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Arhitectura - eficiența economică, sustenabilitate și 

strategii de conservare a resurselor energetice 

 

Dinu Cristina Maria și Cincă Ana Maria Cristina 

Şcoala Superioară Comercială “Nicolae Kretzulescu”, București 

Prof. îndrumători Moise Luminita Dominica și Cristea Ruxandra 

 

Abstract Arhitectura durabilă deține cheia pentru un viitor ecologic pozitiv. Doar dacă trăim mai 

economic cu resursele noastre, sperăm să protejăm mediul și clima. 

Preocuparea pentru construcțiile sustenabile este de dată recentă, 

eforturile globale începând abia în 1998. In acest articol, am adus 

în discuție unele  soluții pe care cercetătorii, arhitecții sau  

sociologii le găsesc la problemele începutului mileniului III privitor 

la un mediu construit în armonie cu natura și cerințele umane. De 

aceea ne-au preocupat  delimitările  teoretice privind arhitectura 

sustenabilă, care sunt clădiri verzi din Romania și apoi, cu gândul 

către viitor, am făcut o incursiune în  arhitectura mileniului III, așa 

cum se întrevede azi. 

Arhitectura sustenabila – delimitări teoretice  

• Preocuparea pentru construcțiile sustenabile este recentă; eforturile globale au început abia 

în 1998, ducând la fondarea în noiembrie 1999 a WorldGBC (Consiliul Global pentru Clădiri 

Verzi), în California, cu opt state membre: Australia, Canada, Japonia, Spania, Rusia, Emiratele 

Arabe Unite, Marea Britanie și Statele Unite ale Americii. Oficializarea acestei instituții are loc abia 

în 2002, rolul său fiind acela de a oferi un cadru instituționalizat comunicărilor internaționale, de a-i 

ajuta pe liderii industriali să acceseze piețele noi și de a se constitui drept o voce avizată a 

inițiativelor internaționale în domeniul construcțiilor verzi. În ceea ce privește piața din România, la 

sfârşitul lunii martie 2013, Romania Green Building Council (Consiliul Român pentru Clădiri 

Verzi) în parteneriat cu NAI România au lansat raportul oficial pentru „Cele mai Verzi Clădiri din 

România”. În arhitectură și design, sustenabilitatea presupune realizarea unor clădiri care să aibă un 

impact cât mai mic asupra mediului și să fie cât mai eficiente din punct de vedere energetic 

Noi tipuri de energie la orizont 

Cercetătorii din domeniul energiei realizează constant experimente cu scopul de a descoperi noi 

metode prin care poate capta energia naturală și apoi transforma în una utilizabilă de către oameni. 

Pe lângă energiile eoliană, solară, hidraulică, a mareelor, geotermică și energia de biomasă, o echipă 

de cercetători europeni, din cadrul Comisiei de Energie Atomică, a studiat cum se poate transforma 

ploaia în energie. 

O picatură de ploaie absoarbe o cantitate importantă de energie prin 

evaporare. Aceasta energie creste odata cu inaltimea la care se gaseste. 

Dupa ce picătura devine prea grea să rămâna în nor, cade și lovește 

pământul. Este momentul în care energia se eliberează sub forma forței 

mecanice. S-a captat energia fiecărui strop de ploaie pe care acesta îl are 

în contact cu o suprafață dură și s-a demonstrat că se poate transforma în 

electricitate. Cantitatea de electricitate este însă una foarte mică, de 

aproximativ 12 miliwați pentru fiecare picătură, dar concluzia rămâne valabilă: precipitațiile pot 

produce energie electrică pentru consum. 
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O altă sursă de energie este orferită  de Oceanul Planetar. Folosind “Ocean thermal energy 

conversion” se poate obține energie din diferența de temperatură a apei de la suprafața mării și cea a 

apei de adâncime. În viitor se dorește construcția a cât mai multe astfel de insule, mai ales de-a 

lungul zonei tropicale, pentru a se obține cantitate mare cantintate de energie stocată. 

 

 

 
Insule artificiale, organizate ca 

plartforme petroliere vor utiliza 

diferența de temperatură a apei 

mărilor și oceanelor. 

Eco-arhipelagul britanic care produce energie 

O altă noutate este dată de proiectul britanic Energy 

Island, o insulă artificială care utilizează diferența de 

temperatură a apei mării.Fiecare astfel de insulă va fi 

echipată cu centrale eoliene, panouri solare, dar și 

turbine pentru a reuși să capteze cât mai multă energie 

pentru consum. 

 

Insula Grand Cancun va curăța oceanul în timp 

ce generează energie regenerabilă. Întreaga 

suprafață a platformei offshore va fi acoperită de 

panouri solare care vor furniza energie atât 

pentru Grand Cancun, cât și pentru rețeaua 

națională a orașului principal. Turbinele eoliene 

verticale și colectorii de energie subacvatică vor 

genera și mai multă energie curată. Un sistem de 

colectare a apelor pluviale permite colectarea și 

apoi refolosirea apei, care, combinată cu o 

instalație de mini-desalinizare, va face ca 

complexul să fie complet autonom. 

Clădiri verzi în Romania 

În Romania, au fost identificate 65 de cladiri “verzi”, potrivit raportului de la RoGBC (Consiliul 

Român pentru Cladiri Verzi). Dezvoltatorii imobiliari și arhitectii acordă în ultimul timp o atenție 

sporită construcției de apartamente și birouri sustenabile, avand in vedere faptul că beneficiarii 

finali își doresc din ce in ce mai mult să locuiască în apartamente în care gradul de poluare și de 

toxicitate sunt scăzute.Un exemplu este Proiectul PRISPA   

 

 

Grand Cancun - amprenta de carbon zero 
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Conform Build Green Romania, unul dintre cei mai mari 

auditori energetici si certificari verzi pentru proiectele de 

constructii realizate in Romania, tara noastra s-a dezvoltat 

exponential in aceasta directie in ultimii ani, lucru care a 

facut ca si concurenta in piata sa creasca intr-un ritm mai 

ridicat. 

Caracteristici ale cladirilor verzi  

•  Efcienţa energetică sporită semnificatv; 

• Acces facil la mijloacele de transport în comun, 

pentru a reduce trafcul şi poluarea produsă de automobilele 

personale; 

• Alegerea siturilor pentru construcţii şi utlizarea lor 

în aşa fel încât impactul asupra mediului să fie minim; 

• Alegerea materialelor care minimizează sau elimină degajările toxice şi minimizează energia 

necesară pentru producerea şi transportul lor; 

• Reutilizarea materialelor existente şi selectarea materialelor cu conţinut ridicat de material 

reciclat. 

Cu gândul către viitor Arhitectura mileniului III 

“Nu specia mai puternica este cea care supravietuieste și nici cea mai inteligentă. Este cea 

care este cea mai adaptabilă la schimbare.”     Charles Darwin 

Orașele împotriva schimbărilor climatice. Trei directii in lupta împotriva schimbărilor 

climatice 

1. Emisii reduse de carbon 

Unul dintre obiective este ca orașele actuale și 

viitoare să fie alimentate cu electricitate 

regenerabilă de 100%. 

2. Rețele urbane 

Rețelele urbane utilizează conectivitatea digitală 

și internetul pentru a ajuta orașele să acționeze la 

scară largă în direcția obiectivelor globale: să 

gândească totul, de la sistemele integrate de 

transport verde până la date importante pentru 

îmbunătățirea eficienței utilizării resurselor, 

platforme inovatoare pentru schimbul de 

cunoștințe și practici între orașe 

3. I
nfr
ast
ruc
tura vie 

• Ne referim aici la integrarea arborilor, 

arbuștilor și a  spațiilor  deschise (infrastructura 

verde), a canalelor  și a căilor  navigabile 

(infrastructura albastră) și a solurilor, a structurilor 

de suprafață și a celor antropice (infrastructura gri) în 

țesătura orașului. De exemplu : 

 
„Casa Prispa“, prima locuinţă din 

România care produce curent 

electric- Construită de studenţi 

 
Proiectul Transit Elevated Bus (TEB), un 

autobuz electric, pe șine, care însă nu ocupă 

loc în trafic, mașinile putând să circule pe sub 

el ( China) 

 
"orașe de burete" 
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Acoperișurile verzi pot impiedica ploaia să ajungă la sol 

prin captarea apei pe acoperișurile clădirilor și stocarea ei 

în rezervoare. Apa poate fi folosită ulterior pentru a 

menține spațiile verzi verde, pentru a oferi o zonă în aer 

liber pentru persoanele care locuiesc și lucrează în clădire, 

și chiar să fie utilizate pentru a crește alimente. 

Prognozele  specialistilor:peste 40 de ani 

Ferme pe verticală. Uitaţi de zgârie-norii care domină 

orizontul oraşelor noastre. Clădirile vor fi multifuncţionale 

iar unii prezic apariţia fermelor pe verticală. Eco-turnurile 

vor oferi loc pentru locatari, birouri, recreere, dar şi pentru 

producerea de mâncare.  

Clădiri inteligente. Clădirile îşi vor asuma 

responsabilităţi, vor controla căldura, nivelul iluminării şi 

siguranţa cu foarte puţină implicare din partea omului. 

Arhitecţii au în vedere clădiri mult mai sustenabile 

capabile să-şi producă singure electricitatea şi să 

refolosească apa de ploaie. 

Clădirile ar putea fi capabile să stocheze energia în baterii 

uriaşe, iar locuinţele vor restitui surplusul de energie unei 

reţele inteligente.  

Lumini vii. Imaginaţi-vă că în locul stâlpilor de iluminat de pe marginea drumului, copacii ce 

străjuiesc străzile îşi vor putea produce propria energie şi vor lumina. Universitatea Cambridge a 

dovedit, deja, principiul arborilor luminiscenţi care ar putea ajuta la economisirea energiei. 

Reconstrucția foilor de gheață ale ghetarilor 

Derek Pirozzi  și-a imaginat o vastă structură organică, care arată ca imbinare între un dom și un 

pește. De fapt, el o vede ca o "metropolă plutitoare" cu instalații de desalinizare și energie 

regenerabilă, laboratoare de cercetare, unități de locuit în stil dormitor. 

Clădirile „vii”. Cercetătorii din Europa colaborează la un proiect de dezvoltare a materialelor care 

ar putea face posibil ca clădirile să producă apă în medii în deșert sau să recolteze lumina soarelui 

pentru a produce biocarburanți.  

Școala de Arhitectură și Construcții din cadrul  

Universității din Greenwich este pregătită să folosească 

biologia sintetică etică pentru a crea materiale "vii" care 

ar putea fi utilizate pentru a construi clădiri și pentru a 

ajuta la combaterea efectelor schimbărilor climatice. 

Orase plutitoare, ar integra o gamă completă de 

tehnologii de energie regenerabilă, inclusiv energia 

solară, termică, eoliană, maree și biomasă, pentru a ajuta 

la producerea unei cantități mai mari de energie decât 

consumă.  

Masdar - Oraşul verde din deşert 

 
Clădiri inteligente 

 
Lumini vii. 

 
Structura Lily este inspirată de 

frunzele unui nufar  - Amazonia 

Victoria Regia - construită din fibre de 

poliester acoperite cu dioxid de titan 

(TiO2) ar avea capacitatea de a 

reacționa cu razele ultraviolete.  
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Primul oraş care foloseşte in intregime energia reutilizată cu ajutorul soarelui din deşert, Masdar, 

este un proiect al faimosului arhitect Norman Foster. Situat in Golful Emiratului Abu-Dhabi, cu o 

populaţie de 50.000 de locuitori, oraşul va avea străzile pline de pieţe şi de biserici musulmane dar 

in acelaşi timp, va fi umbrit de aparatele care transformă lumina solară in electricitate. In deşert, o 

masă de oglinzi va capta lumina soarelui, iar turbinele de vănt vor acapara briza din golf. In jurul 

oraşului vor fi plantaţi palmieri şi mangrove, care vor crea o curea verde in jurul acestuia pentru a-l 

ocroti de poluare. 

Concluzii. De ce arhitectura durabilă este viitorul ? 

Arhitectura durabilă deține cheia pentru un viitor ecologic 

pozitiv. Doar dacă trăim mai economic cu resursele noastre, 

sperăm să protejăm mediul și clima.  Ce mod mai bun de a trăi 

mai durabil este decât acela de a ne asigura că structura 

mediului nostru construit este ecologică ? 

Bibliografie 
1. prof. dr. ing. Dan DUBINA, Conf. dr. ing. Adrian CIUTINA,  

Dezvoltarea Durabilă În Mediul Construit, Buletinul AGIR nr. 
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Opinii despre matematică și obiectele  ei anecdote, 

istorioare 
 

Dorica Alexandra 

Școala Gimnazială Corbasca,Județul Bacău 

Prof. îndrumător  Olaru Sorina 

 
THALES ȘI BĂTRÂNICA 

 Ca astronom, faima lui Thales s-a păstrat de-a lungul veacurilor mai ales prin prezicerea 

eclipsei de Soare din 28 mai 585 î.Hr. (dată aflată corespunzător pentu calendarul nostru de 

Geovanni Batista Riccioli, în 1665)-eclipsă rămasă celebră prin faptul că a pus capăt războaielor 

dintre lidienii(greci)și mezi(perși). Inzbânda armatei lidienilor (comandate de Alyathe) se datorează 

tot lui Tales,  întucât el a sfătuit pe conducătorul acestora să lanseze atacul în ziua când eclipsa se va 

produce. Atunci, oștile vrăjmașe (conduse de Ciaxare) inspăimântate de acest fenomen (de care nu 

avuseseră cum să ia cunoștință) au părăsit în grabă câmpul de luptă. 

 De această îndeletnicire a lui Thales este legată și următoarea anecdotă, transmisă de 

Platon. Într-o noapte, Thales se plimba privind spre stele și, absorbit de gânduri, a căzut într-o 

groapă. O bătrânică, văzându-l, i s-a adresat deîndată cu dojană:  

      -Cum poți să știi ce se află in cer dacă nu știi ce se află la picioarele tale? 

   

REGELE ȘI GEOMETRIA 

După o relatare a lui Proclos, regele Egiptului  Ptolemeos Soter l-a întrbat odată pe Euclides: 

     -Există un drum mai scurt pentu înțelegerea geometriei decât cel expus în Elementele  tale? 

Învățatul i-a răspuns:       

     -Nu, majestate, in geometrie nu există drumuri pentru regi!  

    

LEACUL IDEAL 

           Bonaventura Cavalieri era într-o vreme bolnav de gută, boală care îl tortura groaznic. Venind 

la dânsul să-l viziteze, Bonedetto Castelli (discipol al lui Galileo Galilei) și văzându-l cât suferă, l-a 

povățuit pe suferind să se ocupe de geometrie. 

           Cavalieri, dând ascultare indemnului prietenului binevoitor, a devenit unul dintre 

matematicienii mari ai secolului său. 

   

MĂRUL LUI NEWTON 

          Simpla întâmplare a contribuit adesea la confirmarea unor fenomene din natură, studiate 

îndelung de oamenii de știință. Astfel, în timp ce se plimba în grădina sa  din apropierea orașului 

Cambridge, Isaac Newton a văzut căzând niște mere din pom. Acest  fapt l-a cufundat intr-o serie 

de meditații asupra problemei gravitației ce o studia. Inspirat, și-a pust atunci intrebarea: ,,Oare 

forței acesteia de atracție nu i se supun și Luna și celelalte planete?’’ 

           După cum spunea Voltaire, mărul din grădină l-a ajutat pe marele gânditor  să descopere 

legea atracției universale căreia i-a dat  apoi următoarea formulare matematică:  forța de atracție  a 

două corpuri este direct proporțională cu masele și invers proporțională cu pătratul distanței dintre 

ele. 

                   

 

FORMULA ÎNȚELEPCIUNII 

Într-o scrisoare către un prieten al său, Albert Einstein, deși intr-o vreme dificilă pentru 

existența sa, scria ci umor: ,,Am descoperit formula înțelepciunii vieții. Se exprimă prin ecuația: 

               X=A+B+C 

Unde X=succesul în viață, A=muncă,B=odihnă și C= stăpânește-ți limba!    
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DESCARTES ȘI DUCELE 

Într-o zi, ducele Jacques Henri de Duras, văzând pe Rene Descartes mâncând trufandale, îi 

zise în batjocură: 

        -Cum, și filozofii mănâncă lucruri atât de bune? 

        -De ce nu? îi răspunse Descartes, îți închipui poate că natura a creeat lucruri delicioase numai 

pentu proști? 
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Anectode și amintiri despre marii matematicieni 

 

Stănescu Sucorina 

Seminarul Teologic Ortodox "Veniamin Costachi", Mănăstirea Neamț 

Prof. îndrumător: Asaftei Roxana-Florentina 

 

Și matematicienii, ca orice fel de oameni, au și ei micile lor defecte sau cusuri, care nu sunt, 

în general, defecte privind ordinea morală. Marea majoritate a matematicienilor și aproape 

totalitatea celor de valoare, a fost de o rectilinitate morală și intelectuală perfectă. 

1. Pitagora (565-500 î. Hr.). Prima descriere asupra operei lui Pitagora și a școlii sale de la 

Crotona (Italia de sud) apare abia la 130 de ani de la moartea sa, astfel încât a fost pusă la îndoială 

însăși existența sa. Dar, dacă nu ar fi trăit, cum s-ar fi transmis tabla înmulțirii lui Pitagora și 

teorema de geometrie, numită a lui Pitagora? Discipolii lui, pitagoreicii, au spus că numărul este 

stăpânul Universului. Pe lângă descoperiri geometrice, pitagoreicii au arătat că Pământul este un 

glob, au avut teorii medicale proprii. Ei considerau că numerele sunt esența adevărată a lucrurilor. 

După o legendă, Pitagora ar fi murit în flăcările școlii sale de la Crotona, școală icendiată de fanatici 

religioși, dușmani ai învățăturii pitagorice. 

2. Euclid (330-275 î. Hr.) Strobacus povestește următoarele despre Euclid: "Cineva care a 

început să studieze geometria de la Euclid, după ce a învățat întâia teoremă, l-a întrebat:  Dar, ce 

folos voi avea eu învâțând aceste lucruri? . Euclid își cheamă sclavul și-i spune:   Dă-i acestuia 

trei oboli, fiindcă el vrea să câștige din ceea ce învață ". 

3. Newton ()1642-1727). Newton dezlega probleme în vis. Anecdote care arât cât era de 

distrat acest geniu. Mergând, odată, călare, preocupat de probleme de matematici, la poalele unui 

deal a descălecat; el a luat apoi calul de căpăstru, ca un automat, gândindu-se mereu la o problemă. 

A urcat dealul pe jos, ținând de căpăstrul calului. Dar, mare i-a fost supriza când, ajuns în vârful 

dealului, a constatat că ținea în mână numai căpăstru, și calul nu era nicăieri!  

 Altă dată, Newton, care era celibatar, a vrut să-și fiarbă un ou fără să-și întrerupă lucrul. Își 

luă și ceasul său de precizie ca să se uite la el și să vadă când au trecut cele trei minute pentru 

fierbere. Era preocupat mult de tema pe care o trata. Când își aduse aminte de fierberea oului, a 

constatat că a pus ceasul la fiert, iar în mână ținea oul, ca să citească minutele.   

Newton era timid în public. Ca membru al Parlamentului, nu a luat decât o singură dată 

cuvântul. Membrii Parlementului se așteptau la gânguri superioare țâșnite din mintea lui Newton. 
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El, însă, a cerut..."să se închidă o fereastră că-i curet și-l trage"! Apoi s-a așezat pe un scaun. Poți fi, 

deci, genial matematician și inexistent ca orator.  

