seriile care dau un șir 

infinit de aproximări ale lui π. Cu cât se includ mai mulți termeni într-un calcul, cu 

atât mai aproape de π va fi rezultatul. 

          De aceea, calculele numerice trebuie să folosească aproximări ale lui π. Pentru 

multe scopuri, 3,14 sau 22/7 este o aproximare suficientă, deși inginerii folosesc 

adesea 3,1416 (4 zecimale exacte) sau 3,14159 (5 zecimale exacte) pentru mai multă 

precizie. Aproximările 22/7 și 355/113, cu 2, respectiv 6 zecimale exacte, se obțin din 

dezvoltarea în fracții continue simple a lui π.          Aproximarea 355⁄113 

(3.1415929…) este cea mai bună aproximare ce poate fi exprimată cu un numărător 

și un numitor de 3 sau 4 cifre; următoarea aproximare acceptabilă este 103993/33102 

(3.14159265301...) și necesită numere mult mai mari, din cauza structurii dezvoltării 

în fracție continuă. 

          Prima aproximare numerică a lui π este aproape sigur valoarea 3. În cazuri în 

care nu se cere precizie mare, ar putea fi chiar acceptabilă. Faptul că 3 este o rotunjire 

prin lipsă rezultă din faptul că este raportul dintre perimetrul unui hexagon regulat 

înscris și diametrul cercului circumscris lui. 

 

 

 

 

INTREBARI DESCHISE 

          Cea mai presantă întrebare deschisă despre π este dacă este număr normal—

adică dacă orice bloc de cifre ce apare în π la fel de des ca în cazul unui număr 

generat „aleator‖, și dacă aceasta este adevărată în orice bază întreagă de numerație, 

nu doar în baza 10. Actualmente nu se știe foarte mult; nu se cunoaște nici care dintre 

cifrele 0,…,9 apar infinit de des în expresia zecimală a lui π. 

          Bailey și Crandall au demonstrat în 2000 că din existența formulei Bailey-

Borwein-Plouffe menționată mai sus și a altora similare rezultă că normalitatea în 

baza 2 a lui π și a altor constante se poate reduce la o conjecturăplauzibilă din teoria 

haosului.Nu se cunoaște nici dacă π și e sunt independente algebric, deși Iuri 

Nesterenko a demonstrat independența algebrică a numerelor {π, eπ, Γ(1/4)} în 1996. 

NOTAREA LUI 2π CU τ 

          O alternativă la π este notația τ, pentru raportul între circumferința cercului și 

raza sa (în loc de diametru), echivalent cu 2π. Această constantă reprezintă numărul 

de radiani al unui cerc, astfel că unghiul la centru care determină un sector de cerc 

este raportul între lungimea sectorului respectiv și cerc înmulțit cu τ radiani. 

Susținătorii lui tau afirmă că această relație directă simplifică studiul unghiurilor 

exprimate în radiani față de cazul în care s-ar utiliza π, unde fracția trebuie înmulțită 
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și cu 2. Deși în mod convențional ca produsul "2π", τ apare în multe formule des 

folosite. 

ZIUA PI 

 

          Fascinația pentru numărul Pi a intrat și în cultura populară. Poate din cauza 

simplității definiției sale, conceptul de pi și, mai ales, expresia sa zecimală au pătruns 

în cultura populară într-un grad mult mai mare decât aproape orice altă construcție 

matematică. Este, probabil, cel mai semnificativ element pe care îl au în comun 

matematicienii și non-matematicienii. Relatările în presă despre noile calcule precise 

ale lui π (și alte tentative similare) sunt frecvente. 

          La 7 noiembrie 2005, Kate Bush a lansat albumul, "Aerial" care conține 

cântecul "π" ale cărui versuri constau din cifrele lui π, începând cu „3,14‖  

 

          În urmă cu 25 de ani ziua de 14 martie a fost declarată de către Camera 

Reprezentanților din Statele Unite drept "Ziua numărului Pi" ("The Pi Day"), 

deoarece această dată din calendar se scrie "3/14". Ziua numărului Pi este celebrată în 

special în țările anglo-saxone, dar a început de curând să fie sărbătorită și în alte state.                                                                                                                 

          Ziua pi este sărbătorită în școli și universități. Mai multe scandări de la MIT 

includ „3,14159 
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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. 

 

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. 
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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.  

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. 
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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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Turnul din Hanoi 
 

Năforniță Daniela si Iliescu Diana 

Colegiul Național “Mihai Viteazul” Ploiești 

 

„Turnul Lui Hanoi‖ este un puzzle inventat de E. Lucas in 1883. E cunoscut și sub numele 

de „Turnul lui Brahma‖ și a apărut ca test de inteligență in filmul „Rose Of The Planet Of The 

Alpes‖ sub numele „Turnul Lucas‖.  

 

 

Se dau câteva discuri aranjate astfel, cel mai mare se afla la baza, și cel mai mic in vârf, pe o 

tijă, alături de 2 tije goale, cerându-se un număr minim de mișcări pentru ca grămada sa se mute de 

pe o tija pe alta in aceeași ordine permițându-se doar punerea discurilor peste cele mai mari.  

Astfel, dându-se 3 tije, n discuri și șirul S1={ak}, iar numărul de discuri este i=de la 1 la n, 

să fie mutate la pasul K, se da de simpla repetiție a operației începute cu lista S1={1} pentru un 

singur disc, și se calculează in mod repetat Sn={Sn-1, n , Sn-1} pentru primele câteva valori ale lui 

n, rezultand șirurile din tabelul de mai jos : 
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  Ca soluție pentru problema cu 3 tije și 4 discuri e ilustrata mai sus. Pe când numărul de 

discuri creste,(tot pentru 3 tije), se obține un șir infinit al cărui primei cifre sunt in tabelul de mai 

sus. Uimitor, acesta este exact șirul binar +1. Chiar și mai uimitor, numărul de discuri mutate după 

pasul K, e același ca și numărul care trebuie adăugat sau șters. In al K-lea termen din formula lui 

Ryser, o metoda simpla pentru rezolvarea de mână folosește discuri de diferite culori.  Niciun disc 

de aceeași culoare nu se poate pune unul peste celălalt, și niciun disc nu e mutat de 2 ori la rând.  

Ca urmare a procedurii de mai sus, numărul de mutări pentru a rezolva puzzle-ul cu n 

discuri pe 3 tije e dat de relația de recurență (Hn= 2Hn-1 + 1, pentru H1=1, Hn=2^n - 1). 

Pentru 3 tije, dovada ca soluția de mai sus e cea mai mică posibila folosind corespondența 

lui Lucas (care e in relație cu triunghiul lui Pascal) la graficul Hanoi. În timp ce algoritmii sunt 

cunoscuți pentru transferul discurilor pe 4 tije, niciunul nu s-a dovedit a fi minimul. 
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Aplicații ale matematicii în viața cotidiană 
 

Văduva Daiana 

Liceul Tehnologic „Petrache Poenaru”, Bălcești, Vâlcea 

Prof. îndrumător: Mihai Cristina 

 

Exemple de folosire a matematicii în viața de zi cu zi:  

 Când vorbim la telefonul mobil 
 

     Discuțiile pe telefonul mobil reprezintă modalitatea de comunicare 

pentru majoritatea oamenilor din zilele noastre. Este ușor, accesibil și 

rentabil. Fiecare dintre noi are un telefon mobil care necesită 

cunoștințe de bază legate de funcționareare dar și de matematică. 

Trebuie să cunoaștem numerele și modul în care funcționează, cu 

ajutorul tehnologiei de astăzi  putând să facem totul pe telefonul 

mobil, de la vorbit până la a naviga pe Internet.  

Matematica este o parte a vieții noastre cu implicații în toate 

activitățile zilnice. Oriunde ne ducem, orice facem, folosim 

matematică zilnic fără ca măcar să ne dăm seama. 

 
 

 În bucătărie 
   Deși pare greu de crezut, gătitul necesită și o aptitudine matematică. Fiecare ingredient trebuie 

măsurat și, uneori,  o anumită cantitate trebuie să se înmulțească sau să se împartă pentru a se obține 

valoarea exactă de care avem nevoie. Orice facem în bucătărie necesită matematică. Chiar și 

folosirea aragazului înseamnă folosirea abilităților matematice de bază în acțiune.  