Faima lui Newton a ajuns până la "fiul Cerului", Împăratul Chinei. Acesta l-a felicitat într-o 

scrisoare, punându-i adresa "Lui Newton, în Europa". Și Newton a primit scrisoarea. Aceasta arată 

ce știau contemporanii despre descrierile sale! 

4. Euler (1707-1783). Euler putea să lucreze oricum și oriunde. La Petersburg, scria ținând 

un nepoțel în brațe. Când a orvbit definitiv, își trecea pe o plăcuță calculele sale și apoi le dicta 

pentru memorii matematice unuia dintre fii săi (a a vut 13 copii, din care i-au trăit 5, precum și 38 

de nepoți). În ziua când a decedat,a scris pe o tăbliță calcule în legătură cu orbita lui Uranus. 

Euler avea darul de a calcula mintal fără a comite erori. Odată, doi studenți au făcut suma a 

17 termeni dintr-o serie convergentă, fiecare separat, și au găsit între ei o diferență de o unitate la a 

15- a zecimală. Întrebându-l pe Euler, care-i calculul exact, acesta a dat răspunsul calculând mintal. 

5. Grigore C. Moisil – matematician român, î anul 1950 a predat cursul de Calcul diferențial 

și integral studenților anului I. La fiecare început de lecție scria demonstrațiile pe tablă cu caractere 

mai mari, apoi, absorbit de conținutul prelegerii, scrisul său devenea din ce în ce mai mărunt. Odată, 

un student dintr-o bancă din ultimul rând al amfiteatrului, a intervenit zicând: 

- Domnule profesor, nu se vede! 

- Dar se aude, i-a răspuns cu bunăvoință. 

Spre sfârșitul orei de curs, vocea profesorului devenind mai atenuată, studentul găsește 

prilejul să zică: 

-Domnule profesor, nu se aude! 

- Dar se vede, răspunde calm și sentențios savantul. 

6. Thales: ca astronom, faima lui s-a păstrat mai ales prin prezicerea eclipsei de Soare din 28 

mai 585 î. Hr. – eclipsă rămasă celebră mai ales prin faptul că a pus capăt războaielor dintre greci și 

perși. De această îndeletnicire a lui Thales este legată și următoarea anecdotă, transmisă de Platon ( 

sec. 4 î. Hr.). Într-o noapte, Thales plimbându-se privind spre stele și absorbit de gânduri, a căzut 

într-o groapă. O bătrânică, văzându-l, i s-a adesatatunci cu dojană: "Cum poți să știi ce se află în 

cer, dacă nu știi ce se află la  picioarele tale?" 

7. Într-o scrisoare către un prieten al său. Albert Enstein, scria cu umor: "Am descoperit 

formula înțelepciunii vieții. Ea se exprimă prin ecuația: X= A+B+C, unde X= succesul în viață, A= 

munca, B= odihna, C= stăpânește-ți limba!" 
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Alexandru Ghika-un distins profesor si un cercetator de 

o valoare inestimabilă 
 

Modrojan Irina Sabina 

Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară „Dumitru Moțoc”,București 

Prof. îndrumător Opran Felicia 

 

        Alexandru Ghika a văzut lumina zilei în Bucureștii anului 1902,la 9/22 iunie,în vechea 

familiei Ghica,se pare de origine albaneză,cu puternice rezonanțe în istoria Principatelor 

Române,si al cărei nume apare menționat la pagina 1369,în ''Nouveau Petit Larousse,, ,edițiea 

1976. El a fost unul din cei mai mari matematiceni români,hărăzit,prin nobila-i obârșie,la o soartă 

nedreaptă în anii grei, ce și-au lăsat stigmatul asupra sufletului unui popor intreg fiind analistul de 

excepție,ale cărui contribuții au fost si sunt citate în multe lucrări fundamentale ale 

domeniului,Primul domnitor provenit din această familiei a fost Gheorghe Ghika care a stat pe 

tronul Moldovei între 1658-1659,pentru ca apoi să treacă pe cel al Valahiei,între 1659-1660.Pe 

principala scenă politică a timpului,numele Ghiculeștilor a fost amintit mereu, ultima oară apărând 

în 1871,prin persoana lui Ion Ghica,bunul prieten al lui Vasile Alecsandri,atunci când prozatorul 

era prim-ministru al Principatelor Unite.Desigur,si după această dată ,alți reprezentați ai familiei 

au participat la viața politică și diplomatică a țării. Activitatea literară a familiei de veche și nobilă 

traditiei isi are inceputurile,legate de numele lui Ion si Pantazi Ghiko.Opera lor a fost analizata si 

mentionata de George Călinescu in ''Istoria literaturii române de la origini si până in prezent,,.În 

plus, ca secretar al ''Magazinului istoric'' al lui Bălcescu,Pantazi Ghika a avut un rol deosebit în 

pregatirea si susținerea revoluției anului 1848,pintre participanți numărându-se si alți reprezentanți 

ai Ghiculestilor. 

      Preocupările politice,diplomatice,arheologice si literale ale membrilor acestei famili sunt 

armonios completate in varietatea lor,cu acelea fundamental stiințifice,împlinite prin personalitatea 

matematiceanului,cercetatorului si profesorului Alexandru Ghika. 

         Aspiratiile adolescentului dintre anii 1914-1917 încep să se contureze la Liceul''Gh.Lazar'' 

din Bucuresti,in traditia unei scoli ce a modelat de-a lungul vremii,adevarați intelectuali.Îsi 

continuă studiile la Liceul ''St.Louis'' din Paris,unde,după 1917,va locui cu parinții.Aici,își va trece 

bacalaureatul pentru matematici,in iulie 1920.Se inscrie apoi la Facultatea de Științe a Universiății 

din Paris.Cu o mobilizare deosebită și dovedind o extraordinară putere de muncă,Al.Ghika are 

bucuria de a se număra printre cei mai tineri absolvenți,trecându-și la Sorbona,la numai 20 de ani 

in 1922,licența în Matematici,cu certificatele : Calcul diferențial și integral,Mecanica rațională si 

Astronomie aprofundată. 

        Suferind de inimă,si mai ales obosit de eforturile depuse ca în numai 2 ani să-și finalizeze 

studiile,tânărul Ghika se va reîntoarce în țară,unde-și va petrece următorii 2 ani,până în 1924,la 

Bușteni,în încântătorul peisaj al Bucegilor.Făcându-si prieteni în toate colțurile acestei zone de un 

farmec aparte,va deveni între timp și un iscusit vânător.Iar de-a lungul vieții,vânătoarea i-a rămas o 

statornică pasiune ce i-a adus si frumoase trofee de urși, capre negre si cerbi. Nu putem uita apoi, că 

vechiul coleg și bunul său prieten Nicolae Ciorănescu, singurul matematician fost rector al 

Politehnicii bucureștene, dar și absolvent al secției de canto a Conservatorului, ori de câte ori îi scria 

la Bușteni, pe adresa destinatarului nota " profesor, matematician și vânător ''. Din nefericire, marea 

sa pasiune i-a lăsat și urme pentru tot restul vieții. în jurul anilor 1934-1935, pe când era în munții 

Argeșului, AL. Ghika s-a întalnit cu un urs rănit, care prinzându-i mâna dreaptă i-a strivit-o 

puternic, astfel încât profesorul a rămas cu o anume infirmitate, ce nu i-a mai permis mânuirea cretei 

cu repeziciunea de altădată. De  aceea, de aici înainte, și mai ales la facultate, va scrie cu stânga.  

    După vacanța prelungită de refacere a sănătații, AL. Ghika se va reîntoarce în 1924 la Paris, 
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pentru a-și pregătii doctoratul. Audiază la Sorbona și la College de France, toate somitățile timpului. 

Își pregatește teza cu titlul ''Sur les fonctions de carre sommamble au long des contours de  leurs 

domaines d'holomorphisme et leurs applications aux equations differentielles lineaires d' ordre 

infini''. Publicase în prealabil, din rezultatele sale, în ''Competes rendus des sciences de  l'Academie 

des Sciences de Paris''. Susține teza de doctorat la 27 februarie 1929 la Paris, cu o comisie avându-l  

ca președinte pe P. Montel, iar ca membrii pe A. Denjoy și J. Chazy. În lucrarea sa a introdus 

noțiunea de funcție ortonormală de-a lungul frontierei rectificabile a domeniului comun olomorfie, 

stabilind condițiile necesare și suficiente de închidere a sistemelor de aplicații ortonormale. Cu 

funcții de variabilă complexă, a integrat ecuații diferențiale de ordin înalt, folosind ecuațiile 

integrale ale lui V. Volterra. A arătat că seriile Taylor si Laurent sunt cazuri  particulare ale 

dezvoltării în serie de funcții ortonarmale, ajungând la reprezentarea analitică a aplicațiilor olomorfe 

într-un domeniu multiplu conex,cu frontieră rectificabilă În 1929 s-a reîntors în țară, unde cu mai 

puțină sansă decât alți colegi de generație, unii mai puțin străluciți, a început cariera universitară 

abia în 1932,la 30 de ani, ca asistent la catedra de Teoria funcțiilor, unde titular era D. Pompeiu. În 

urma concursului din 7 februarie 1935 a devenit conferențiar la aceeași catedră. Prin transformările 

din învățământ, survenite in 1945, AL. Ghika a fost numit primit profesor de Teoria funcțiilor. După 

moartea lui S. Stoilow din 1961, a fost șeful Catedrei de Analiză funcțională si Teoria funcțiilor. 

         În cadrul vechii Academii de Stiințe a României, AL. Ghika a fost membru corespondent din 

1935 si începând cu 1938, membru titular pâna la desființarea acesteia, în  1948. A fost ales 

membru corespondent al Academiei R.P.R. în 1955, iar cu un an înaintea decesului, a devenit 

membru titular al aceluiași for. De la înființarea institutului de Matematică al Academiei și până în 

ultima clipă a vieții, AL. Ghika a fost șeful Secției de Analiză funcțională. 

      S-a stins la 11 aprilie 1964, în urma unui necruțător cancer la plămâni, și nu în urma bolii de 

inimă, de care suferea de-o viață. A fost înmormântat la 13 aprilie, în biserica Ghika-Tei, înalțată de 

unul dintre străbunii săi. 

     Opera stiințifică a profesorului si a matematicianului cercetator AL. Ghika, numără 116 lucrări,  

fiind prin excelență creația unui analist și cuprinzând memorii, monografii și cursuri. Admirator al 

lui Banach și Hilbert, dar mai ales al grupării Bourbaki, este un creator de marcă in cadrul Analizei 

functionale, stăpânind cele mai fine mijloace ale gândirii matematice, pe care le-a mânuit abil, în 

toate domeniile analizei moderne. Cel care în amintirea academicianului O. Onicescu rămâne '' 

colegul nostru scump si învățat, foarte regretatul AL. Ghika'' , a fost pionierul întroducerii spiritului 

bourbakist al asamblizarii, în matematica noastră modernă. Profesorul a înțeles si a dorit sa aplice 

rapid si la noi, concepția '' policefalicului'' N. Bourbaki, potrivit caruia , matematica este un edificiu 

al structurilor fundamentale ce pot fi algebrice,  topologice sau de ordine, ele caracterizându-se  

printr-o  mulţime de axiome. În plus,distinsul cercetător  a  căutat  să propage ideea grupului  

bourbakist  în viziunea căruia toate încercările de integrare a ansamblului matematicilor,începute de 

Pitagora şi Platon, continuate de Descartes şi Leibniz, dar şi de reprezentanţii logisticii secolului al 

XIX-lea, se bazează pe un sistem filozofic mai mult sau mai puţin pretenţios, care porneşte a priori 

de la câteva aspecte ale legăturilor matematicii cu universul lumii exterioare şi cu cel al gândirii. 

      Formaţia sa pariziană,într-o perioadă strălucită a şcolii ştiinţifice franceze, care a culminat apoi 

cu fenomenul Bourbaki,l-a făcut pe AL.Ghika să dovedească prin opera sa de o viaţă, că matematica 

este o ştiinţă de obiecte definite şi necontradictorii. Iar,în spiritul celor anterioare,profesorul 

obişnuia să spună: ,,Fundamentele ştinţei matematicii moderne,din care derivă toate ramurile clasice 

poartă numele de Analiză generală,...care se împarte în următoarele discipline dependente sau 

independente unele de altele:Teoria mulţimiilor,Algebră abstractă,Topologie,Grupuri 

topologice,Analiză funcţională.’’Discipline pe care le-a slujit cu o fantastică putere de muncă 

lucrând chiar şi cu câteva săptămâni înainte de a trece pragul spre Eternitate,între 14 şi 16 ore pe 

zi,pentru a transcrie tot ce-i neliniştea spiritului...iar realizările sale sunt citate în lucrările unor 

matematicieni unanim  recunoscuţi,între care L.Ahlfors,L.Sário,J.L.Walsh. 
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   Opera matematică a lui Al.Ghika a vizat 4 mari aspect: rezultate pe spaţii Hilbert ,pe spaţii 

abstracte,cercetări asupra definiţiei integralei Lebesgue prin proprietăţile extremale şi contribuţii la 

Teoria mulţimilor.Principalele lucrari stiintifice ale lui Alexandru Ghica au fost: 

 1934: Introducere în teoria funcțiilor armonice; 

 1936: Ecuații integrale și aplicațiile lor la funcțiile armonice 

 1939: Teoria mulțimilor, numere transfinite și integrala lui Lebesgue; 

 1949: Curs de teoria funcțiilor reale; 

 1950: Curs de calcul funcțional și variațional; 

 1959: Teoria funcțiilor generalizate; 

 1967: Analiză funcțională. 

         În lucrările pe spaţii Hilbert, a generalizat seriile Nörlund, arătând că sunt cazuri particulare 

de funcţi ortonormale.A demonstrat identitatea între funcţiile analitice uniforme şi cele monogene 

uniforme ale lui Borel . A extins mulţimea aplicaţiilor dezvoltabile Taylor ,Găsind dezvoltarea în 

serie a funcţiilor monogene şi dovedind că diferenţa faţa de primele,se datorează numai naturii 

topologice a domeniului  de definiţie. A descoperit condiţiile necesare şi suficiente pentru 

prelungirea monogenă a unui element de funcţie monogenă,când aceasta e dată prin coeficienţii 

unei serii Taylor  divergente. A extins teoremele lui  Cauchy şi Goursat  la aplicaţii monogene 

uniforme prin introducerea noţiunilor de punct periodic,respectiv intersatiţial.A demonstrat că 

integrala unei domeniu continuu de perimetru propriu ,este nulă.A generalizat aplicaţiile lui Laplace 

pentru sferă şi a rezolvat problema lui Dirichlet pentru cazuri ce nu fuseseră tratate,referitoare la 

găsirea unei funcţii armonice,ce tinde pe un contur  rectificabil,spre o funcţie de pătrat,sumabilă 

Lebesgue . A introdus conceptul de funcţie cvasianalitică generală şi l-a extins pe acela de mulţime 

determinată,definit în 1928 de O.Onicescu, pe când marele probabilist studia ecuaţiile integrale 

Fredholm. Analistul de aleasă ţinută a mai reuşit să demonstreze că orice aplicaţie cvasianalitica 

generală este o funcţională liniară de prima clasă Báire ,când e dată pe o mulţime deterministă şi, în 

plus, că aceasta admite o reprezentare Stieltjes . 

În lucrările sale,Al.Ghika  a tratat atăt spaţiile Hilbert  generalizate cât şi pe cele Banach ,dar şi 

modulele paranormate,precum şi spaţiile modul normate general. A dovedit că spaţiile Hilbert 

generalizate pot fi folosite în teoria funcţiilor olomorfe,date pe un domeniu multiplu conex,fiind 

integrabile pe frontieră şi reprezentabile prin integrala Cauchy .Pe spaţiile superhilbertiene s-a 

ocupat de dualitate.A studiat şi proprietăţile generale ale spaţiilor funcţiilor indefinit derivabile pe 

domenii compacte.În spaţiile Banach ,Al. Ghika a extins metoda lui Riesz de prelungire a 

funcţionalelor liniare şi continue.Pe spaţiile Banach reflexive,a stabilit forma generală a 

funcţionalelor liniare continue,ocupându-se şi de transformările omografice în algebrele Boole .A 

mai reuşit să demonstreze că spaţiile Banach , cu norma derivabila intervin in rezolvarea problemei 

momentelor. 

    Preofesorul Al. Ghika a pus în evidența clasa comutativă a inelelor F-ordonate, cu ajutorul căreia 

a caracterizat inelele de funcții reale , extizând mai toate teoremele din spațiile vectoriale normate , 

la module relative la cele amintite anteror . A introdus notiunile de paranorma , de ordine multiplă 

pe modulele clasei si de poliedroid convex : cu ajutorul lor , reusind o extensie a teoremei Halun-

Banach de prelungire a aplicațiilor liniare numerice . A dezvoltat teoria Banach a aproximărilor si 

pentru module unitare paranomate în raport cu algebrele corpoidale de ordine finit , pe baza 

noțiunilor de mulțime totală si de submodul intreg . Al. Ghika  a mai definit și modulul unitar 

topologic ,față de un inel topologic , arătând că acesta imbogățeste Analiza funcțională , 

generalitatea sa permițând noi viziuni ale satiilor vectoriale local convexe . A mai observat că 

spațiile local convexe conțin în particular , toate spțtiile funcțiilor generalizate . 

     Neobositul cercetator a definit operatorul unar pentru operatorii deferențiali din anumite spații 

local convexe , in aceste condiții dând și o teoremă de existență a reuniunii și a intersecției 

topologice . Cu un an înainte de a trece in veșnicie , a construit alte două clase de spații local 

convexe abstracte , totul dovedindu-ne încă o dată , neliniștea spiritului matematic al marelui savant 

https://ro.wikipedia.org/wiki/1934
https://ro.wikipedia.org/wiki/1936
https://ro.wikipedia.org/wiki/1939
https://ro.wikipedia.org/wiki/1949
https://ro.wikipedia.org/wiki/1950
https://ro.wikipedia.org/wiki/1959
https://ro.wikipedia.org/wiki/1967
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. 

     În cadrul Teoriei mulțimilor , Al. Ghika s-a ocupat de capacitatea pe N  și a stabilit propietățile 

mulțimilor ordonate uniform inductiv dar le-a generalizat și pe cele bine ordonate .În concluzie 

Alexandru Ghica a introdus în învățământul românesc studiul analizei funcționale - disciplină până 

atunci nouă pe plan mondial. A introdus, în această specialitate, o serie de noțiuni noi, așa cum ar fi 

puncte periferice și puncte interstițiale, preluate apoi în tratate din întreaga lume.A efectuat cercetări 

în teoria funcțiilor generalizate (teoria distribuțiilor). A dezvoltat în serie funcțiile ortogonale de-a 

lungul frontierei rectificabile a domeniului de olomorfie.A avut o contribuție de seamă în 

domeniul ecuațiilor diferențiale A creat o școală românească de analiză funcțională 

A fost influențat de lucrările lui: David Hilbert, Stefan Banach, grupul Nicolas Bourbaki Émile 

Borel, Henri Lebesgue. 

    “Rememorând acum figura profesorului cu ochi mari si blânzi scufundați în cele mai subtile 

colțuri ale cunoașterii , nu putem uita că multe dintre rezultatele obținute  in Analiza funcțională , 

în Teoria distribuțiilor și a cea a operațiilor , sunt datorate foștilor săi studenți printre care un loc 

deosebit , îl ocupa academicianul profesor Romulus Cristescu , distins șef de școală în Teoria 

spatiilor liniare . Iar noua , celor a caror truda intelectuala este dusa cu indarjire pe granitul 

alatarului de o frumusețe aparte a Matematicii , imaginea dinsinsului profesor si a cercetatorului 

de instimabilă valoare  care a fost Al. Ghika , ne rămâne vie în suflete și legată de acel titanic mit 

ai muncii , de pe urma căreia rezultatele atingeau sublimul , ridicându-se spre culmi precum brazii 

ce-i umbreau calea . in drumetiile din orele de tihna , pe incatatoarele poteci ale Bucegilor 

!”(Laurentiu Modan) 
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Aplicații ale grafurilor în viața reală 
 

Olteanu Iulia  

Colegiul Național” Mihai Viteazul” Ploiești 

Prof. îndrumator: Beșleagă Ramona 
 

 

    În disciplina matematică a teoriei grafurilor, un graf este o pereche ordonată de mulțimi, notată 

G=(X,U), unde X este o mulțime finită și nevidă de elemente numite noduri sau vârfuri, iar U este 

o mulțime de perechi (ordonate sau neordonate) de elemente din X numite muchii (dacă sunt 

perechi neordonate) sau arce (dacă sunt perechi ordonate). În primul caz, graful se numește 

neorientat, altfel acesta este orientat. 

     Așadar un graf poate fi reprezentat sub forma unei figuri geometrice alcătuite din puncte (care 

corespund vârfurilor) și din linii drepte sau curbe care unesc aceste puncte (care corespund 

muchiilor sau arcelor). 

     În viața reală, grafurile își găsesc o multitudine de aplicații în diverse domenii. 

STAȚIILE SUBTERANE 

     Considerăm graful ale cărui noduri sunt reprezentate de stațiile subterane ale Londrei și stațiile 

de metrou ale New York-ului și ale căror muchii sunt liniile care leagă vârfurile. Este posibil să 

călătorești de la Piața Trafalgar către Marea Stație Centrală folosind doar muchiile acestui graf, dar 

dacă ne restrângem atenția doar către stațiile subterane ale Londrei, atunci noi putem călători din 

orice stație către oricare alta.Un graf care este dintr-o piesă, deci oricare două vârfuri sunt legate de 

un drum, este un graf conex, iar cel ce are mai mult de o piesă este un graf disconex. 

PROBLEMA CELOR 7 PODURI 

     Orașul Konglsberg era așezat pe coasta Mării Baltice, la gurile râului Pregel.Pe râu erau două 

insule legate de țărmuri și între ele de 7 poduri. 

     Oamenii care cutreierau aceste insule au observat că dacă porneau de pe malul sudic al râului, nu 

puteau să-și planifice plimbarea astfel încât să traverseze fiecare pod o singură dată.Se părea că ori 

trebuia să sară un pod ori să-l  traverseze de două ori. 

     Euler oferă următoarea soluție, propunând analiza problemei, din punct de vedere matematic. 

Să considerăm mai întâi insula estica. 

 

     Sunt 3 poduri care duc la ea. Deorece se pleacă de pe malul sudic, înseamnă că se pleacă din 

afara insulei estice. Deoarece fiecare din cele 3 traversări trebuie efectuate o singură dată, plimbarea 

trebuie să se termine pe insula estică. 

     Să considerăm și insula vestică. Sunt 5 poduri care duc la ea, iar 5 este din nou număr impar, 

Așadar, plimbarea începe în afara insulei, și deci trebuie să se termine pe insula vestică. Aceasta 

înseamnă că plimbarea se termină în două locuri diferite simultan ceea ce e imposibil. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Matematic%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Teoria_grafurilor
https://ro.wikipedia.org/wiki/Mul%C8%9Bime
https://ro.wikipedia.org/wiki/Mul%C8%9Bime_finit%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Mul%C8%9Bime
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     Soluția dată de Euler este tipică pentru personalitatea sa. Tot el a scris în anul 1736 prima lucrare 

de teorie a grafurilor despre problema acestor 7 poduri. 

ARBORII CU RĂDĂCINĂ 

      Fie G un graf orientat. G este un arbore cu rădăcină r, dacă există în G un vârf r din care oricare 

alt vârf poate fi ajuns printr-un drum unic. 

     Definiția este valabilă și pentru cazul unui graf neorientat, alegerea unei rădăcini fiind însă în 

acest caz arbitrară: orice arbore este un arbore cu rădăcină, iar rădăcina poate fi fixată in oricare vârf 

al său. Aceasta, deoarece dintr-un vârf oarecare se poate ajunge în oricare alt vârf printr-un drum 

unic. 

     Când nu va fi pericol de confuzie, vom folosi termenul “arbore”, în loc de termenul corect 

“arbore cu rădăcină”. Cel mai intuitiv este să reprezentăm un arbore cu rădăcină, ca pe un arbore 

propriu-zis. Vom spune că beta este tatal lui delta si fiul lui alpha, ca beta și gamma sunt frați, că 

delta este un descendent al lui alpha, iar alpha este un ascendent al lui delta. Un vârf terminal este 

un vârf fără descendenți. Vârfurile care nu sunt terminale sunt neterminale. De multe ori, vom 

considera că există o ordonare a descendentilor aceluiași părinte: beta este situat la stânga lui 

gamma, adică beta este fratele mai vârstnic al lui gamma.Orice vârf al unui arbore cu rădăcină este 

rădăcina unui subarbore constând din vârful respectiv și toți descendenții săi. O mulțime de arbori 

disjuncți formează o pădure. 

     Într-un arbore cu rădăcină vom adopta următoarele notații. Adâncimea unui vârf este lungimea 

drumului dintre rădăcină și acest vârf; înalțimea unui vârf este lungimea celui mai lung drum dintre 

acest vârf si un vârf terminal; înălțimea arborelui este înălțimea rădăcinii; nivelul unui vârf este 

înălțimea arborelui, minus adâncimea acestui vârf. 

     Reprezentarea unui arbore cu rădăcină se poate face prin adrese, ca și în cazul listelor înlănțuite. 

Fiecare vârf va fi memorat în trei locații diferite, reprezentând informația propriu-zisă a vârfului 

(valoarea vârfului), adresa celui mai vârstnic fiu si adresa următorului frate. Păstrând analogia cu 

listele înlănțuite, dacă se cunoaște de la început numărul maxim de vârfuri, atunci implementarea 

arborilor cu rădăcină se poate face prin tablouri paralele. 

     Au fost studiate diferite tipuri de arbori binari, adică arbori pentru care e-gradul fiecărui nod este 

mai mic sau egal cu 2. Arborii care au e-gradul mai mare sau egal cu 2 se numesc arbori multicai. 

     Dacă se dorește să se prezinte descendența unei persoane din punct de vedere al strămoșilor, i se 

asociază persoanei doi părinți, obținându-se un arbore binar. 

     Se consideră problema construirii și explorării informației conținute în arbori de mari 

dimensiuni; se consideră și operațiile executate unor astfel de arbori.Să notăm că astfel de arbori 

sunt păstrați pe suporturi auxiliare; atunci nodurile arborelui sunt memorate pe un suport auxiliar și 

sunt transferate pe rând sau pe grupe în memoria centrală.Structurile dinamice sunt cele utilizate 

eficient pentru implementarea unor astfel de arbori. În acest caz pointerii nodurilor nu vor mai 

indica adrese de memorie. 

     Utilizând un arbore cu 106 noduri, vor fi necesare aproximativ 2106 pași pentru căutarea unor 

elemente.Deoarece fiecare pas necesită un acces la memoria auxiliară rezultă necesitatea unei 

organizări care sa reducă numărul de accese.Este știut faptul că după realizarea accesului la un 

anumit element al memoriei auxiliare este ușor accesibil fiecare element al arborelui din zona 

respectivă. Acest lucru sugerează ca un arbore poate fi divizat in subarbori ce pot fi reprezentați ca 

unități la care accesul se realizează deodată. Subarborii în care sunt divizați arborii de mari 

dimensiuni și care au proprietatea de mai sus se numesc pagini. 

     Pentru descompunerea în pagini a unui arbore binar trebuie avute în vedere următoarele aspecte: 

a) modul de grupare a cheilor într-un arbore multicai; 

b) modul de plasare a elementelor corespunzătoare diverselor chei; 
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c) tehnica de inserare sau eliminare a unei chei; 

d) modul de aranjare a cheilor în cadrul unui nod. 

     Dintre toate modurile de organizare a arborilor multicai cel mai eficient este arborele 3-2, care 

reprezintă o variantă de arbore echilibrat; un nod al unui astfel de arbore poate avea cel mult 3 

descendenți direcți. 

                                                      

 

BIBLIOGRAFIE: INTRODUCTION TO GRAPH THEORY-ROBIN J. WILSON 
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Axe de simetrie / centru de simetrie 

 

Alina Mihaela Roșoga 

Școala Gimnazială Nr. 30 Timișoara 

Prof. Îndrumător: Liliana Roman 

 

 DEFINIȚIE: 

 1. Termenul simetrie are, în general, două sensuri principale. 

Primul este un sentiment al proporționalității armonioase sau 

estetic plăcut și echilibrat, astfel încât acesta să reflecte 

frumusețea sau perfecțiune. 

Ex: Omul Vitruvian de Leonardo da Vinci, o reprezentare a simetriei 

trupului omenesc. 

 2. Al doilea sens este un concept precis și bine-definit de 

echilibru sau de „model de autosimilaritate”, care poate fi 

demonstrat sau dovedit a fi în conformitate cu regulile unui 

sistem formal: prin geometrie, prin fizică. 

 Simetricul unui punct A față de punctul O este punctul A’, cu proprietatea că O este 

mijlocul segmentului [AA’]. 

 Simetria unui punct M față de un plan este punctul M’  

cu proprietatea că planul considerat este plan mediator  

al segmentului [MM’]. 

 Simetria unui punct A față de o dreaptă d, este 

punctul B, cu proprietatea că  d este mediatoarea segmentului 

[AB].  

Spunem că punctele A și B sunt simetrice față de dreapta d 

(numită axă de simetrie). 

 

 Centrul de simetrie al unui segment este mijlocul său. 

 Centrul de simetrie al unui paralelogram este punctul  

de intersecție al diagonalelor. 

 Pentru o dreaptă orice punct al său este centru de 

simetrie. 

 Mediatoarea unui segment este axa de simetrie a segmentului. 

 Bisectoarea unui unghi este axa de simetrie a unghiului. 

 

 

 

 

  

 TRIUNGHIUL ISOSCEL: 

 Are o axă de simetrie; 

 Axa de simetrie a triunghiului isoscel este, de asemenea, bisectoarea unghiului dintre laturile 

egale, înălțimea, mediatoarea și mediana acestuia. 

A 

A B 

B’ A’ 

O 
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 TRIUNGHIUL ECHILATERAL: 

 Are 3 axe de simetrie, iar centrul de simetrie este 

           intersecția acestora. 

 

 

 

 PĂTRATUL: 

 Pătratul este poligonul regulat cu patru laturi. El este un caz 

particular de dreptunghi și de romb. 

 Prezintă 4 axe de simetrie, diagonalele și mediatoarele laturilor, 

centrul de simetrie este punctul O, intersecția diagonalelor. 

 

 

 

 CUBUL: 

 Cubul este paralelipipedul cu șase fețe de formă 

pătrată. 

 Prezintă 13 axe de simetrie. 

 Intersecția axelor de simetrie reprezintă centrul de 

simetrie al cubului. 

 

 

 
 DREPTUNGHIUL: 

 Reprezintă un caz particular de paralelogram, care are 

toate unghiurile drepte. 

 Prezintă 2 axe de simetrie, acestea sunt mediatoarele laturilor 

și centrul de simetrie este punctul O, intersecția diagonalelor. 

 

 

 PARALELIPIPEDUL DREPTUNGHIC: 

 Este un corp geometric format din 

șase dreptunghiuri ce aparțin unor trei serii de plane 

paralele. 

 Prezintă 9 axe de simetrie, iar centrul de simetrie 

este intersecția diagonalelor  

 

 ROMBUL: 

 

 Deoarece rombul este un paralelogram particular, toate proprietățile paralelogramului sunt 

valabile și pentru romb, dar are și proprietăți proprii. 

A
’

A 

B C 

C
’ 

B
’

A B 

C D 

M 

N 

L 

P 

O 



26 

 

E 

F 

C 

r d 

 Rombul are două axe de simetrie și anume diagonalele acestuia iar centrul de simetrie este 

intersecția lor. 

 

 TRAPEZUL ISOSCEL: 

 Trapezul isoscel este un caz particular de 

trapez, care are laturile neparalele 

congruente. 

 Prezintă o axă de simetrie: mediatoarea 

bazelor. Nu are centru de simetrie.  

 

 CERCUL: 

 Un cerc are o infinitate de axe de simetrie, din moment ce orice 

diametru împarte cercul în două părți egale, și sunt o infinitate de linii 

care pot fi trimise prin centrul cercului. 

 

 SFERA: 

 Sfera prezintă, la fel ca și cercul, o infinitate  

de axe de simetrie iar centrul de simetrie este reuniunea 

acestora. 

 

 SIMETRIA AXIALĂ: 

 Dacă îndoim figura după linia marcată, atunci cele două părți ale 

figurii se suprapun exact. Astfel pata de cerneală este simetrică 

față de linia de îndoire. 

 

 SIMETRIA CENTRALĂ: 

 Spunem că figura admite ca centru de simetrie un punct O, dacă 

simetricul față de O al oricărui punct al figurii se află în figură. 

 Figura este simetrică față de un punct numit centru de simetrie. 

 

 

 SIMETRIA ÎN ARHITECTURĂ: 

 Cele mai evidente exemple ale aranjării 

simetrice ne sunt date de arhitectură. Piramidele 

egiptene sunt simetrice. Arhitectura antică 

egipteană, ca și arhitectura renașterii sau cea 

clasicistă, au creat capodopere bazate pe 

principul structurii simetrice. 

 

 

 SIMETRIA ÎN NATURĂ: 

 Unele plante pot părea ireale datorită formelor perfecte, însă ele 

sunt dovada că natura este cel mai bun matematician.De fapt există 

ordine în natură și există și artiști care încearcă să reproducă această 

simetrie. Fractalii, numarul de aur , șirul lui Fibonacci, toate acestea se 
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A 

B 

P 

Q 

a 

b 

O 

regăsesc pretutindeni în ceea ce ne înconjoară. Lumea naturală face uz de matematică mai 

tot timpul iar plantele sunt dovada că limbajul lui Dumnezeu este, după cum se spune, 

matematica. 

 

 
 SIMETRIA ÎN MOLECULE: 

 Simetria moleculară în chimie descrie simetria prezentă în 

molecule și clasificarea moleculelor în funcție de simetria lor. 

Simetria moleculară este un concept fundamental în chimie, 

deoarece poate fi folosit pentru a prezice sau a explica multe 

dintre proprietățile chimice ale unei molecule. 

 

 

 APLICAȚIE PRACTICĂ: 

1. Fie a și b două drepte paralele si M= a∪b. Un punct oarecare  

O, egal departat de dreptele a și b, este centru de simetrie 

pentru M. 

Într-adevăr: demonstrăm că simetricul oricărui punct P, al 

dreptei a, față de O este un punct al dreptei b. Dacă OA⊥b, 

A∈a, B∈b si PO∩b={Q}, atunci triunghiul OAP≡ triunghiul OBQ (cazul C.U.)Din 

congruența triunghiurilor, rezultă [OP] ≡[OQ]; deci Q este simetricul punctului P față de O. 

 

 

 BIBLIOGRAFIE: 

 https://www.google.ro/?hl=ro 

 https://www.wikipedia.org/ 

 https://giphy.com/ 
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Emanoil Bacaloglu – personalitate enciclopedică 
 

Codrici Maria Stefania 

Şcoala Gimnazială “Ion Heliade Rădulescu” Bucureşti, Sector 1 

Prof. îndrumător: Geană Elena  

 

 

Emanoil Bacaloglu (n. 11 aprilie 1830, 

București – d. 30 august 1891) a fost un fizician, chimist 

și matematician român, de origine greacă. 

A fost profesor de fizică la Universitatea 

București și membru titular al Academiei Române din 

1879.  

A fost unul dintre participanţii la Revoluția de la 

1848, căci la vârsta de 18 ani, a luat parte la mişcarea 

revoluţionară din Ţara Românească. A avut o poziție 

opusă idealismului reacționar, insistând asupra 

interpretării materialiste a fenomenelor științifice. 

A realizat primele lucrări științifice românești din 

materiile:  matematică, fizică și chimie. A contribuit 

astfel la crearea terminologiei în limba română pentru 

aceste domenii. In plus, este și unul dintre principalii 

inițiatori ai „Societății de științe fizice”, care a fost 

înființată în anul 1890. 

A studiat în oraşe universitare importante: la 

Leipzig și la Paris. 

Din punct de vedere al sănătăţii avea o miopie accentuată, la care se adăuga o rezistenţă 

scăzută la maladiile specifice vremii.  

Părinţii erau îngrijoraţi că nu va supravieţui.  

A fost elev la Colegiul „Sf. Sava“, atât în cursul elementar, cât şi în cel mediu. Printre cei 

mai cunoscuţi mentori ai săi s-au numărat Petrache Poenaru şi Alexe Marin. Ultimul a publicat în 

1842, la Bucureşti, lucrarea celebra „Moş Pătru sau învăţătorul de sat“.  

Cultura ştiinţifică foarte solidă a fost facută ca autodidact. Deseori a asistat şi la experienţele 

de chimie făcute de profesorul său, Alexe Marin, născut la Craiova. Ca elev de liceu a dat lecţii de 

matematică în particular unor copii din familii mai bogate, iar banii câştigaţi i-a strâns pentru a-şi 

putea plăti, mai târziu, studiile în străinătate. 

“Curbura Bacaloglu” 

În 1856 s-a înscris la Universitatea din Leipzig, unde a studiat în special matematica, fizica 

şi chimia. La Leipzig (1856) a frecventat cursuri de filozofie, de geometrie analitică, de analiză 

matematică al profesorilor Moritz Wilhelm Drobisch și August Ferdinand Möbius, de geografie și 

mineralogie ale profesorului Karl Friedrich Naumann. 

Peste un an a plecat la Paris, la Universitatea Sorbona. Acolo a trebuit să susţină, mai întâi, 

bacalaureatul de tip francez. Dupa aceea a fost admis la Facultatea de Ştiinţe. Se remarcă repede în 

lumea matematicienilor prin trei lucrări publicate în 1857.  A studiat cursurile profesorilor Michel 
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Chasles, Augustin Louis Cauchy, Jean-Baptiste Biot, Joseph Bertrand, Charles Hermite, Jean-

Victor Poncelet, Charles Dupin, Antoine Henri Becquerel, Jean-Marie Duhamel ș.a. 

Într-una dintre lucrările publicate, numită  „Despre curbura suprafeţelor“, publicată la 

Berlin, a abordat o temă de actualitate la vremea respectivă şi a propus o formulă originală, utilizată 

în studiul fenomenelor capilare. Matematicianul Alessandro Terracini a numit-o „curbura lui 

Bacaloglu“, deoarece era prima expresie a curburii care nu se mai anula pentru suprafeţele 

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

internaţională.  

În 1858, a obţinut diploma de licenţă în fizică la Paris. Dupa aceea, s-a reîntors la Leipzig 

pentru a se specializa în chimie aplicată, geomagnetism şi cristalografie. 

În 1859 ajunge profesor de chimie la Școala Națională de Medicină și Farmacie din 

București și profesor de algebră și trigonometrie la Colegiul Sfântul Sava.  

În 1861, a venit la Bucureşti, fiind numit profesor de chimie la Şcoala Naţională de 

Medicină şi Farmacie din Bucureşti, organizată de medicul Carol Davila.  