 
 La grădinărit 
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    Chiar și o activitate banală precum grădinăritul necesită 

folosirea abilităților matematice de bază. Dacă vrem  să 

plantăm sau să semănăm semințe noi sau răsaduri, trebuie să 

facem unul sau mai multe rânduri, să le numărăm, sa 

calculăm de căâte semințe sau răsaduri avem nevoie,etc. 

Atunci când dorim să facem modificări în grădină este 

nevoie să știm să calculăm diferite distanțe, sa transformăm 

dintr-o unitate în alta, să determinăm suprafața grădinii, etc.  

 

 În arte 
   Matematica este folosită în orice formă de artă. Indiferent dacă sunteți sculptor, pictor, dansator 

trebuie să stiți să  măsurați, să numărați, adică să aplicați matematica de bază. Fiecare formă de artă 

este co-dependentă de abilitățile matematice.  

 
 În sistemul bancar 

    Vă puteți imagina să mergeți la bancă și fără să aveți vreo idee despre ce trebuie să faceți sau 

cum să vă gestionați finanțele?  

 

 

 

Bibliografie: www.mathworksheetscenter.com  

          www.wikipedia.com  
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Matematicianul  Grigore  Constantin   Moisil 

 

Vlad Karina-Elena 

Colegiul Naţional Pedagogic “Ştefan cel Mare” Bacău 

Prof. coordonator: Heisu Ancuţa 

 

Motto 

“...mi-am dat seama, mai mult decât oricând, că sunt un om ca oricare altul.” 

GR. C. MOISIL 

(scrisoare către părinți) 

 

Constantin Moisil (tatăl lui Grigore Moisil) se casătorește la Tulcea, în anul 1901, cu Elena, 

institutoare, fiica învățătorului Hristofor și a Caterinei Nicolescu. 

 La Tulcea se nasc primii trei copii ai familiei Moisil: GRIGORE în 1906, Florica în 1909, 

Ioan în 1910. Ultimul băiat, Gheorghe, se va naște în 1917 la Vaslui.  

 Toți cei trei frați au intrat în învățământul universitar: sora lor a fost cercetatoare la 

biblioteca Academiei și s-a căsătorit cu arheologul Emil Condurachi, academician. 

În jurul anilor 1958, numărul academicienilor din familia Moisil era atât de numeros, încât fuseseră 

porecliți ―clanul Moisililor‖ : Constantin Moisil, tatăl, istoric; Gr. C. Moisil, fiul, matematician; 

Constantin Daicoviciu, nepot, istoric; Virgil Vatasanu, nepot, istoric de artă; Tudor Bugnariu, nepot, 

sociolog; Emil Condurachi, ginere, arheolog. 
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O familie ca la carte! Chiar prea ca la carte! Membrii acestei familii au fost cinstiți, curați, plini 

de dragoste unul față de celălalt, încât par mai aproape de ficțiune decât de realitate. 

 Gr. Moisil, ―Grigri‖, cum îl alinta mama lui și cum va rămâne toată viața pentru rude și 

prieteni, se dovedește foarte repede a fi un copil de o inteligență neobișnuită, de o curiozitate 

niciodată satisfăcută. Cu permanentele lui întrebări, ajungea să-și exaspereze până și mama, deși ea 

învățătoare din vocație, era extrem de răbdătoare cu copiii. 

n anul 1964, Gr. Moisil povestește, în Revista ―Femeia‖ (nr. 5, p. 9): 

 Mama era institutoare, adică profesoară pentru clasele primare, pentru copii între7 și 11 ani. 

Dar pe mine mă învăța acasă. Mama era profesoară, iar pentru mine inventase o altă pedagogie. 

 N-a început prin a mă învăța să scriu sau să citesc, ci să socotesc. Voia să mă facă să nu-mi 

fie teamă de matematică. După ce mă-nvățase să socotesc de la 1 până la 10, a sărit. Ea știa că tot 

așa de ușor se adună doi cu trei ca douăzeci cu treizeci, ca două sute cu trei sute și așa mai încolo, 

un milion, două milioane. 

 Pe urmă m-a învățat să adun  

                           1 000 000 

                           1 000 000 

 0 și cu 0 fac 0: scriam 0 și nu țineam nimic; 0 și 0 fac 0. Căpătasem încredere în mine. 

 Mama reușise să mă fac să nu-mi fie teamă de matematici. 

 Regula de trei simple a știut să mă facă s-o inventez. Apoi a început calculul mintal. 

 De învățat să citesc m-a învățat astfel: veneau ziarele și aveau titlurile mari; tăiam literele de 

jur împrejur. Am învățat întâi să citesc cu litere mari de tipar, pe urmă cu litere mici de tipar. Pe 

urmă să scriu cu litere mari de tipar.  

 Când mă gândesc la mama, mă gândesc la mine cum creșteam sub ochii mamei. 

 

 

În anul 1910, Constantin Moisil este transferat profesor de istorie la liceul ―Matei Basarab‖ din 

București. Se mută cu familia în capitala țării, unde va rămâne până la sfârșitul vieții. 

 Peste 2 ani, Gr. M., în vârstă de 7 ani, intra elev în clasa întâi la Școala primară de băieți 

nr.19. În această școală va urma primele patru clase. 

 

1916-1918 

 Războiul izbucnește și odată cu el viața copilului se schimbă cu desăvârșire. Familia Moisil 

se refugiază la Vaslui, unde C. Moisil iși continuă munca de profesor la liceul din localitate, timp de 

doi ani, până la terminarea ostilităților. Înstrăinarea, prezenta trupelor străine în țara, lipsa de 

mâncare și căldura afectează profund copilul. Începe să fie interesat de politică, așteaptă cu 

nerăbdare plecarea trupelor germane, eliberarea țării. În el se dezvoltă dragostea de țară. 

 

Începe să-i placă matematica. În anul 1969 scria în ―Almanahul Educației‖ : 

 Mi-aduc aminte de un prieten al familiei, un excelent profesor de matematici –este vorba de 

Ion Baciu- care și el, încă de pe când eram mic, mă încuraja și mă aprecia, mă lăuda că înțeleg 

matematica și că bineințeles, prevedea că voi deveni inginer.  
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 Dacă atunci când era copil a prins farmecul calcului mintal și al regulei de trei simple, pe la 

vreo 11 ani, profesorul Ion Ottescu l-a făcut pe Grigore Moisil să înțeleagă bucuria demonstrației 

geometrice. 

Spre sfârșitul anului — în octombrie-noiembrie-decembrie 1918 — Gr. M. își scrie din nou 

amintirile, de data aceasta într-o formă cu totul inedită. Într-un caiet, făcut anume de el, din coli de 

petiție îndoite și cusute — obicei care-i rămâne până la absolvirea facultății —, amintirile rezultă 

din completarea unor tabele propriu-zise ale activității zilnice. Caietul cuprinde 29 de tabele, fiecare 

tabel consacrat unei zile, fiecare zi analizată din punctul de vedere al educației fizice, morale, 

intelectuale și sociale. Diferite subdiviziuni, întrebuințarea timpului și starea atmosferică, întregesc 

imaginea zilei respective. 

În biblioteca Seminarului matematic din Iași a găsit tânărul conferențiar cărțile care aveau să facă 

din el un matematician modern, adică interesat de cele mai noi teorii ale matematicilor. A iubit mult 

această bibliotecă și a scris de multe ori despre ea.  

 Și astfel își începe profesorul proaspăt titularizat în 1935, primul curs de algebră abstractă 

modernă nu numai din Iași, ci din țară, cursul de Logică și teoria demonstrației. La ședința de 

consiliu profesoral, în vederea titularizării, prof. St. Procopiu, care-l aprecia din punct de vedere 

științific, votă totuși împotriva numirii sale, „candidatul fiind prea tânăr― pentru a ocupa, după 

părerea sa, postul de profesor. E un defect de care mă corectez în fiecare zi, lansă tânărul profesor 

butada lui, rămasă celebră până azi. 

În același an, cu ocazia prelegerilor ținute la Iași de prof. T. Kotarbinski de la Universitatea din 

Varșovia, profesorul Moisil ia cunoștință mai îndeaproape cu lucrările școlii poloneze de logică și 

în special e atras de logicile cu mai multe valori ale lui Lukasiewicz — logicile lukasiewicziene, așa 

cum le-a numit. Începe un lung șir de lucrări în acest domeniu de cercetări.  