În anul 1862 a ţinut primul curs de matematică superioară din Principate, la puţin timp după 

aceea, în 1864, devenind cel dintâi profesor de fizică al Universităţii din Bucureşti, funcţie pe care a 

deţinut-o până în 1891. A organizat aici „Cabinetul de fizică“, adică laboratorul de fizică al 

Universităţii, cel mai bine înzestrat din acea vreme. A publicat primele lucrări româneşti de 

matematică, fizică şi chimie, punând bazele terminologiei noastre în aceste domenii şi a avut 

contribuţii originale în geometrie şi optică. Între anii 1863-1883, Emanoil Bacaloglu a predat 

cursuri de fizică, fizică industrială şi chimie la Şcoala de Drumuri şi Şosele din Bucureşti. În 1883, 

a demisionat şi a rămas numai la Universitatea din Bucureşti. 

Activitatea de cercetare 

A efectuat cercetări şi în domeniul instalaţiilor de iluminat. A studiat si diferite tipuri de 

generatoare electrice sau corpuri de iluminat. S-a documentat pe această temă şi a vizitat, în 1882 şi 

1883, expoziţiile organizate la München iar concluziile le-a inclus într-un raport 

prezentat  guvernului. 

În 1882, a fost introdus iluminatul electric în Bucureşti pentru Palatul Cotroceni, exteriorul 

Teatrului Naţional şi Grădina Cişmigiu.  

Este inventatorul a două tipuri de comutatoare şi un dispozitiv pentru variaţia rezistenţei 

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

fizică. 

In data de 29 iunie 1879 a devenit membru al Academiei Române. 

A rămas în amintirea multora dintre marii oameni de ştiinţă din ţara noastră sau din 

străinătate. Spre exemplu, Dragomir Hurmuzescu, şi-l aminteşte ca pe „un bărbat mic de statură, 

întotdeauna îngrijit îmbrăcat, care vorbea clar şi metodic, într-o limbă românească; se ferea de 

neologismele improprii graiului nostru. Se impunea studenţilor prin vastitatea cunoştinţelor sale, dar 

şi prin blândeţea sa, gata mereu să vină în ajutorul celor care se aflau în nevoie. Ajunseseră studenţii 

să-i imite şi vorba, şi portul“. Dimitrie Sturza, fostul secretar general al Academiei Române, spunea: 

„Bacaloglu a fost exclusiv omul ştiinţei şi al şcoalei“. Fizicianul C. Bedreag, îl descrie ca „fizician 

prin carieră, matematician prin vocaţie“. 

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

chimie şi fizică. Această pregătire i-a permis să formuleze şase principii privind universalitatea 

cauzelor: universalitatea materiei şi a energiei; conservarea materiei şi a energiei; universalitatea 

mişcării; corelaţia forţelor; transformarea şi echivalenţa forţelor. 

Este membru fondator al Ateneului Român (1866), instituţie culturală de mare prestigiu. 

Încă din 1862 înfiinţează o societate ştiinţifică, acesta însă, din cauza condiţiilor din acele timpuri, 
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nu a avut decât o scurtă existenţă. Când, în 1890, iniţiativa a fost reluată, Bacaloglu a devenit 

primul preşedinte al „Societăţii de Ştiinţe Fizice“. 

A murit pe 30 august 1891 cand se întorcea cu trenul de la Frankfurt pe Main unde vizitase 

Expoziţia de electricitate. 

Emanoil Bacaloglu este considerat primul organizator al învăţământului de fizică din ţara 

noastră. A avut cu succes o activitate de răspândire a cunoştinţelor ştiinţifice prin broşuri de 

popularizare şi prin conferinţe.  

Opera 

Emanoil Bacaloglu are o activitate deosebită pentru epoca lui: 20 lucrări de matematică, 22 

de fizică, 5 de chimie și numeroase lucrări de popularizare a științei, dintre care: 

 Curbura suprafețelor (Paris, 1859) 

 Neue Bestimmungsweise, 1861 

 Linii și suprafețe reciproce (1861) 

 Elemente de algebră, 1866 

 Trisecțiunea unghiului (1868) 

 Elemente de fizică, 1870-1871 

 Apărătorul de trăsnet, 1887, etc. 
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Probleme cu ........ Probleme 
 

GRIGORE DANUȚ STEFAN 

Școala Gimnazială Nr.1 Valea Mare-Pravăț 

Prof. Coordonator: Țențu Isabela 

          

 Orice iubitor al matematicii nu trebuie să uite niciodată faptul că ramurile ei se 

întrepătrund permanent, având aceeaşi tulpină , un copac uriaş ale cărui rădăcini îşi trag 

seva din miraculoasa minte umană. 

 

 

 În ABC unghiul A are măsura x (x 90
0
), iar lungimea laturii BC este a. Să se Problema1.

determine raza cercului circumscris triunghiului. 

 

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

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

 iar m xBCmBOC 2)()(  . 

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

a
 şi 

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

`

O

CO
OC    1

sin2 x

a
R   

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

 

 
 2

2cos12

2cos12
2cos22cos2

2
2222222

x

a
R

x

a
RxRRaOOCOBOCOBBC









 

Soluţia 3: În BOC avem     x
x

CmBm 


 0
0

90
2

180
.Construim înalţimea BB`, B`

OC  

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

dreptunghic in B` rezulta  3
2sin

cos

2sin

cos

sin

`

x

xa
R

x

xa

B

BB
OB





  

 

Problema 2  În interiorul unui unghi de 60
0
 se consideră un punct M, ale cărui distanţe la .

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

 punctul M la vârful unghiului. 

Solutia 1:  Fie P şi Q proiecţiile punctului M pe laturile Ox respectiv 
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 Oy ale unghiului xOy de 60
0
 şi   OxMQA  . În MPA  dreptunghic 

 avem   030Am , deci AM = 2MP = 22 cm. Rezultă că  AQ = 24 cm 

 Din AOQ dreptunghic in Q avem   

OQ = AQ·tg30
0 
= 38 cm, iar din teorema lui Pitagora aplicată în OMQ rezultă OM = 14 cm. 

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

unghiului xOy de 60
0 

.  Patrulaterul MQOP este inscriptibil    0120Mm .   

 

 

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

dreapta MP. Aplicăm teorema lui Pitagora generalizată în PMQ  şi  

obţinem MDPMMPQMQP  2222 , unde MD = QM·cos60
0
 = 1cm 

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

 7
60sin2 0


QP

R cm. 

 

 

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

înalţimilor din B, respectiv C. 

a) Să se arate că `C̀MB  este echilateral; 

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

Soluţia 1:   

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

`
BC

MB  . Analog în BCC`  

avem mediana 
2

`
BC

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

În CMB` isoscel        CmMmCMBmCm  2180` 0

1  

În `MBC isoscel avem    BmMm  21800

2  

Se obţine astfel        0

21

0

3 60180  MmMmMm  ,  

deci `C̀MB este echilateral. 

b) Deoarece 
2

`
BC

MB  , lungimea laturii MB` este minimă atunci când lungimea laturii BC este 

minimă. Cum AC = b şi   060Am  deci fixe, atunci şi punctul C` va fi fixat deoarece 
2

`
b

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

perpendiculara CC`. Minimul cerut 
4

3

2

` bCC
 . 

Soluţia 2:   

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

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

BC
= R.  

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

  
          00

0

602180``
2

``180

2

``






 AmCBm

CBmCBmBCm
Am  

Atunci   060``  MCBm  şi `C̀MB este echilateral. 

 

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

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

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

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

c) Determinaţi aria trapezului ABQP în cazul general. 

Soluţie: 

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

De asemenea MOPAOP   şi QOMQOB  . Vom avea 

     
   




 090
2

BOMmAOMm
QOMmPOMmPOQm OPQ  este dreptunghic 

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

 

b) Când   060BOMm 
030 QOMQOB şi

3

3
300 R

tgRBQ  , 

R
OM

PO 2
30sin 0

 , 360sin 0 ROPAP  şi aria trapezului este                 

.
3

34
2

3

3
3

2

1 2R
R

R
RS ABQP 














  

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

                                            
2

2
OMPQ

SS POQABQP


 .  

Cum 
2


tgRQB   şi 

2


ctgRAP  










22


ctgtgRQBAPMQMPPQ = 
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2
cos

2
sin

2
cos

2
sin

2
sin

2
cos

2
cos

2
sin 22





































 R
  

 

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

obţinem  
sin

2 2R
S ABQP  .  

      Fiindcă am văzut cateva aplicaţii ale geometrieiîn trigonometrie prin deducerea formulelor de la 

problema 1, să nu uităm nici frumuseţea problemelor de algebră.  

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

Notăm AP = x şi BQ = y. 

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

 liniei mijlocii în trapez
22

yx
OS

BQAP
OS





 ,  

adică media aritmetică a numerelor x si y. 

Din punctul a) al problemei avem  

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

Cum OMNMOS  ca unghiuri alterne interne  

yx

xy

OS

OM
MN

MN

OM

OM

OS
MNOOMS




2
~

2

  adică media armonică a numerelor x si y. 

Comparând lungimile laturilor în triunghiurile dreptunghice SOM siMON  vom avea 

BQ < MN < OM < OS < AP x
yx

yx
yx

yx
y 









2

2
, cu menţiunea că egalitatea are loc 

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

 

Bibliografie:  

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

 Revista elevilor din Timişoara – 1982, 1984 
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Despre haos 
 

Dumitru Andrei 

Școala Vrănești 

Prof. îndrumător: Stancu Maria 

 

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

cuvântului haos este, deci, dezordine, confuzie. Ian Stewart, profesor emerit la Universitatea din 

Warwick, Anglia,  propune următoarea caracterizare  pentru haosul matematic: haosul apare când 

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

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

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

sistem determinist. 

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

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

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

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

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

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

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

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

avea loc. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

aplică repeta funcția f.  

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

repaos (echilibru). 

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

toate valorile inițiale. 

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

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

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

 

Bibliografie: 

1.Didactica mathematic nr.2/2014 
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                                          Importanța matematicii 

 

Poloșan Elena 

Liceul Teologic Ortodox "Cuvioasa Parascheva", Agapia 

Prof. îndrumător: Asaftei Roxana- Florentina 

 

          Încă din anul 20000 din înaintea erei noastre,matematica a fost considerată una dintre 

cele mai utile și mai importante științe apărute. Deși este una dintre cele mai vechi științe 

descoperite, matematica se regăsește în viața cotidiană în care trăim astăzi, deși, de cele mai multe 

ori nu conștientizăm, faptul că unele conversații au limbaj matematic, nu doar literar. 

          Pitagora, unul dintre cei mai mari matematicieni, de la care am preluat “Tabla 

Înmulțirii” și magnifica “Teoremă a lui Pitagora” spune că:” Lumea este condusă de numere”. Din 

acest citat spus de Pitagora, afirmăm faptul că lumea este întradevăr condusă de numere prin 

calculele și formulele matematice compuse cu ajutorul numerelor. 

           De fapt, matematica este compusă din două ramuri, cele două ramuri fiind algebra și 

geometria, folosite foarte frecvent în mediul înconjurător. De exemplu, atunci când mergem la 

magazin, iar doamna vânzătoare, din neatenție ne înapoiază prețul greșit, în loc să ne dea 1 leu 

poate ne dă jumătate din preț sau poate chiar mai mult. În acel moment trebuie să dăm dovadă de 

corectitudine și să-i atragem atenția. De cele mai multe ori întâlnim matematica în munca pe care o 

practicăm zi de zi, în toate actele de la birou și cifrele de pe computer. Aici matematica înseamnă 

corectitudine, exactitate și bineînțeles punctualitate. 

           A doua ramură a matematicii, o întâlnim peste tot, atât în obiectele statice, cât și în 

cele dinamice, pe hârtie, dar nu numai, ci o întâlnim în tot mediul înconjurător, aparținând de 

elementele din natură, dar și din obiectele pe care le folosim zi de zi: mobilier, rechizite, 

îmbrăcăminte, încălțăminte, ustensile etc. Ea ne ajută prin a atribui forma corectă a obiectelor, 

acestea având diferite forme geometrice. În cele mai multe cazuri, algebra se împletește cu 

geometria, atribuindu-i formule compuse din cifrele și numerele de la algebră plus semnele necesare 

adunării, scăderii, înmulțirii, împărțirii, etc. 

            Roger Bacon scria în 1267 că matematica este “poarta și cheia științelor”. În cele 

mai multe cazuri, matematica de bază este cunoscută de cea mai mare parte de populație, însă cea 

mai grea parte a matematicii și cea  mai științifică aparține fizicii, fiind cea mai grea de înțeles, doar 

un iubitor de matematică ar putea descoperi acea taină secretă ascunsă în limbajul matematicii și a 

fizicii. 
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           Matematica este folosită din ce în ce mai mult și în unele științe sociale,cum ar fi 

economia, psihologia și sociologia. În industrie este cel mai des folosită, deoarece toate companiile 

au nevoie de ea în cercetare și planificare. De exemplu, construirea unei clădiri nu ar fi posibilă fără 

grămada aceea enormă de hârtii pline de formule și de calcule matematice. Nu mai spun faptul că 

matematica o întâlnim zilnic acasă, unde ne confruntăm cu facturile de la electricitate. 

           Cineva l-a întrebat pe marele profesor de matematică Grigore Moisil: ”Credeți că e 

potrivit ca un profesor să facă glume la cursuri?" ,iar profesorul Grigore Moisil a răspuns: "Știința 

nu e tristă decât pentru unii.” Ce cuvinte mărețe rostește marele matematician! Atunci când citim 

aceste cuvinte ne ducem cu gândul la școală, alături de elevii care nu iubesc matematica și nu știu 

cât de folositoare este în această societate “analfabetică”, iar intelectulii se uită inferior față de ei 

pentru că ei nu știu ce înseamna a nu iubi matematica. 

         Se presupune că: “Intrarea în cetatea cunoașterii se face pe podul matematicii”, 

spunea profesorul universitar Ștefan Bărsănescu. În orice domeniu va lucra omul din zilele noastre 

și mai ales în viitor va avea nevoie de cunoștiințe matematice, formate din acumularea pregătirilor 

de la profesori. Matematica este de fapt mai mult decât o știință, fiind unul din modurile 

fundamentale ale gândirii umane. Matematica își dovedește importanța și existența participând cu 

mijloace proprii la dezvoltarea personalității, făcând parte și din aspectul moral și fizic, nu doar din 

cel intelectual. Ea se împletește foarte bine cu multe alte discipline, cum ar fi: muzica, desenul, 

literatura, arta, etc. 

          Matematica nu este reprezentată doar prin teorii și formule, ci și prin bucurie, fiindu-

ne foarte utilă. Interesant este faptul că fără matematică, tehnica noastră modernă nu ar fi posibilă 

pentru că ea a pătruns deja în domeniile vieții, care, în actual depinde de matematică și de toate 

cifrele ei esențiale pentru a forma acel teanc de hârtii despre care vorbeam adineauri de pe mesele 

de la birou.”Matematica este știința care trage concluzii necesare.”-Benjamin Peirce- 

           În concluzie, pornind de la marea importanță a matematicii, afirmăm faptul că 

matematica nu este o știință greșită,ci este cea mai utilă știință apărută în această lume modernă 

plină de superficialitățile matematicii. Să nu uităm faptul că trăim într-o lume, unde matematica este 

cea mai utilă și mai importantă știință. 

        ”Matematica va fi limba latină a viitorului, obligatorie pentru toți oamenii de știință. 

Tocmai pentru că matematica permite accelerarea maximă a circulației ideilor științifice.”-

matematicianul Grigore Moisil.  
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Gheorghe Țițeica 
 

 

Ștucan Daria Maria 

Colegiul „Carmen Sylva” Ploiești 

Prof. Butac Ecaterina 

 

 Gheorghe Ţiţeica s-a născut la Turnu-Severin, la 4 octombrie 

1873. Tatăl său a fost fochist pe vapoarele dunărene şi a murit de 

timpuriu. Pentru meritele sale şi prin dorinţa puternică de a studia, 

manifestată încă din primii ani de şcoală, tânărul Ţiţeica reuşeşte să 

obţină o bursă. El a urmat liceul din Craiova, unde s-a distins la toate 

obiectele. Cu mintea sa larg cuprinzătoare, el se manifestă în toate 

activităţile culturale, îndemnându-şi colegii să colaboreze la „Revista 

Şcoalei”. La această publicaţie, elevul Ţiţeica redactează rubrica 

matematică. În timpul scurt cât a durat revista, el publică douăzeci de 

probleme, la care primeşte soluţii pe care tot el le redactează. Din 

punct de vedere al istoricului revistelor matematice, după revista 

„Recreaţii Ştiinţifice” din Iaşi, care a apărut între anii 1883 – 1889, 

aceasta este a doua publicaţie românească cuprinzând chestiuni de 

matematici. Totodată Ţiţeica colaborează la revistă prin studii literare şi filosofice. Aceste 

preocupări le-a avut Ţiţeica în tot cursul vieţii sale fiind totodată şi un iubitor de muzică. După ce a 

absolvit liceul, Ţiţeica vine în Bucureşti. El obţine prin concurs o bursă şi poate să urmeze astfel  

matematicile. La universitate are profesori pe Spiru Haret, pe David Emanuel, pe Constantin Gogu. 

 În 1895 Ţiţeica îşi ia licenţa şi este numit profesor la seminarul Nifon. Curând însă, el a fost 

numit în învăţământul superior. Pregătirea temeinică şi puterea sa de muncă îi confereau acest drept. 

Pe atunci nu se putea obţine o calificare pentru învăţământul superior, decât într-un centru 

universitar din Occident. Ţiţeica izbuteşte să plece la Paris, din economiile făcute cu greu din 

salariul său. După un concurs, la care cu mare greutate era admis un străin, Ţiţeica rămâne să 

studieze la cea mai vestită universitate din lume, de atunci, el îşi reface în primul rând licenţa, fiind 

clasificat primul. În tot timpul cât a stat la Paris, a studiat neîncetat, împărţindu-se aproape exclusiv 

între cursuri şi biblioteci, scria într-un articol profesorul N. Mihăileanu, apărut în numărul 8 din 

Gazeta Matematică, anul 1955. Ţiţeica socotea o datorie să se întoarcă în ţară cât mai repede, ceea 

ce a şi făcut în anul 1899, imediat după susţinerea tezei.  

 G. Ţiţeica este al cincilea român doctor în matematici al Universităţii din Paris, după Spiru 

Haret, David Emanuel, Const. Gogu şi N. Coculescu. Înaintea lui Ţiţeica şi alţi români publicaseră 

lucrări remarcabile în periodicele din Occident. Întorşi în ţară însă ei n-au mai continuat aceste 

lucrări, sub cuvânt că la noi nu sunt condiţii prielnice pentru aceasta. De obicei doctoratul era 

sfârşitul preocupărilor ştiinţifice, un titlu necesar pentru ocuparea unei funcţii superioare. Ţiţeica a 

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

lumii.  

 La congresele internaţionale de matematici – Toronto (Canada) în 1924, Zurich (1928), Oslo 

(1936) – Ţiţeica a fost ales preşedinte al secţiei de geometrie. El a fost invitat la universităţile din 

Roma, Bruxelles şi de câteva ori la Paris, să ţină cursuri. Cărţile  sale se bucură de o deosebită 

preţuire şi au avut o mare circulaţie. În tratatele de specialitate, nu numai că sunt înscrise rezultatele 

date de Ţiţeica, (de ex. , în Finikov), dar autorii considerau o cinste ca anumite capitole să fie 

redactate în întregime de Ţiţeica (de ex. Fabini – Cech). Întors în ţară, Ţiţeica este numit în 1900, la 

Universitatea din Bucureşti, ca profesor la catedra de geometrie, la care a funcţionat aproape 40 de 
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ani, trecând prin toate gradele: suplinitor, agregat, definitiv, deşi obiceiul era ca numirea să se facă 

direct cu titlul definitiv cu puţină stăruinţă; dar Ţiţeica a vrut să arate prin exemplul său personal că 

legea trebuie respectată. 

  Începând din 1928 Ţiţeica a funcţionat şi la Politehnica din Bucureşti, ca profesor de 

analiză.  Lecţiile lui Ţiţeica erau de o desăvârşită artă a pedagogiei. La începutul fiecărei ore de curs 

el recapitula ideile principale ale lecţiei anterioare, lecţia predată era completă şi se încheia cu o 

privire generală, expunerea era logică, clară, precisă, în stil foarte îngrijit fără să se folosească de 

nicio notiţă, rezultatele importante erau subliniate prin variaţia intonaţiei; toate calculele se 

sprijineau pe o puternică intuiţie geometrică. El îşi ţinea întotdeauna cursul la nivelul de înţelegere 

al studenţilor şi punea suflet în predare, atâta caldă convingere în tot ceea ce expunea încât lecţia lui 

te cucerea  de la început, te determina să-l urmăreşti  cu viu interes până la sfârşit şi să pleci de la 

curs cu lecţia învăţată. În anul întâi Ţiţeica preda geometria analitică al cărui curs îl reînnoia în 

fiecare an, privindu-l de fiecare dată sub alt aspect. În anul trei, la cursul de geometrie superioară, el 

preda de fiecare dată, câte un capitol de geometrie diferenţială, făcând accesibile problemele cele 

mai delicate, prin puterea sa de expunere.  Acest curs era frecventat şi de absolvenţi, de profesori 

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

 Din 1913, urmând lui Spiru Haret, este membru al Academiei  iar din 1929, secretar general. 

În cadrul activităţii sale la Academie el  iniţiază o serie de monografii ştiinţifice. Ţiţeica era 

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

integral cuvântul dat. Dotat cu o minte clară şi o intuiţie puternică, Ţiţeica este un exemplu de ceea 

ce poate aduce munca disciplinată, prin eforturile permanent depuse, în ridicarea continuă a 

nivelului muncii creatoare. Ţiţeica îşi pregătea minuţios toate lecţiile pe care le redacta ordonat în 

caiete sistematizate; lucrările sale ştiinţifice le studia sub toate aspectele înainte de a  le publica. 

Toată viaţa Ţiţeica este un exemplu de corectitudine şi moralitate. Pentru autoritatea pe care i-o 

dădea pregătirea ştiinţifică, puterea de muncă şi judecata sa dreaptă, i-au fost încredinţate mai multe 

posturi de răspundere: decan al facultăţii de ştiinţe, preşedinte al Societăţii de Ştiinţe, vice 

preşedinte al Societăţii Politehnice, membru, apoi Preşedinte al Consiliului Permanent pe atunci  cel 

mai înalt for al Ministerului Instrucţiunii Publice. Ţiţeica judeca cu asprime superficialitatea şi 

incorectitudinea, încuraja numai sforţările meritorii, nu pierdea nicio ocazie de a mustra pe cei ce nu 

aveau simţul datoriei şi al ordinei, de aceea este uriaş rolul său de educator, atât la catedră cât şi la 

Gazeta Matematică. 

 Fost student al profesorului francez Gaston Darboux, Gheorghe Țițeica s-a ocupat în special 

cu studiul rețelelor din spațiul cu n dimensiuni, definite printr-o ecuație a lui Laplace. Este creator al 

unor capitole din geometria diferențială proiectivă și afină, unde a introdus noi clase de suprafețe, 

curbe și rețele care îi poartă numele. Prin numeroasele lucrări de matematică elementară și de 

popularizare a științei, pe care le-a publicat de-a lungul întregii sale vieți, a contribuit la ridicarea 

nivelului învățământului matematic din România. 

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

matematică, iar cu G.G. Longinescu publicația Natura pentru răspândirea științelor. Cu D. Pompeiu 

a editat revista Mathematica. 

 A decedat la 5 februarie 1939, la vârsta de 66 de ani. 
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Geometria naturii 
 

Ichim Maria Ștefania 

Școala Gimnazială “Toma Caragiu” Ploiești 

Prof. îndrumător Nicodim Mădălina 

 

Cred că matematicienii și-au imaginat că matematica seamănă cu o cetate al cărei orizont 

este dominat de trei turnuri mărețe închinate geometriei, analizei matematice și algebrei - studiul 

spațiului, timpului și al simbolurilor. 

 Dezvoltarea civilizației umane și dezvoltarea matematicii au mers mână în mână. Drumurile 

comerciale dintre China și Europa sau dintre Indonezia și cele două Americi au fost călăuzite de un 

fir matematic invizibil. 

 Societatea actuală nu ar putea funcționa fără matematică.Concret, tot ce ține de viața 

cotidiană are la bază idei și metode matematice. 

 Se știe că limbajul lui Dumnezeu este matematica și tot ce ne înconjoară poate fi descris cu 

ajutorul ei. Din cele mai vechi timpuri, oamenii s-au străduit să explice Universul prin intermediul 

unor tipare, care mai târziu au fost denumite de oamenii de știință- FRACTALI. 

 

 

 Formele geometrice stau la baza acestor tipare, exprimând în detaliu lucruri 

complexe.Fractalii creeaza o simetrie perfectă pretutindeni în jurul nostru, putând fi întâlniți în 

lumea animalelor și a plantelor. 
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Fractalii sunt creați prin repetarea unui simplu proces la infinit. Din punct de vedere 

geometric, ei pot fi situați la granițele celor trei dimensiuni. 

 Dacă la începuturi matematica s-a bazat doar pe forme geometrice tradiționale, precum 

triunghiurile sau cercurile, matematicianul Benoit Mandelbrot a constatat că lumea înconjuratoare 

este plină de structuri complexe și neregulate. Astfel, munții, norii, copacii,craterele se încadrau 

într-o nouă geometrie a naturii. 
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Aceste forme bizare care intrau în contradicție cu conceptele despre distanță, spațiu, suprafață sau 

dimensiune au primit denumirea de fractali, ce provenea din latinescul “frangere”, adică “a sparge 

în fragmente neregulate”. 

 

 

 

 Definiția, pe întelesul tuturor, ar fi repetarea la infinit și, pe mai multe straturi ierarhice, a 

unor motive geometrice ce au la bază un raport matematic din categoria proporțiilor de aur(Numarul 

PI; Șirul lui Fibonacci etc.).Obiectul fractal poate fi desfăcut în părți ce sunt similare cu obiectul 

original. Un fractal are o infinitate de detalii ce se prezintă într-o succesiune ce se repetă. 

 Astfel, totul este o repetare a unor motive după un anume algoritm si anumite reguli ce 

guvernează Universul: cristalele de gheată, frunzele copacilor, cochiliile melcilor, vântul, muzica, 

ritmul inimii, ramificațiile venelor și arterelor. 
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 Geometria fractală a pătruns astăzi în nenumărate domenii pe lângă fizică. Astfel, în 

medicină există aplicații în modelarea activității creierului uman.  S-a constatat că, omul când iese 

din armonia în care se află cu Universul, permite instalarea unor boli, pentru că au loc 

desincronizări fractale la nivel celular. ADN-ul uman reprezintă unul dintre cele mai co mplicate 

modele fractale. 

 De asemenea, în domenii precum climatologie, seismologie, geologie, economie, marketing 

sunt utilizate noțiuni de geometrie fractală. 

 Datorită frumuseții lor, fractalii au fost introduși în artă, fiind colorați și grupați cu rezultate 

uimitoare pentru privitori, arta și pictura africană fiind grăitoare în acest sens. 

 

Totodată, compozitorii au recurs la utilizarea lor pentru a  modela muzica. 

 Putem spune deci, că indiferent dacă au fost generate de natură sau de matematică, s-a 

constatat că omul are o preferință estetică în ceea privește imaginile fractale. 
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Morfisme şi izomorfisme de grupuri  
 

Grigoraș Alexandra și Berea Andreea 

Colegiul Naţional Pedagogic ”Ștefan cel Mare” din Bacău 

Prof. îndrumător  Heisu Ancuţa 

 

Introducere  

Studiul de faţă prezintă metode de demonstrare a faptului că unele aplicaţii sunt morfime sau 

izomorfisme de grupuri. În prima parte sunt utilizate legi de compoziţie simple pe mulţimi sau 

submulţimi ale lui C sau R, apoi grupuri de matrice de ordinul al doilea sau al treilea utilizând drept 

legi de compoziţie adunarea sau înmulţirea de matrice, iar în ultima parte aplicaţiile prezentate au ca 

cerinţă găsirea izomorfismelor între grupuri izomorfe. 

 

I. 

1.  Pe R se consideră legea de compoziţie x  y=  x+y-2. Demonstraţi că funcţia f :RR , f(x)= 

x-2 este un izomorfism între grupul (R,  ) şi grupul aditiv al numerelor reale.                       

Soluţie: Funcţia f este bijectivă deoarece este funcţie de gradul I de la R la R. Pentru a 

demonstra că f este morfism, arătăm că f(x  y) = f(x) + f(y), pentru orice x, y numere reale. f(x 

y)= f(x+ y -2)= x+y-2-2= x+y-4. f(x) + f(y)= (x-2) +(y-2)= x+y-4. Deci f este şi morfism şi bijecţie, 

adică f este izomorfism.   

2. Pe G =(4, ) se consideră legea de compoziţie x  y=  xy-4x-4y+20. Demonstraţi că funcţia 

f :(0,  ) (4,  ) , f(x)= x+4 este un izomorfism între grupul multiplicativ  al numerelor reale 

pozitive  şi grupul (G,  ) .   

Soluţie:  f este injectivă deoarece este funcţie de gradul I. Demonstrăm că este surjectivă : ( ) 

y   (4,  ), ( ) x(0,  ), astfel încât f(x)= y.  Dar x+4= y x= y-4 (0,  ). Deci f este şi 

surjectivă şi injectivă, adică este bijectivă. Pentru a demonstra că f este morfism arătăm că f(x y) = 

f(x)  f(y), pentru orice x, y(0,  ). f(xy)= xy+4, iar f(x  y) = (x+4) (y+4)- 4(x-4)-4(y-4) +20= 

xy+4. 

3. Pe Z se consideră legile de compoziţie x  y=  x+y+3 şi x y=  x+y-3. Demonstraţi că funcţia 

f :ZZ , f(x)= x+6 este un izomorfism între grupurile (Z,  ) şi (Z, ). 

Soluţie: f este bijecţie şi f(x  y) = f(x)   f(y)=x+y+9. 

4. Pe R fie legea de compoziţie x  y=  5 55 x y .Demonstraţi că funcţia f(x)= 5 x  este un 

izomorfism între grupul aditiv al numerelor reale şi grupul (R,  ). 

Soluţie: f este bijecţie (funcţie radical de ordin impar de la R la R) şi f(x +y) = f(x)   f(y)= 

5 yx  . 

5.  Demonstraţi că funcţia f : C
*   C

*
, f(z) = z  este un automorfism al grupului (C

*
,  ). 

Soluţie: Injectivitatea : f(z)= f(t)  z t z=t. 

   Surjectivitatea : f(z)= t  z = t  z t C
*
. Deci f este bijecţie şi deoarece f(zt)= zt = 

f(z)f(t)  f izomorfism 

6. Demonstraţi că funcţia f : Q
   Q, f(x) =ax, aQ este un endomorfism al grupului (Q,+). 

Soluţie:  f(x +y) = f(x) + f(y)=  a(x+y). 
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7. Pe QQ se consideră legea de compoziţie (x,y)  (x’,y’) =(x+x’,y+y’). Demonstraţi că  f : Q

Q  C, f(x,y)= x+iy este morfism între grupurile( QQ,  )şi (C,+). 

Soluţie: . f( (x,y)  (x’,y’) )=f((x+x’,y+y’))= (x+x’)+(y+y’)i= (x+iy)+ (x’+iy’)= f(x,y)+f(x’,y’). 

 

8. Fie G= (-1,1) şi x  y= 
1

x y

xy




. Demonstraţi că funcţia f :R *


G , f(x)=

1

1

x

x




 este un 

izomorfism între grupurile (R *


,+) şi (G,  ). 

Soluţie: f bijectivă: injectivitatea f(x)= f(y) 
1

1

x

x




= 

1

1

y

y




x= y f surjectivă f(x)= y 

1

1

x

x





=y x-1=xy+y x(1-y)= y+1 x= 
1

1

y

y




, x(0,  ). f morfism : f(xy)= f(x  y) = 

1

1





xy

xy
. 

9. . Demonstraţi că funcţia f :R (0,  ) , f(x)=a x , a(0,1) (1,  ), este un izomorfism între 

grupurile (R,+) şi (R *

 ,  ). 

Soluţie: f bijectiva (este funcţie exponenţială de bază a) ; f morfism : f( x+y)= a yx = f(x) f(y). 

II. 

10. Demonstraţi că funcţia f :RG , f(x)=
1

0 1

x 
 
 

 este un izomorfism între grupul (R,+) şi 

grupul (G,  ), unde G=
1

,
0 1

x
x R

  
  

  
.  

Soluţie: Funcţia este injectivă : f(x)= f(y) 
1

0 1

x 
 
 

= 
1

0 1

y 
 
 

 x=y,(  )x,yR şi 

surjectivă : ( )
1

0 1

x 
 
 

G ,( ) x  R astfel încât f(x)=
1

0 1

x 
 
 

. Pentru a demonstra că este 

morfism, arătăm că f(x+y) = 
1

0 1

x y 
 
 

 = f(x)f(y). 

11. Pe mulţimea G=(1, ) se consideră legea de compoziţie x  y=  xy-x-y+2. Demonstraţi că 

între grupurile (R,+) şi (G,  ) există un izomorfism de forma f(x)= e ax +a, a R, a  0. 

Soluţie: . Folosind relaţia f(e) = e’ f(0)= 2  a=1. Deci f(x) = e
x
+1 , se arată că f este 

izomorfism  

12. Fie G= {
3

x























211

121

112

+
23

1

x 















111

111

111

,xR
*

 }. Demonstraţi că grupurile (R *

 ,  )  şi 

(G,   ) sunt izomorfe.  

Soluţie: Se consideră funcţia f: R *

 , G, f(x)= 
3

x























211

121

112

+
23

1

x 















111

111

111

şi se arată că 

f este izomorfism . 

Concluzii 
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Pentru a demonstra că anumite funcţii sunt izomorfisme de grupuri este necesara cunoaşterea 

metodelor de demonstrare a bijectivităţii unor aplicaţii, a axiomelor grupului şi a diferitelor tipuri de 

grupuri 
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IMO (International Mathematical Olympiad) 

 

Cioboată Gabriela 

Colegiul Ion Kalinderu Bușteni 

Prof. îndrumător: Cioboată Georgeta 

 

 În emblematicul an centenar 2018, în România,  la Cluj se desfășoară  în perioada 3-14 iulie 

a 59-a ediţie a olimpiadei internaţionale de matematică. Este pentru a şasea oară când ţara noastră 

organizează această competiţie aflându-se astfel pe primul loc în lume ca număr de ediţii 

organizate. 

 Primele două ediții ale olimpiadei internaţionale de matematică s-au desfăşurat în România 

în 1959 la Braşov şi 1960  la Sinaia, datorită eforturilor creative, conceptuale şi organizatorice ale 

S.S.M.R. (Societatea de Ştiinţe Matematice din România) condusă de academicianul Nicolae-Victor 

Teodorescu. Ulterior, Romania a mai organizat alte trei olimpiade – a unsprezecea, în 1969, a 

douăzecea, în 1978  şi a patruzecea, în 1999, toate la Bucureşti. Statistica ne arată că am început în 

anul 1959, iar acum organizăm în an centenar, a 59-a ediţie de data aceasta la Cluj –  asta deoarece 

în anul 1980 competiția nu s-a desfășurat. 

 

                                                            

  

Evoluţia subiectelor şi a rezultatelor obţinute de elevii români la IMO sunt foarte interesante 

şi spectaculoase. Dacă problemele de genul celor date la primele trei ediţii au fost ulterior subiecte 

de admitere la Politehnică şi la Facultatea de Matematică, acum acest lucru nu mai este posibil. 

 Gradul de dificultate a crescut mult şi este comparabil cu felul în care au evoluat de-a lungul 

timpului recordurile sportive la Jocurile Olimpice. 

             Iată cum arăta prima problemă din istoria IMO. 

             First International Olympiad, 1959 Braşov- Romania,  

               1959/1. 

             Prove that the fraction  
     

     
  is irreductible for every natural number n. 

 

 Rezolvarea proprie: 
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  Pentru a demonstra că fracţia este ireductibilă trebuie să arătăm că 21n+4 şi 14n+3 

sunt numere prime între ele pentru orice număr natural n, adică 

c.m.m.d.c ( 21n+4 şi 14n+3) = 1 

  

Considerăm d=c.m.m.d.c (21n+4 şi 14n+3) 

Conform definiţiei: 

{
 |      
 |     

 {
 |          

 |         
  

 

 {
 |      
 |     

  |                 

 {
 | 

     | 
     

       

Şi iată unde am ajuns- 

 

   IMO      International Mathematical Olympiad, 2017, Rio de Janeiro- Brazilia 

         2017/6 (în limba română) 

 

  O pereche ordonată (x;y) de numere întregi este un punct primitiv dacă cel mai mare divizor 

al numerelor x şi y este 1. Dându-se o mulţime finită S de puncte primitive, demonstraţi că există un 

număr natural     şi numerele întregi             astfel încât pentru orice       din S: 

 

   
     

        
              

       
    

 

 Este evident că cele două probleme au în comun noţiuni de divizibilitate- una în  , cealaltă 

în  , însă rezolvarea celei de-a doua este mult mai grea şi implică noţiuni mult mai grele,  de liceu 

(exp: inducţia matematică) pe care nu le-am studiat încă. 

 Cât despre participarea elevilor români la IMO cu siguranţă aţi citit reţele sociale care 

abundă în titluri de genul “Ai noştrii sunt cei mai buni din lume la matematică, iau toate medaliile” 

sau “Geniile lumii la matematică sunt români” ori “A doua limbă vorbită la Microsoft este româna”. 

Într-o societate plină de manelism, incultură şi lipsă crasă de educaţie, efortul unor profesori care 

antrenează nişte copii cu astfel de performanţe merită nu doar lăudat. Ar trebui să le ridicăm statui. 

Dincolo de aceste performanţe vom observa o mare problemă de sistem. O involuţie a acestei 

genialități( în anii 70-80 România se afla frecvent printre primele 10 din lume ceea ce după 

revoluție nu s-a mai întâmplat) aşa cum se de altfel se întâmplă şi în sport asta pentru că tot am 

făcut o asociere anterioară. 

 Pe imo-official.org care constituie de fapt şi bibliografia acestui material puteţi urmări cu 

toţii statisticile oficiale. Printre altele cu siguranţă veţi remarca  o performanţă unică în lume 

obţinută de un elev roman, performanţă ce merită punctată. Este vorba despre Ciprian Manolescu 

care a participat la IMO în anii 1995 (Toronto,Canada),1996 (Bombay, India) şi 1997(Mar del 

Plata, Argentina) şi a obţinut de fiecare data medalia de aur cu punctaj maxim! (42 de puncte din 42 

posibile). Evident că acum nu mai este în ţară. 
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    Acum, pe final suntem cu gândul la Cluj unde  peste o săptămână începe IMO – 2018. 