 Logica matematică era considerată atunci o 

disciplină curioasă, dar unii dintre noi socoteam că nu se 

mai poate învăța matematica fără a cunoaște cu de-

amănuntul instrumentul întrebuințat de ea, 288 care este 

demonstrația. Logica matematică crease capitole noi ale 

algebrei abstracte, care serveau pentru a da 

raționamentului o imagine mai matematică, mai precis 

algebrică. Logica studiază raționamentul, tot astfel cum fizica studiază fenomenele fizice. Și cum 

studiul cel mai dezvoltat al studiului fenomenelor fizice era fizica matematică, tot astfel studiul cel 

mai dezvoltat al raționamentului trebuie să fie logica matematică. (Mag. 14 August 1965) 

Anii petrecuți la Iași au fost 10 ani buni, cum îi plăcea să spună. Ca orice om excepțional pentru 

care timpul se dublează sau triplează, Gr. M. a avut timp să lucreze matematică, să citească 

matematică, să gândească matematică, să se însoare cu Lucia Partenie, să se despartă de ea, să se 

reînsoare cu Viorica Constante, să lege prietenii, să-și facă dușmani, să petreacă și să-și 

îndeplinească meseria de profesor, pe care a iubit-o atât de mult și pentru care era dotat de la natură. 

 A fost un bun profesor. O mărturisesc elevii săi. Se străduia să fie un bun profesor. Pregătea 

îndelung atât conținutul cursului, cât și forma lui. Gr. M. a fost timp de 41 de ani profesor. De-a 

lungul atâtor ani a ținut multe cursuri, multor serii de studenți. Pe toți i-a învățat matematica pe care 

o vor preda, pe unii i-a învățat și cum s-o predea. 

EPOCA tinerilor care colaborau cu prof. GR. C. MOISIL 

 Epocă în care entuziasmul nu cunoscuse nici o lovitură a vreunui eşec, o epocă în care 

oamenii erau consideraţi oarecum invincibili. Această încredere îşi avea izvoarele şi în siguranţa de 

care dădea dovadă prof. Gr.C. Moisil în abordarea, tratarea şi rezolvarea tuturor problemelor de 

natură ştiinţifică cu care venea în contact, în măiestria sa de a comunica noţiuni dintre cele mai 

sofisticate, în orice împrejurare. Convorbirile pe care le purtam erau de fapt lecţii. Erau lecţii în care 
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se abordau cele mai variate subiecte şi în cadrul cărora se trecea cu o repeziciune uluitoare de la o 

problemă la alta, fără ca acest lucru să necesite vreun efort. Erau lecţii în care matematica îşi 

dezvăluia nenumăratele ei feţe, cele mai înalte dintre ele nescrise vreodată. Căci o calitate deosebită 

a prof. Gr.C. Moisil era aceea că ştia să comunice cunoştinţe şi idei de felul celor despre care se 

spune că se află printre rândurile textelor scrise. Era un fel de prelungire a matematicii dincolo de 

tiparele unanim acceptate, în cadrul căreia puterea de anticipare se împletea strâns cu aceea a 

comunicării într-o manieră neaşteptat de clară şi direct accesibilă, a conţinutului unor noţiuni dificil 

de abordat. Era o umanizare a matematicii. 

Începând cu ultima decadă a vieţii este greu de urmărit an de an succesiunea evenimentelor trăite şi 

toate realizările profesorului.  

 Gr. M. îşi continuă munca de savant cercetător. Redactează cărţile în care îşi expune ideile. 

Publică aproape anual câte un volum în afara articolelor care, de-a lungul vieţii, ajung la cca 300 

publicate în revistele de specialitate din ţară şi străinătate. O clasificare succintă a cărţilor publicate 

vădeşte trei mari teme: teoria algebrică a mecanismelor automate, logica matematică şi eseuri 

despre matematică şi aplicaţiile ei. Articolele au implicaţii mai vaste: ecuaţii cu derivate parţiale, 

filozofia ştiinţelor, mecanică, etc. 

Conştient că odată cu introducerea calculatoarelor, ţara va avea nevoie nu numai de cadre care să le 

mânuiască, ci şi de cadre care să predea învăţământul matematic necesar utilizării lor şi să ducă 

munca de cercetare, luptă pentru înfiinţarea Centrului de calcul al Universităţii din Bucureşti. 