                                                                Succes tuturor! 
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Asupra unor probleme cu ’’şiruri’’ 
 

Cristian Alexandru 

Şcoala Gimnazială ’’George Emil Palade’’, Buzău 

Prof. îndrumător Neculai Stanciu 

 

     Problema 3, Olimpiada de Matematică, Etapa pe Sector, 25.02.2018, Clasa a V-a. 

Se consideră şirul de numere naturale 3; 8; 13; 18; …; 2018. 

a) Să se arate că suma primilor 72 de termini din şir este pătrat perfect. 

b) Să se arate că oricum am extrage 109 de numere din şir, siuma acestora nu este pătrat perfect. 

Autor: Teodor Cristian Olteanu 

 

 

 

     Altă problemă. Care este următorul termen al şirului 2, 0, 1, 8,…? Dar termenul general? 

    ’’Soluţie’’. Următorul termen al şirului poate fi orice număr real x .  

Într-adevăr, dacă definim şirul astfel: 21 a , 02 a , 13 a , 84 a ,  

113214   xaaaaa nnnnn , oricare ar fi *Nn ,  obţinem xa 5 .  
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     Am găsit următoarele posibilităţi pentru termenul general na :  

a  )2(n a zecimală a numărului 
4

426 
; a  )3(n a zecimală a numărului 20 10 ; a  )4(n a 

zecimală a numărului 
431

1
; a  )90(n a zecimală a numărului 13 ; a  )68(n a zecimală a 

numărului 2log6 ; a  )62(n a zecimală a numărului 13log7 ; a  )11(n a zecimală a numărului 

19 4 ; a  )66(n a zecimală a numărului 
9


; a  )89(n a zecimală a numărului 

e

1
; a  )25(n a 

zecimală a numărului 

 . 

Ca să nu credeţi că avem idei aşa ciudate, căutaţi pe oeis.org. 

     Deci, există o infinitate de posibilităţi pentru termenii următori ai şirului şi o infinitate de 

formule pentru termenul general. 

     Concluzie. Problemele de acest tip ridică în general dificultăţi: dacă se dau câteva numere, 

există de obicei mai multe reguli de a continua un astfel de şir. În acest sens vă rog să citiţi solutiile 

problemei 2170 si mai ales comentariul de la inceputul ei - Crux Mathematicorum, Vol. 23, No. 7, 

Sept, 1997, pp. 435-436 (https://cms.math.ca/crux/v23/n7/). 

     Remarcă: O mulţime infinită de numere nu formează un şir dacă nu avem şi o regulă (deoarece 

un şir este o funcţie). Pentru a defini un şir trebuie să definim toţi termenii şirului, i.e. trebuie dată o 

regulă (o lege, o convenţie, un procedeu) care permite determinarea fiecărui termen al şirului. 

     Observaţie. Dacă ,...,,:)( 1 cbaa nn   , atunci următorul termen al ’’şirului’’ poate fi orice număr 

real x . 

     O Demonstraţie. O posibilitate dintr-o infinitate de posibilităţi ar fi următoarea  

                )( 3213214 aaaxkxkaaaa  ; 

Putem define şirul prin recurenţa 

                    kaaaa nnnn 213       

               xaaaaaaaaaxaaa nnnnnn   )()()()( 3221132121 . 

Deci, putem defini şirul astfel :)( 1nna  

                       cabaaa  321 ,, , xcabaaaa nnnn   )()()( 213   

şi deducem că xa 4 . O altă posibilitate:  

        cabaaa  321 ,, , xcaCbaBaaAa nnnn   )()()( 213 , 

 cu   CBA ,,  numere reale fixate. 

    Astfel putem obţine şi pentru termenul general, na  o infinitate de formule, deci o infinitate de 

şiruri cu primii termini .,, cba  

http://oeis.org/
https://cms.math.ca/crux/v23/n7/
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    Şi acest rezultat se poate generaliza: dacă avem un set de numere dat (o succesiune de numere) şi 

se cere să se scrie următorii k  termeni, aceştia pot fi oricare k  numere reale; adică o infinitate de 

posibilităţi. 

    Unde e greşeala? 

Tocmai în modul de formulare a problemei: care este următorul termen al şirului: ,...,, cba ? 

     ,...,, cba  nu este un şir deoarece lipseşte regula de construcţie a şirului, adică nu este respectată 

definiţia unui şir! 

     Concluzia concluziei: Pentru a defini un şir trebuie să definim toţi termenii şirului; altfel spus 

trebuie dată o regulă care permite determinarea fiecărui termen al şirului ! 
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Viața privită prin matematică 
 

Mociorniță Florentina 

Colegiul Național „Nicolae Iorga”, Vălenii de Munte 

Prof. îndrumător: Alexe Maria 

    

 Sunt mândră și recunoscătoare că am putut participa la activități care mi-au stimulat 

creativitatea și spiritul lucrului în echipă; care m-au încurajat să vorbesc, să mă exprim, să cunosc și 

să ofer oportunitatea de a fi cunoscută. 

     De altfel, sunt bucuroasă că am întâlnit cadre didactice cu povești impresionante în spate, 

profesori de matematică care au pornit de la stadiul de elevi și au reușit să-și depășească limitele 

învățând. Mă bucur că am întâlnit personalități care au urmat exemplul matematicienilor, care și-au 

început cariera memorând teorema lui Pitagora sau desenând grafice.   

     Toate experiențele prin care am trecut în cadrul școlii și în afara acesteia m-au dezvoltat atât 

la nivel intelectual, cât și la nivel competitiv. Datorită colectivului de profesori care m-au susținut 

pe tot parcursul încercărilor mele, am reușit să privesc și de cealaltă parte a problemelor cărora nu le 

găseam o logică. Am reușit, pe rând, să descopăr că în spatele unei rezolvări complexe, au existat 

teorii cu mult mai complexe, însoțite de nopți nedormite și minți indestructibile. 

      Odată cu matematica regăsită din ce în ce mai des în cotidian, am deschis ochii și am 

realizat că în orice domeniu este vorba de muncă, efort și o persoană hotărâtă, o persoană pasionată. 

Din pasiune și dorință de cunoaștere s-a născut totul. Dintr-un colț foarte bine exploatat al minții 

noastre. De acolo au avut loc experiențe, încercări, eșecuri, reușite. De atunci s-au răspândit simțul 

intuiției și al strădaniei continue, care au condus la un prezent plin de cercetări, în special în 

domeniul vast al matematicii. 

       Prin matematică am înțeles că nu totul se rezumă la cuvinte. Am înțeles că baza rațiunii o 

constituie matematica. Și de acolo pornim. De acolo începem să înțelegem că scopul unui om este 

de a se dezvolta atât pe sine, cât și cunoștințele sale, iar această dezvoltare este impusă prin 

intermediul experiențelor. Ceea ce noi trăim în cotidian ne dovedește că ne menținem în viață prin 

matematică și ne ajutăm de aceasta indiferent dacă suntem pasionați sau nu, indiferent dacă suntem 

conștienți sau dimpotrivă.  

       Astfel, impactul pe care îl are matematica se reflectă în chipul profesorilor mândri de elevii 

lor; se reflectă în descoperirea unor concluzii ce duc spre alt șir de rezolvări continue. Matematica 

nu cunoaște un sfârșit, fapt ce o clasifică drept o materie excepțională, materie care nu se oprește 

niciodată din a evolua; care nu îți oferă șansa de a abandona interesul pentru descoperire și 

cunoaștere. 
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Pitagora și notele muzicale 
 

Neagu Marina Cătălina 

Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare” Alexandria 

Prof. îndrumător Mihai Ioana 

 

Pitagora a fost un filozof şi matematician 

grec, originar din insula Samos, întemeietorul 

pitagorismului, care punea la baza întregii realități 

teoria numerelor și a armoniei. 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.  Despre viața 

faimosului matematician și filozof-idealist grec, se știu foarte puține. Se crede că el a trăit între anii 

580 – 500 î.e.n. A fost ideolog al aristocrației sclavagiste. Stabilindu-se în orașul Crotona (în sudul 

Italiei), el a creat o uniune politică reacționară,  Uniunea Pitagoreică, care a fost nu numai o școală 

filozofico-matematică, ci și o conferire politico-religioasă. Ideea de a explica pe cale științifică 

fenomenul artistic muzical rezidă încă din antichitate. 

Cu mult timp înaintea erei noastre, principalele elemente fizico-matematice pe care se sprijină 

și astăzi muzica au fost elaborate de către școala teoretică pitagoriciană, înțelegând prin aceasta 

atât investigațiile vestitului filosof și matematcian Pitagora, cât și ale urmașilor săi. Însă Pitagora 

pare să nu fi scris nimic. Doctrina filosofică a pitagorismului ne este totuși destul de bine cunoscută 

din lucrările lui Aristotel și Sextus Empiricus, precum și din lucrări ale pitagoricienilor de mai 

târziu. 

Totuși, nu se poate stabili cu precizie ce aparține lui Pitagora și ce au adăugat pitagoricienii 

ulteriori. Celebrele texte "pitagoriciene" Versurile de aur ale lui Pitagora și Legile morale și 

politice ale lui Pitagora, existente și în traduceri românești, aparțin unei epoci ulterioare. Ideea 

filosofică principală a pitagorismului este că numerele reprezintă esența lucrurilor, iar universul este 

un sistem ordonat și armonios de numere și raporturi numerice. Aristotel spune că în concepția 

pitagoreică „numărul constituie substanța tuturor lucrurilor” și că „lucrurile constau din imitația 

numerelor”, adică numărul este un fel de paradigmă a cărei imitație sunt lucrurile.  

Pe lângă filozofia sa, Pitagora s-a făcut cunoscut și cu descoperirile făcute în domeniul 

muzicii. 

Muzica o știință care are anumite reguli. Principiile muzicii nu 

pot fi cunoscute fără ajutorul matematicii. Muzica a jucat un rol foarte 

important la trecerea de la numerele întregi la cele raționale. Pitagora a 

fost inițiatorul unei astfel de gândiri, bazându-și teoria pe integrale și în 

mod special pe primele patru numere (tetraktys) practicând muzica 

pentru scopuri katharsice
1
. 

Tetraktys reprezintă suma a 10 octave identice aranjate ca un triunghi 

echilateral fiind figura cea mai „proslăvită” de pitagoreici. Triunghiul 

avea patru puncte pe fiecare latură și un punct în centru, sau ar fi putut 

fi văzut ca un punct la cel mai înalt nivel, chiar mai sus de 2, 3 și 4. 

                                                 

1 cuvânt grecesc cu sensul de „curățenie” 
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Pitagora spunea: „Aceasta este geometria tensiunii corzilor. Aceasta este Muzică în spațiul 

sferelor.” 

Acum 2500 de ani, Pitagora s-a servit de un instrument numit monocord (o singură coardă 

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

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

este rezultatul vibrațiilor regulate ale corpurilor elastice.  

Aparent simplu ca sens, fenomenul sonor – prin care înțelegem atât sunetul muzical, cât și 

zgomotul – se prezintă însă mult mai complex în esența sa; de aceea, știința, în definerea sunetului, 

are în  vedere trei aspecte ( laturi ) : fizic, fiziologic și psihologic. 

Grație lui Pitagora și pitagoricienilor filosofia greacă își 

consolidează ideea de Kosmos și armonie. Determinarea 

numerică armonioasă este esențială pentru înțelegerea unor 

fenomene universale diverse. Sunetele muzicale sunt 

explicate de pitagoricieni tot prin teoria armoniei 

numerice. Astfel, diferențele dintre sunete le apar ca 

raporturi numerice, sunetele muzicale fiind astfel 

determinabile matematic. Pitagora stabilește raporturi 

numerice pentru principalele intervale muzicale: octava 

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

De asemenea, Pitagora a constat că atunci când vibrează 

împreună două coarde, dintre care una este de două ori mai 

lungă decât cealaltă, se aud două sunete, coarda mai scurtă 

dând sunetul cel mai înalt. Prin înălțime sonoră se înțelege 

– în fiziologie – senzația pe care frecvența vibrațiilor o produce asupra simțului nostru auditiv. 

Datorită înălțimii, un sunet oarecare ne apare mai acut sau mai grav față de alte sunete. Sunetul cel 

mai înalt produs de coardă scurtă este în octavă față de sunetul cel mai jos produs de coardă dublă. 

Adică rapoartele lungimilor și ale frecvențelor sunt inverse unul altuia, deci înălțimea se află în 

raport direct proporțional cu frecvența. Evaluarea simplă și precisă în rapoarte de numere întregi ale 

celor trei intervale considerate consonante perfecte, octavă, cvintă și cvartă, perfecte, a constituit 

baza sistemului muzical.   

 

 

Figura nr.2 Armonicele sunetului DO
1 

 Precizându-se aceste trei intervale de bază de către Pitagora și discipolii săi, s-a putut fixa 

ulterior gama (scara) diatonică greacă (scara lui Pitagora), ale cărei sunete (note) au fost numite 

ulterior do, re, mi, fa, sol, la ,si, do. Englezii, olandezii, germanii și ungurii desemnează cele 8 

suntele ale octavei prin litere: Sunetele do re mi fa sol la si do Notațiile prin litere C D E F G A H.  
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Prin urmare, Pitagora și 

discipolii săi și-au dat seamă 

că în succesiunea sunetelor 

(notelor) muzicale intervin 

rapoarte constante din numere 

întregi ca 1,2,3,4. Mai târziu, 

s-a văzut că dacă vom 

considera lungimea 

sonometrului care produce pe 

DO egală cu unitatea, 

lungimile pentru celelalte note 

sunt mai mici decât 1, dar 

totdeauna  exprimate prin 

numere raționale că rapoarte 

de numere întregi. În Figura 

nr. 3, de mai jos, sunt expuse 

Mărimile intervalelor 

pitagoreice
2
. 

Sistemul lui Pitagora este o 

scară sonoră care are cvinte 

(prin urmare și cvarte) pure. A 

fost scara sonoră preferată în muzică instrumentală a Evului Mediu, care a stat la baza 

fundamentării sistemului tonal de mai târziu. S-a găsit că pentru scară muzicală a lui Pitagora, avem 

următoarea corespondență:   

Sunetele Do1 Re1 Mi1 Fa1 Sol1 La1 Si1 Do2   

Scara muzicală a lui Pitagora este convenabilă pentru scrierea melodică a unei lucrări muzicale, dar 

nu-i satisfăcătoare pentru scrierea armonică; de aceea, ea nu a fost folosită decât până la sfârșitul 

evului mediu, mai ales de către compozitorii cântecelor bisericești. Apărând necesitatea polifoniei și 

dezvoltându-se scrierea armonică s-a găsit că dacă în scara lui Pitagora, intervalele de la DO la MI, 

FA la LA și SOL la SI se vor restrânge, se va obține o intonație mult mai plăcută, mult mai 

satisfăcătoare. În acest fel, toate terțele majore FA –LA –DO, SOL- SI –RE, DO– MI –SOL devin 

terțe majore perfecte în raportul 4 : 5 : 6.  

 Noua scară, dându-se seria sunetelor armonice, a fost numită, de aceea, scară (gamă) majoră 

cu intonație justă sau scară muzicală naturală; de altfel principiile elaborate de Pitagora stau la baza 

Sistemului tonal actual care a organizat și a consolidat teoria muzicii, grație unor mari muzicieni 

care au preluat ideile expuse de genialul om de cultură antic.  

Dintre muzicienii precursori amintim numai câteva personalități precum: Duido d`Arezzo, 

Antonio Vivaldi, Johan Sebastian Bach, Joseph Haydn, Ludwig van Beethoven, Wofgang, 

Amadeus Mozart și mulți alții, toți reuniți de ideile măestre ale lui Pitagora și, desigur ale genialului 

Bach, care pornind de la Teoria Cvintei perfecte a demonstrat lumii întregi că se poate cânta la un 

singur instrument, în toate tonalitățile intuite de Pitagora. 

  

                                                 
2 https://ro.wikipedia.org/wiki/Sistemul_Pitagora_(muzic%C4%83), accesat la 16.05.2018 
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Figura nr.4 Cadranul tonalităților majore și minore, bazat pe principiul cvintei perfecte
3
 

 

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

coarde vibrante. La această liră s-au determinat rapoartele dintre două sunete muzicale, precum 

tonul, semitonul, cvartă, cvintă, octavă. Un interval muzical, distanța dintre două sunete sau două 

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

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

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

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

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

că un produs de numere).  

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

intervalul dintre MI și FĂ sau cel dintre ȘI și DO). Semitonul este  intervalul de o jumătate de ton, 

ca de exemplu, între MI și FĂ sau ȘI și DO.  Prima este intervalul dat de aceeași notă repetată, de 

exemplu Do1 – Do1, distanța zero dată de aceeași treaptă; secundă este distanța dintre două sunete 

alăturate, de  exemplu, DO –RE, MI–FA etc.; terța este intervalul dintre trei trepte consecutive, de 

exemplu, Do –Mi, Sol – Și etc. Cvarta constă din patru trepte, deci intervalul dintre sunetele 1 și 4 

(de exemplu Do – Fă); Cvinta constă din cinci trepte, deci intervalul dintre sunetele 1 și 5 (de 

exemplu, Do – Sol), și așa mai departe; Octava este intervalul dintre prima și ultima notă cu același 

nume dintr-o gamă (de exemplu, Do- Do1).  

 

Trebuie să fim recunoscători faţă de Pitagora şi descoperirile ce ne-au îmbogăţit cunoştinţele cu 

lucruri simple, dar indispensabile. El a analizat vibraţiile corzilor de diferite lungimi şi astfel a ajuns 

să lege numerele de muzică.  Legenda spune că în timp ce trecea pe lângă o fierărie a observat că 

sunetele emise de lovirea unei nicovale au armonie. Neputându-şi astâmpăra curiozitatea ştiinţifică 

l-a vizitat pe fierar şi i-a studiat uneltele. Lovindu-le de nicovală a descoperit că sculele produc 

sunete diferite în funcţie de greutatea pe care o au. Curând şi-a dat seama că uneltele metalice erau 

simple proporţii ale celeilalte ustensile. Una putea avea jumătate din mărimea nicovalei, alta putea 

                                                 

3 https://ro.wikipedia.org/wiki/Tonalitate , accesat în 16.05.2018 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Tonalitate
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avea doar 2/3 ş.a.m.d. Dacă se iau două corzi supuse aceleiaşi tensiuni şi una este împărţită în 

jumătatea lungimii celeilalte, iar apoi este lovită, atunci înălţimea corzii mai scurte este cu o octavă 

mai sus decât cea a corzii mai lungi, după cum am mai spus.  

 

Pitagora este una dintre cele mai importante personalități din istoria culturii europene. Nu numai că 

a formulat teorema care îi poartă numele, dar i se atribuie și alte descoperiri în matematică și 

geometrie. Pitagora a fost primul care a înțeles că armonia muzicală este determinată de proporții 

matematice și el a a fost primul care a conceput ideea de mișcare planetară. El a anticipat, cu două 

mii de ani înainte, ideea esențială a lui Copernic ca Pământul este o sferă planetară care se învârte în 

jurul Soarelui. El este de asemeni prima persoană atestată în cultura europeană ca fondator al unei 

societăți care se conducea după înțelepciune de dragul înțelepciunii, philosophia, termen care se 

spune că a fost ulterior cenzurat.  
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Numărul Pi 

 

Aștefanei  Alicia 

Colegiul de Artă “Carmen Sylva” 

Prof. Îndrumător Butac Ecaterina 

 

Numărul π (adesea scris pi) este o constantă matematică a cărei valoare 
este raportul dintre circumferința și diametrul oricărui cercîntr-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 n întregi. 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  perimetros (în română: perimetru), mai întâi de William Jones în 1707; notația a 
fost popularizată apoi de Leonhard Euler în 1737. 