 În ultimă instanţă, matematica stând la baza învăţământului informaticii, Gr. M. duce o luptă 

de zi cu zi pentru a convinge tineretul că matematica, sperietoarea de altă dată, este o materie 

accesibilă, frumoasă, de care omul modern de astăzi, care vrea să fie în pas cu progresul ştiinţei şi 

tehnicii, nu se poate lipsi. 

Într-adevăr, încă din anul 1950 profesorul Moisil spunea: Este necesar să arătăm răspicat că ţara are 

nevoie de mulţi matematicieni bine formaţi, cu adânci cunoştinţe de matematici. Pe de altă parte, 

avem nevoie de un număr mare de profesori buni de matematică pentru învăţământul elementar şi 

pentru cel mediu şi de un număr mare de profesori, conferenţiari şi asistenţi pentru învăţământul 

universitar. Chiar pentru cifra actuală a şcolilor, numărul profesorilor la oricare din categoriile citate 

este departe de a fi suficient. Dar numărul acestor şcoli va creşte în fiecare an, astfel că 

perspectivele în această direcţie sunt neînchipuit de mari. Avem nevoie de mulţi profesori bine 

pregătiţi, care să imprime un nou ritm vieţii matematice din licee. (Contemporanul, 31 martie) 

Dar şi aplicaţiile matematicii în ştiintele umaniste, în istorie, arheologie, muzică, grafică, ca şi în 

medicină şi pedagogie stârnesc imaginaţia sa creatoare. 

 Matematica nu înseamnă calcul. Calculul este făcut de maşinile de calcul. Matematicii îi 

aparţine fantezia, imaginaţia, demonstraţia. Toate au un caracter pur uman şi nu pot fi făcute decât 

de oameni. Când vrem să le mecanizăm, demonstraţia se reduce la un calcul, iar fantezia la un şir de 

întâmplări. (Inf. 15 Mai 1967)  

 La îndemnul său tineri matematicieni colaborează cu tineri istorici, arheologi. Muzicieni de 

înaltă valoare ca Aurel Stroe şi Lucian Meţeanu vin la Centrul de calcul să facă compoziţii muzicale 

cu ajutorul calculatorului. La Institutul de Arte „Nicolae Grigorescu―, un asistent al său, Cristian 

Bruteanu, familiarizează artiştii şi graficienii cu maşina de calcul. Iniţiază cursuri de informatică şi 

la Facultatea de Medicină. 

Din anul 1968 scrie o rubrică săptămânală Reflecţii la „Viaţa economică―, pe care o întrerupe în 

1970. O parte din aceste articole, consacrate relaţiilor dintre ştiinţă şi aplicaţiile ei, calculatoare, 

economie matematică, colaborare între matematică şi inginerie, munca profesorului, au fost adunate 

de Gr. M. în volumul Îndoieli şi certitudini, publicat în 1971, reeditat în 1974. În prefaţa cărţii 

profesorul spune: 



97 

 

 

 

  Încă de pe acum patruzeci şi cinci de ani şi peste, când eram student şi la Politehnică şi la 

Matematici, trăiesc problema relaţiilor dintre ştiinţă şi aplicaţiile ei. Tot de pe atunci am început să 

trăiesc viaţa matematică a poporului nostru, viaţă, care, graţie marilor noştri înaintaşi, e încadrată în 

viaţa matematică a lumii întregi. Şi despre lucrurile acestea am încercat din când în când să 

informez publicul larg românesc. 

În 10 ianuarie, ziua lui de naștere, profesorul își poftea colaboratorii acasă, seara, la o petrecere cu 

dans. Înmulţindu-se an de an numărul celor care lucrau cu el, într-o bună zi casa a devenit 

neîncăpătoare. Profesorul a hotărât atunci să „se serbeze― la C.O.S. Erau atât de mulţi, deci 

cheltuiala atât de mare, încât profesorul n-ar fi putut-o suporta. O ştiau toţi, aşa că fiecare 

participant îşi plătea ceea ce consuma. La aceste întâlniri luau parte cam 100 de persoane. O singură 

dată s-a ajuns la 200, când profesorul a fost sărbătorit de facultate la cei 60 de ani împliniţi în 1966. 

Au trecut ani de la dispariţia sa, dar elevii lui nu uită această dată. 

Nimic nu costă mai mult decât neştiinţa. 

Grigore Constantin Mosil 

          (1906-1973) 

 

 