 

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. π este 
caracterul Unicode U+03C0 („Litera grecească mică pi”). 

 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Constant%C4%83_matematic%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Raport
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cerc
https://ro.wikipedia.org/wiki/Geometrie_euclidian%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/William_Jones_(matematician)
https://ro.wikipedia.org/wiki/Fizic%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Inginerie
https://ro.wikipedia.org/wiki/Num%C4%83r_ira%C8%9Bional
https://ro.wikipedia.org/wiki/Frac%C8%9Bie
https://ro.wikipedia.org/wiki/Num%C4%83r_%C3%AEntreg
https://ro.wikipedia.org/wiki/Num%C4%83r_transcendent
https://ro.wikipedia.org/wiki/Istoria_matematicii
https://ro.wikipedia.org/wiki/William_Jones_(matematician)
https://ro.wikipedia.org/wiki/Leonhard_Euler
https://ro.wikipedia.org/wiki/Constant%C4%83_matematic%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Limba_greac%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Unicode
https://ro.wikipedia.org/wiki/Alfabetul_grecesc
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Definiție 

 

În geometria plană euclidiană, π este definit 
ca raportul dintre circumferința unui cerc și diametrul său: 

 

          C 

  Π = d 

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: 

          A 

  Π = r2 

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.[10] Formulele de mai jos 
ilustrează alte definiții echivalente. 

              

                                                                     Graficul funcţiei cosinus, cu verde. 

 

Valoarea numerică 

 

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 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Geometrie_euclidian%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Raport
https://ro.wikipedia.org/wiki/Circumferin%C8%9B%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cerc
https://ro.wikipedia.org/wiki/Diametru
https://ro.wikipedia.org/wiki/Arie
https://ro.wikipedia.org/wiki/Raz%C4%83
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Asem%C4%83nare_(geometrie)&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Analiz%C4%83_matematic%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Num%C4%83r_pozitiv
https://ro.wikipedia.org/wiki/Func%C8%9Bie_trigonometric%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Pi#cite_note-10
https://ro.wikipedia.org/wiki/Fi%C8%99ier:Sine_cosine_plot.svg
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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.[23] 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.  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. 

 
Iraționalitate și transcendență 

 

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  în secolul 
al IX-lea. Maimonidesmenționează 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. 

 

 

.  

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 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Hidrogen
https://ro.wikipedia.org/wiki/Num%C4%83r_ira%C8%9Bional
https://ro.wikipedia.org/wiki/Pi#cite_note-23
https://ro.wikipedia.org/wiki/Num%C4%83r_ira%C8%9Bional
https://ro.wikipedia.org/wiki/Num%C4%83r_ra%C8%9Bional
https://ro.wikipedia.org/wiki/Num%C4%83r_ra%C8%9Bional
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Muhammad_ibn_M%C5%ABs%C4%81_al-Khw%C4%81rizm%C4%AB&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Maimonides
https://ro.wikipedia.org/wiki/Johann_Heinrich_Lambert
https://ro.wikipedia.org/wiki/Johann_Heinrich_Lambert
https://ro.wikipedia.org/wiki/Calcul_integral
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Ivan_M._Niven&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Mary_Cartwright&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Num%C4%83r_transcendent
https://ro.wikipedia.org/wiki/Polinom
https://ro.wikipedia.org/wiki/Num%C4%83r_ra%C8%9Bional
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=R%C4%83d%C4%83cina_unei_func%C8%9Bii&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ferdinand_von_Lindemann
https://ro.wikipedia.org/wiki/Freiburg
https://ro.wikipedia.org/wiki/Construc%C8%9Bii_geometrice_cu_rigla_%C8%99i_compasul
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cuadratura_cercului
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Vechiul_Regat_(Egipt)&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Fi%C8%99ier:Squaring_the_circle.svg


63 

 

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.  

  

https://ro.wikipedia.org/wiki/Marea_Piramid%C4%83
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Cubit&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Apotropaic&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Meidum&action=edit&redlink=1
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Numarul Pi 
 

Enea Rebecca Sarah si Anton Eliana Cristiana 
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Care este valoarea lui PI 

Matematicienii notează raportul dintre circumferința unui cerc și diametrul său prin litera greceasca 

PI care reprezinta inițiala cuvintelor din aceeași limba “perimetros” (perimetru) si “periferia” 

(periferie) , folosite de Arhimede în lucrarea sa despre cerc. Dar nu întotdeauna  matematicienii au 

întrebuințat litera PI pentru a reprezenta raportul dintre circumferința și diametrul cercului. El a fost 

introdus abia în secolul al XVIII-lea, și atunci nu de către toți matematicienii, care pentru a marca 

acest raport foloseau  litera “p” . Litera  greceasca PI a fost folosită în geometrie pentru prima dată 

de Isaac Barrow (1630-1677) în lucrarea “Lecții ținute în școala publică a Academiei din 

Cambridge” de W. Oughtred în “Matematica recreativă”, pentru a nota însa lungimea cercului.  

Abia spre  sfârșitul secolului al XVII-lea, când rapoartele au fost asimilate cu numerele, a început să 

fie folosit PI în sensul de astăzi.  

Cel dintâi matematician care l-a folosit pe PI pentru a-l nota pe 3,14… a fost W. Jones  (1675-

1749), în anul 1706, apoi Cristian Goldbach (1690-1764), în anul 1742. Celebrul  matematicien 

elvetian Leonhard  Euler (1707-1783), membru al Academiei de Științe din Petersburg, mai  

întrebuința prin 1734 litera “p” pentru a nota  raportul dintre lungimea cercului și diametrul său, 

apoi cațiva ani mai târziu litera “c”, pentru ca în lucrarea “Introducere în analiza infiniților”, 

publicată în 1748, să adopte definitiv litera grecească PI, și, datorită lui, acest simbol a intrat 

definitiv în uzul general al matematicienilor. 

Valoarea lui Pi este egală aproximativ cu 3,14159, în notaţia zecimală obişnuită, constanta fiind una 

dintre cele mai importante din matematică şi fizică şi numeroase formule din matematică, inginerie 

sau alte ştiinţe implică folosirea lui. 

Fascinaţia savanţilor pentru numărul Pi provine din faptul că raportul dintre cele mai simple 

cantităţi măsurabile ale cercului - circumferinţa şi diametrul - produc un număr iraţional, care după 

virgulă continuă la infinit, generând o secvenţă de zecimale care nu se repetă şi nu formează niciun 

tipar. 

 

Încercările matematicienilor 
De-a lungul timpului, matematicienii au încercat să identifice tot mai multe zecimale ale numărului 

Pi şi de  la Arhimede, care a descoperit primele două zecimale, în secolul III-lea î.e.n, Pi are în 

prezent 13,3 trilioane de zecimale cunoscute, acest rezultat fiind anunţat online, în octombrie 2014, 

de un savant anonim, care foloseşte pe internet pseudonimul Houkouonchi. 

Din revista “Science et Vie” aflăm că la centrul de calcul al Universității din Tokyo, cercetătorul 

japonez Yasumara Kanada a lucrat la 1024 de microprocesoare montate în paralel, timp de 10 ore, 

pentru a-l cunoaște mai bine pe Pi. La sfarșitul acestui efort deosebit, matematicianul a aflat  pentru 

Pi 51 de miliarde de zecimale, fără să găsească o anumită regulă matematică în însușirea acestor 

cifre, deși există și grupe de cifre care se repetă, astfel fiind grupuri de 7777 și chiar  un neașteptat 

999999, dar ele sunt total întâmplătoare. Scriind despre faptul că  astăzi calculatoarele pot obține 

pentru Pi câteva mii de zecimale în mod obișnuit, Philip j. Davis scrie în cartea sa “Legendele 

numeroaselor mări “, că o asemenea operație a devenit un fel de “gargară cu ajutorul căreia mașinile 

de calcul își curăță gâtul”. 

 

Ziua Mondială a Numărului Pi, o iniţiativă apărută în Statele Unite pentru a promova 

matematica în rândul copiilor, s-a transformat în ultimii ani într-un veritabil "Crăciun al 

tocilarilor", cum e numită de The Guardian. Este sărbătorită în lumea întreagă de copii şi de adulţi, 
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prin concursuri inedite, dar şi prin degustări de plăcinte, cuvântul "pie", plăcintă în limba engleză, 

având o pronunţie similară cu cea a numărului Pi. 

 

Ziua numărului Pi, o constantă frecvent utilizată în formulele de calcul din matematică, fizică şi 

inginerie, este celebrată pe plan mondial de iubitorii acestor discipline. 

 

Creată în urmă cu 25 de ani în Statele Unite, unde această dată din calendar care corespunde zilei de 

14 martie se scrie "3/14", Ziua numărului Pi este celebrată în special în ţările anglo-saxone, dar a 

început de curând să fie sărbătorită şi în alte state. 

 

Un om de ştiinţă francez pretinde că a calculat 2,7 trilioane de zecimale din numărul iraţional Pi (π), 

un nou record cu atât mai impresionant cu cât nu a realizat calculul cu ajutorul computerului, 

informează The Indian Times.  

Fabrice Bellard a doborât recordul anterior de 2,6 miliarde de zecimale calculate din Pi, stabilit de 

un computer, după 131 de zile de calcule şi verificări. 

 

Pi (π )este un număr iraţional, adică valoarea sa nu poate fi exprimată exact sub formă de fracţie 

m/n, cu "m" şi "n" întregi. De aceea, reprezentarea sa zecimală nu se termină şi, dacă fiecărei 

zecimale i s-ar acorda o secundă pentru pronunţie, ar fi necesari 85.000 de ani pentru a termina de 

citit. 

Pentru a-l calcula pe Pi, Bellard a dezvoltat propriul său algoritm, despre care susţine că este de 20 

de ori mai eficient decât calculatoarele anterioare. 

 

Numarul Pi – denumire si studiere 

 

Originea literei grecesti “pi”: prima litera a cuvintelor grecesti “perifereia” (periferie) si 

“perimetros” (perimetru) – in legatura cu formula de calcul a circumferintei (sau a perimetrului) 

unui cerc. 

 

Alt nume pentru numarul pi: “Constanta lui Arhimede“, deoarece Arhimede a fost primul care a 

incercat sa calculeze valoarea lui pi cu exactitate (a observat ca aceasta marime poate fi limitata 

superior si inferior inscriind cercurile in poligoane regulate si calculand perimetrul poligoanelor 

exterioare si respectiv inferioare). 

Modurile de studiere si incercare de calculare a numarului pi urmeaza dezvoltarea matematicii 

in ansamblu si o impart in 3 perioade: veche (in care pi era studiat geometric), clasica (pi era 

calculat folosind analiza matematica) si moderna (cu ajutorul calculatoarelor numerice). 

 

 

Proprietăți ale numărului pi 

-este irațional (i.e. nu poate fi scris ca raport a două numere întregi) – iraționalitatea sa a fost 

demonstrată complet abia în secolul 18; 

-este transcendent (i.e. nu există niciun polinom cu coeficienți raționali care să-l aibă pe pi ca 

rădacină), de unde rezultă urmatoarea proprietate; 

-nu este construibil geometric (i.e. nu se poate construi cu rigla și compasul un pătrat cu aria egală 

cu cea a unui cerc dat – aceasta este o problemă de geometrie veche si celebră, cunoscută sub 

numele de “Cuadratura cercului“, care este o problemă fără soluție); 

-are un număr infinit de zecimale care nu conțin secvențe ce se repetă; acest șir infinit de cifre a 

fascinat numeroși matematicieni, iar în ultimele secole s-au depus eforturi semnificative pentru a 

investiga proprietățile acestui număr; totuși, în ciuda muncii analitice și a calculelor realizate pe 

supercalculatoare care au calculat 10 mii de miliarde de cifre ale lui pi, nu s-a descoperit niciun 
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șablon identificabil în cifrele găsite. Cifrele numărului pi sunt disponibile pe multe pagini web și 

există programe software pentru calcularea lui pi cu miliarde de cifre precizie. 

 

Memorarea cifrelor numărului pi 

Chiar cu mult timp înainte ca valoarea lui pi să fie evaluată de calculatoarele electronice, unii 

oameni au devenit obsedați de memorarea unui număr record de cifre ale sale. 

Constanta Pi este şi sursă de inspiraţie pentru competiţii, în cadrul cărora participanţii trebuie să 

recite din memorie cât mai multe zecimale ale numărului şi s-au stabilit şi recorduri. Japonezul 

Akira Haraguchi, în vârstă de 69 de ani, a devenit o legendă între maeştrii memorării, după ce a 

recitat în public 111.700 de zecimale ale celebrului număr Pi, în 16 ore şi 30 de minute.  

Există mai multe moduri de memorare a numărului pi, iar cea mai cunoscută metodă constă în 

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

lungimea fiecărui cuvânt (în litere) reprezintă o cifră. Exemplu de piemă în limba română: “Așa e 

ușor a scrie renumitul și utilul număr.” Pe lângă pieme, există și alte mnemotehnici pentru 

reținerea cifrelor numărului pi. 

 

 

Ziua Pi 

În 2005, Camera Reprezentanților a Statelor Unite ale Americii a decis că se impune ca acest număr 

Pi să aibă o zi specială. 

Astfel, Ziua Pi este serbată pe 14 martie (3/14 în formatul lună/zi), cifrele 3, 1 şi 4 fiind cele mai 

importante ale lui π. 

Ziua Pi a devenit Ziua Mondială a numărului Pi în încercarea de a promova matematica în rândul 

copiilor. 

Curios este faptul că de această zi e legată existența a doi mari fizicieni, Albert Einstein şi Stephen 

Hawking. 

Astfel, Albert Einstein, considerat cel mai mare geniu din istorie, s-a născut într-o zi de 14 martie 

1879. 

Pe data de 14 martie 2018 este ziua în care a murit fizicianul, matematicianul și cosmologul 

Stephen Hawking. 
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http://sfatulparintilor.ro/familie-parinti/actualitate/ziua-pi-curiozitati-despre-cel-mai-misterios-numar-din-matematica/
http://www.mediafax.ro/life-inedit/ziua-numarului-pi-celebrata-pe-plan-mondial-pe-14-martie-10667962
http://www.mediafax.ro/life-inedit/ziua-numarului-pi-celebrata-pe-plan-mondial-pe-14-martie-10667962
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Numere complexe 
 

Cozma Natalia Alina și Varga Lorena Elisabeta  

Seminarul Teologic Liceal „Sf. Iosif Marturisitorul” Baia Mare 

Prof. Coordonator: Pop Adela 

 

1.  Dacă Cuz,  cu 1 uz  si 01uz , arătaţi că R
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2.  Dacă RC \z  şi R
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Rezolvare: 
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3.  Fie Rcba ,,  și C o soluţie a ecuaţiei 012  zz  

Arătaţi că: 

a) ))()((3 22333  cbacbacbaabccba   

1z
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b) ))()(( 233 babababa    

Rezolvare: 

din ipoteză 1
)1)(1(1

01
3

23

2











 




 

 

a) se ştie: ))((3 222333 bcacabcbacbaabccba        (1) 

calculăm  ))()(( 22  cbacbacba  

 ))(( 324223222  ccbacbcbabacabacba  

)()()()[( 242232322   acbcabcbacba  

Dar 13  si 12          

))(())()(( 22222 acbcabcbacbacbacbacba      (2) 

Din (1) si (2) egalitatea ))()((3 22333  cbacbacbaabccba   

b) 

 egalitatea

babababababa

bababababababa

babababa
















))((])()[(

))(())()((

))((

223222

32222

2233





 

))()(( 233 babababa    

4. Consideram             ∈    astfel încât |  |=|  |=|  |=1 

 

a) Ştiind că              , demonstrați că   
      

    +  
  = 0 

b) Dacă             ș    
      

    +  
  = 0 , demonstrați că |         |=2 

Rezolvare: 

a) Din         =0      
 
   ̅    ̅    ̅    

Cum |  |     =>      ̅      =>       ̅̅ ̅̅    
 

  
   ; i ∈ {     }      =>    

 

  
 

 

  
 

 

  
       

                 

                
     =>                      (1) 

Din ipoteză avem           
    

 
   

      
       

                        
   
⇒   

      
    +  

  = 0 

b) Din 11 332211321  zzzzzzzzz  şi 








321

133221133221
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1 zzz
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;321133221 zzzzzzzzz     (2) 

 

Avem    133221

2

321133221

2

3

2

2

2

1

2

321 22)( zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz  

;22 321321

2

321  zzzzzzzzz  deoarece .0321  zzz  

5. Fie *, Cba  cu .baba   Calculaţi 
a

b
. 

 

Rezolvare: 

Fie yix
a

b
 ; Ryx, . 

Din 11 22  yx
a

b
ba  

Din 1)1(11 22  yx
a

b
aba  
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6. Demonstrați că               , cu     ∈   este număr real dacă și numai dacă m-n 

este multiplu de 4 

Fie                                                           

 
⇔

              

              
  

 
⇔(
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⇔(
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⇔ 
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)
   

  
 

⇔(
  

 
)
   

  
 

⇔      
 

⇔                 
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Prima rezolvare cu “catalizatori” sau “o problemă 

clasică cu autocamioane “ 

 

Lemnariu Nicoleta 

Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară „Dumitru Moţoc” 

Prof. îndrumător Opran Felicia 

 

“Două camioane pleacă simultan unul spre celălalt din oraşul A, respectiv B. Ele se 

întâlnesc la distanţa d=45 km de B, apoi ajungând  fiecare la destinaţie  se întorc şi se întâlnesc a 

doua oară după τ=3,0 ore de la prima întâlnire. Să se afle viteza celui de-al doilea camion” 

Ce-a fost asta? Nimic altceva decât enunţarea problemei: nu tu distanţă între oraşe, nu tu 

vreun timp mai clar, nu tu vreo viteză (dacă se cere doar v2, te-ai aştepta să dea v1, nu?), nu tu vreo 

precizare asupra locului celei de-a doua întâlnire etc. (nu se ştie nici măcar dacă şoferii fac transport 

în interes de serviciu sau de...viciu) pe scurt e o problemă cu “suspensie”. 

Dar nu este numai atât. Este şi o problemă a cărei rezolvare seamănă într-un fel cu o reacţie 

chimică posibil doar în prezenţa unei anumite substanţe. Asta-i bună numai rezolvări cu 

“catalizatori” nu avusesem până acum! 

Şi totuşi... 

Să examinăm rezolvarea! 

Mai mult decât în alte probleme, aici unde datele sunt aparent incomplete, este necesar să se 

alcătuiască o schemă a drumului parcurs.     

                                       A             D      C                    B 

                                       ●▬▬▬●▬▬●▬▬▬▬▬● 

Din lipsă de schematism, această...schemă nu o vom ridica la rang de figură. Evident A şi B 

reprezintă numai punctele de plecare ale celor 2 camioane, dar şi destinaţiile lor corespunzătoare. 

Punctul  ce reprezintă locul primei întâlniri, iar D pe celei de-a doua. Ce punct va servi drept punct 

de plecare? Punctul C şi iată de ce: de abia când pornesc din acest punct camioanele noastre au o 

soartă pe care o putem urmări cinematic. Până în D bineînţeles! Pentru primul, ecuaţia mişcării este: 

1)     v1xτ = CB+BD = d+(s-AD), 

unde s este distanţa dintre A şi B pe care enunţul problemei “o face” parcă derutant. Pentru cel de-al 

doilea camion, similar se scrie: 

2)  v2+τ=CA+AD        

Însumând aceste 2 spaţii se realizează o frumoasă “semnificare” a rezultatului, 

prin...reducere: 

3)     τx(v1+v2) = d+s+CA = 2s       

Am obţinut o ecuaţie cu 3 necunoscute şi se ştie “din bătrâni” că mai trebuie 2...una decurge 

din observaţia că pentru ambele camioane este acelaşi şi timpul scurt de la prima întâlnire: 

4)     
d

ds

v

v

v

d

V

ds 




2

1

21

 

Pe cea de-a doua mi-a fost imposibil s-o găsesc dar din disperare, şi din...fericire totodată, 

am cutezat să rezolv sistemul format din ecuaţiile (3)(4):                                     
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5)  v1+v2 = 


s2
   

        
2

1

v

v
=

d

ds 
                                                        

Şi am ajuns, prin clasica metodă a substituţiei, la o relaţie pe care aş încadra-o nu doar o dată 

ca mai jos, deşi este intermediară: 

  

   

 

 

6 ) Am încadrat această relaţie pentru a sublinia şi a “îngheţa “ momentul culminat al rezolvării: 

simplificarea lui ”s”. Deci, surpriza .. nesurprinzătoare: v2 nu depinde de s, adevăr oglindit în relaţia 

rezultată prin această simplificare:  

7)   v2=


d2
care încheie totodată rezolvarea subtilei probleme.  

Dar o asemenea problemă nu poate să nu aibă ceva observaţii: decât alte probleme. Să 

încercăm a le descoperi pe unele dintre ele: 

 Surpriza din relaţia (7) este ... nesurprinzătoare fiindcă de acel adevăr ne puteam da seama 

de la început, s neapărând în datele problemei; 

 Noi am considerat punctul D în stânga lui C, dar el poate tot atât de bine să se afle şi în 

dreapta, demonstraţia fiind similară; 

 Spre deosebire de v2 care nu depinde de s, v1 rezultat din acelaşi sistem (5) va avea expresia      

)(
2

1 dsv 


care invită insistent la discuţii; se citeşte în această relaţie faptul că pentru d şi τ ( 

deci v2 acelaşi ) v1 este funcţie de s1 şi va lua tot atâtea valori câte va lua acesta, adică o.. 

infinitate. Într-adevăr  s şi v1 pot avea câte o infinitate de valori care însă nu pot fi .. infinit de 

mari; dar cât de mare poate fi luat s?  Ne răspunde relaţia (3) din care se vede că acum... s 

depinde de v1 (adică drumul considerat tacit de către problemă trebuie luat în funcţie de 

posibilităţile maşinilor) în timp ce ecuaţia  2 a sistemului susţine că şi de raportul v1/v2 cititorul 

poate să aprofundeze aceste lucruri dacă vrea;  

 În fine, ultima şi cea mai importantă observaţie pentru cineva care nu poate să nu ştie şi 

suficientă chimie: identificarea “catalizatorului”  rezolvării sub “chipul” spaţiului s; într-

adevăr aidoma unui catalizator care înlesneşte reacţia dar nu se găseşte în produsul acesteia, 

s – ul nostru a făcut posibilă rezolvarea problemei fără ca însă mărimea lui să apară în 

rezultat; de aici aparent hazardatul titlu “rezolvare cu catalizatori” .  

În loc de încheiere poate cel mai nimerit lucru ar fi să relatez faptul că în rezolvarea acestei 

probleme, cu ajutorul profesorului, elevii au fost străbătuţi de un vizibil fior când şi-au dat seama că 

s va dispărea prin simplificare. 

 

Bibliografie 
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Fibonacci  și  importanța  descoperirilor  sale 
 

Pantazi Octavian 

Şcoala Gimnazială „G.E. Palade” Buzău 

Prof. îndrumător Ignătescu Viorel Ovidiu 

 

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 Evul 

Mediu.” 

 Câtul dintre lungimea părții de jos a corpului omenesc, măsurată de la ombilic până la tălpi, 

și partea de sus, masurată din creştet până la ombilic este numărul de aur. 

  Ritmul ciclic al bătăilor inimii apare în electrocardiograma unui om sănătos ca o linie curbă, 

cu suișuri și coborâșuri. Reprezentarea grafică a "şirului lui Fibonacci" seamană izbitor cu 

cea de-a doua parte a amintitei EKG. 

  Molecula de ADN are și ea la bază secţiunea de aur. Ea măsoara 34 angstromi (A) în 

lungime și 21 A lăţime, pentru fiecare ciclu complet al elicei duble a spiralei sale. 21 si 34 

fac parte din "şirul lui Fibonacci' 

 2. ŞIRUL LUI FIBONACCI IN NATURA 

     La floarea soarelui se pot observa doua rânduri de spirale în sens invers. Numărul de 

spirale nu este acelaşi în fiecare sens. Potrivit soiului, acest număr poate fi 21 si 34 sau 34 si 

55, uneori 58 si 89. 

     Multe plante au aranjamentul frunzelor dispus într- o secvenţa Fibonacci în jurul tulpinei. 

 Ideea dispunerii frunzelor în acest sens pleacă de la considerarea unghiului de aur de 222,5 

grade, unghi care împărțit la intregul 360 de grade va da ca rezultat numărul 0.61803398..., 

cunoscută ca raţia şirului lui Fibonacci. 

 Numărul de aur se regăseşte în modul de dispunere a frunzelor, petalelor sau semințelor la 

plante, în raportul dintre diferite părti ale corpului omenesc, etc... 

 La multe plante, numărul de petale este un număr Fibonacci 

 3 petale: crin, iris 

 5 petale: trandafir sălbatic, viorele, lalele 

 8 petale: delphiniums 

 13 petale: gălbenele, porumb, cineraria, unele margarete 

 21 petale: margarete, cicoare 

 34 petale: patlagina 

 Anumite conuri de pin respectă o dispunere dată de numerele lui Fibonacci, și de asemenea 

la floarea soarelui. 
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 Aplicaţiile numărului de aur, de fapt ale raportului ca atare, se regăsesc la punerea în 

proporţie a lucrărilor în arhitectură, pictură, sculptură, estetică şi artă în general, ceea ce 

confirmă interesul manifestat de-a lungul timpului pentru acest număr. 

 Spre exemplu se consideră că faţa Giocondei lui da Vinci se încadrează într-un astfel de 

dreptunghi, iar în construcţia Parthenonului din Atena se regăsesc cel puţin două astfel de 

dreptunghiuri 

 

 

Bibliografie: Wikipedia 
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Principiul cutiei 
 

Năstase Marian Sebastian și Grigore Alexandru Mihai 

Colegiul ,,Spiru Haret” Ploiești 

Prof. Coordonator: Popovici Anca 

              

Cunoscutul matematician Peter Gustav Lejeune Dirichlet a   enunţat în cartea sa   

„Recherches sur les formes quadratiques à coefficients et à indéterminées complexes”   în anul 1834 

următorul    principiu de combinatorică  : Dacă (n + 1) bile sunt introduse în n cutii, atunci cel puțin 

o cutie are mai mult de o bilă.  

Justificare: Considerăm cazul cel mai nefavorabil așezând în fiecare cutie câte un obiect. 

Deci am folosit n cutii și n obiecte. Obiectul cu numărul n+1 trebuie pus şi el într-o cutie oarecare. 

Dar în acea cutie există deja un obiect. Așadar în acea cutie există deja un obiect pus anterior. În 

acea cutie vor fi două obiecte. 

Prin generalizare teorema este adusă în forma finală: Dacă în n cutii repartizăm (nk+1), k 

număr natural, de obiecte va exista cel puțin o cutie cu (k+1) elemente. 

 

 De asemenea, sunt întâlnite și enunțuri echivalente: 

a) Forma funcțională: Dacă A și B sunt mulțimi cu cardA> card B  , atunci pentru fiecare 

funcție f: A   B  găsim un element b în B astfel încât   |      | > 1. 

      b)        Forma partițională : Dacă  o mulțime nevidă A se scrie ca o reuniune de n  submulțimi 

disjuncte A =   U   U ….U   atunci oricum am lua (n+1) elemente din A există cel puțin douǎ 

dintre ele în aceeași mulțime   . 

 Aplicarea corectă a acestei metode ne scuteşte de a analiza toate cazurile posibile, ceea ce uneori 

este chiar imposibil. 

Probleme de algebră rezolvate cu ajutorul principiului cutiei 

1.Să se arate că printre orice 11 numere naturale există două a căror diferență se divide la 10. 

Soluție. 

Dacă două numere au același rest la împărțirea cu un număr atunci diferența lor este divizibilă cu 

acel număr. Resturile celor 11 numere naturale la împărțirea cu 10 pot fi 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9. Așadar 

avem 10 ”cutii” care reprezintă restul împărțirii cu 10 și 11 ”obiecte” care reprezintă cele 11 numere 

naturale. Din principiul lui Dirichlet rezultă ca cel puțin o cutie are două obiecte deci cel puțin două 

numere au același rest și prin urmare diferența lor se divide la 10. 

2. Într-o școală  sunt 367 elevi. Să se demonstreze că există  cel puțin doi elevi care-și serbează  

ziua în aceeași  zi a anului. 

Soluție.  
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Un an are 365 sau 366 zile. Considerând cazul cel mai nefavorabil când în fiecare zi a anului ar fi 

născut câte un elev, înseamnă că în total ar fi născuți 365 sau 366 elevi, dar în total sunt 367 elevi. 

Deci al 367-lea elev a fost și el născut într-o zi a anului în care a mai fost născut un elev. Deci într-o 

zi s-au născut 2 elevi, deci cei doi își vor serba ziua de naștere în aceeași zi. 

3. Să se demonstreze faptul că există cel puțin două persoane au același număr de fire de păr în 

București, știind că nimeni nu are mai mult de 1.000.000 de fire de păr . 

 

Soluție. 

Considerând numărul de fire de păr pe care fiecare persoana le are sunt ”cutiile”, reiese că sunt 

1.000.000 de cutii, iar ”obiectele” sunt populația din București, cum populația din București 

depășește 1.000.000 rezultă că cel puțin două persoane au același număr de fire de păr. 

 

În geometrie principiul lui Dirichlet are următorul enunț: 

a) Dacă pe un segment de lungime l sunt situate câteva segmente cu suma lungimilor mai mare ca l, 

atunci cel puţin doua segmente au un punct comun; 

b) Dacă în interiorul unei figuri de arie S sunt plasate figuri cu suma ariilor mai mare decât S, atunci 

exista cel puţin două dintre aceste figuri cu un punct comun; 

c) dacă figurile F1,F2,...Fn cu ariile S1,S2,... și respectiv Sn sunt incluse în figura F cu aria S și 

S1+S2+...+Sn>kS, atunci (k+1) din figurile F1,F2,...Fn au un punct comun. 

Principiul lui Dirichlet poate avea şi formularea următoare: fie în plan o figură F de arie S și n figuri 

Fi de arie Si ‚ i = 1,2,...,n. Dacă S  > ∑   
   I  atunci cele n figuri Fi nu pot acoperi figura F; dacă cele 

n figuri Fi  acoperă pe F, atunci ∑   
   I  ≥ S. 

Probleme rezolvate cu ajutorul principiului lui Dirichlet 

1.Se consideră în plan n puncte distincte. Câte doua determină un segment. Să se arate că exista 

două puncte din care pleacă același număr de segmente. 

Soluție. 

Dintr-un punct pleacă maxim (n-1) segmente si minim 1. Cum avem n puncte, vor exista două din 

care pleacă același număr de segmente. 

2.În interiorul pătratului de latură l sunt așezate câteva cercuri având suma lungimilor egală cu 10. 

Să se arate că există o dreaptă care să intersecteze cel puțin patru din aceste cercuri. 

Soluție. 

        Se proiectează cercurile pe una dintre laturile pătratului. Proiecția fiecărui cerc este un segment 

cu lungimea egală cu a diametrului cercului respectiv. Suma tuturor acestor segmente este 10/π > 

3,1. Conform principiului lui Dirichlet, enunțat mai sus, există cel puţin patru segmente ce au în 

comun un punct. Perpendiculara ridicată în acest punct, pe latura pătratului va intersecta cel puțin 

patru cercuri. 

3. Patru drepte distincte situate într-un plan, îl împart în mai multe regiuni distincte. Să se arate că 

oricum s-ar așeza 12 puncte în acest plan astfel încât nici unul să nu aparțină  dreptelor date, cel 

puțin două dintre ele se află în aceeași regiune. 

Soluție. 

Dreptele fiind distincte pot fi amplasate în felurile următoare  
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Numărul maxim de regiuni este 11 și se obține în cazul i). Regiunile în care a fost împărțit planul 

vor fi "căsuțele" din principiul cutiei. Dacă am așeza câte un punct în fiecare regiune am avea 

nevoie de 11 puncte. Având însă 12 puncte, rezultă că în cel puțin o regiune vor fi două puncte. 

 

Bibliografie  

REVISTA ELECTRONCĂ MATEINFO.RO ISSN 2065-6432 – IUNIE 2016 www.mateinfo.ro 3 

http://didactica.genesis.ro/principiul-cutiei-dirichlet/  

http://ler.is.edu.ro/~cex_is/Matematica/resurse/cex7s2.pdf  
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Probleme alese pentru elevi iubitori de matematică 
 

Mihai Alexandra și Păduraru Cătălina 

Şcoala Gimnazială „Rareş Vodă” Ploieşti 

Prof. coordonator:Daniela Badea  

Motto: „ Nu vă faceţi griji cu dificultăţile voastre la 

 matematică. Vă asigur că ale mele sunt chiar mai mari!” 

                                             Albert Einstein  

Vă reţinem atenţia în continuare cu câteva probleme de algebră 

1. Arătaţi că dacă , , , , 0a b c d e  atunci :  

4 4 4 4 4
a b c d e b c d e a

b c d e a a b c d e

         
                 

         
 

  Rezolvare:   

Pentru oricare cinci numere reale are loc inegalitatea :   

         
2 2 2 2 2

1 2 2 3 3 4 4 5 5 1 0x x x x x x x x x x          din care obţinem prin ridicare la pătrat 

 2 2 2 2 2

1 2 3 4 5 1 2 2 3 3 4 4 5 5 1    1x x x x x x x x x x x x x x x          

Înlocuind în (1)  

2 2 2 2 2

1 2 3 4 5; ; ; ;
a b c d e

x x x x x
b c d e a

         
             
         

obţinem 

 
4 4 4 4 4 2 2 2 2 2

  2
a b c d e a c e b d

b c d e a c e b d a

                   
                           

                   
 

Înlocuind în (1)  1 2 3 3 4 5; ; ; ; ;
a c e e b d

x x x x x x
c e b b d a

       obţinem  

 
2 2 2 2 2

     3
a c e b d a c e b d

c e b d a e b d a c

         
                 

         
 

Din (2) si (3) rezultă inegalitatea din enunţ . 

 

2. Demonstraţi că pentru oricare n număr impar, ultimele două cifre din scrierea 

zecimală a lui    2 2 12 2 1n n   sunt 2 şi 8 .  

  Rezolvare:   

 Într-o altă formulare trebuie arătat că oricare ar fi numărul natural k,   4 2 4 32 2 1 28 100.k k

ka                                                       

Aplicăm proprietatea divizibilităţii 
 

4, 25
100

 4,25 1

k k

k

a a
a




 

 

Cum     2 8 3 42 2 2 7 4,  k k

ka k      , rămâne să demonstrăm că 

 8 3 42 2 7 25,  .k k k      
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 Astfel       8 3 4 4 42 2 7 2 1 8(2 1) 15 ,  k k k k k         .                                                                                        

Cum 
4 4 42 1 2 1 2 1 15k k    , deducem că ambii factori din membrul drept de mai sus sunt 

divizibili cu 5, deci produsul lor este egal cu 25 .                                                                                        

3. Se dă şirul de rapoarte egale 
1 4 8 2

x y z t


   . Să se afle , , ,x y z t  ştiind că 

2xy z t  . 

Rezolvare:   

                
1 4 1 8 4 8

4 ;  8 ;  2x y x z y z
x y x z y z
         . 

Înmulţind cu x egalitatea a treia  obţinem . 2xy xz . Cum din ipoteză avem 2xy z x    

Din 4 8x y y   , iar din 8 16x z z   .Cum 
2 2 16 4 şi cum 4 4z t t t t z t           . 

Fie ,a b  şi suma 
   

   
,,

,  unde ,  şi ,
a ba b

S a b a b
a b

  reprezintă c.m.m.d.c., respectiv 

c.m.m.m.c. al numerelor a şi b. Arătaţi că dacă S  , atunci S = 2. 

 

2. a) Numerele x, y,  x+y+z sunt direct proporţionale cu a+1 ,a+2,3(a+1), .a   

Să se demonstreze că  

2 2

3 14,25.
x y x y

z z y z

   
      

   
 

b) La un magazin prețul unui calculator este 1500 lei. În urma unei promoții prețul calculatorului a 

fost micșorat,vânzările au crescut cu 50%, iar încasările au crescut și ele cu 25%. Care este noul 

preț al calculatorului? 

c) După o creştere a preţului de 25%, un produs se scumpeşte cu p%, apoi se ieftineşte cu q%. 

Determinaţi p şi q (numere naturale) pentru care preţul iniţial coincide cu preţul final. 

 

 

 
 ,

,
a b

a b b
b
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Alan Turing 
 

Gheorghe Antonio-Ovidiu                           

Colegiul „Spiru Haret” Ploiești 

Prof. coordonator: Frusinoiu Maria 

 

 

Date personale 

Alan Mathison Turing  (n. 23 iunie 1912, Londra, Regatul Unit – d. 7 

iunie 1954, Wilmslow,Cheshire, Regatul Unit) a fost un informatician, 

matematician, logician, criptanalist, filosof și maratonist britanic. A fost 

o personalitate deosebit de influentă în dezvoltarea informaticii, 

aducând o formalizare a conceptelor de „algoritm” și „computație(en)” 

cu mașina Turing, care poate fi considerată un model de calculator 

generic.Turing este considerat a fi părintele informaticii și inteligenței 

artificiale teoretice 

 

Educația 

Înclinația naturală a lui Turing către matematică și științe nu i-a adus respectul unora dintre 

profesorii săi de la Sherborne, a căror definiție a educației punea accent mai mult pe umanioare. 

Directorul său a scris părinților: „sper să nu cadă între două luntre. Dacă trebuie să rămână într-o 

școală publică, atunci trebuie să-și propună să devină educat. Dacă trebuie să fie doar un specialist 

în științe, atunci își pierde timpul într-o școală publică”.Cu toate acestea, Turing a continuat să dea 

dovadă de abilități remarcabile în domeniile care îi plăceau, rezolvând probleme avansate în 1927 

fără a fi studiat nici măcar elemente de analiză matematică. În 1928, la 16 ani, Turing a întâlnit 

operele lui Albert Einstein; nu doar că le-a înțeles, ci a și extrapolat faptul că Einstein pune în 

discuție legile de mișcare ale lui Newton dintr-un text în care nu se exprima această idee explicit. 

După Sherborne, Turing a studiat la King's College, Cambridge(en), de unde a dobândit mari 

onoruri în matematică. 

 

                                                     

(King's College, Cambridge

, unde sala computerelor este numită după Turing, care a devenit 

student aici în 1931 și fellow în 1935). 

 

Masina Bombe  

La câteva săptămâni după ce a ajuns la Bletchley Park, Turing specificase deja o mașină 

electromecanică ce ar fi putut sparge codurile mașinii Enigma mai eficient ca bomba kryptologiczna 

poloneză, de la care își trage numele. Cu o îmbunătățire sugerată de matematicianul Gordon 
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Welchman, Bombe a devenit una dintre uneltele principale, și singura automată, de folosit pentru a 

ataca mesajele cifrate cu Enigma. 

 

Jack Good opina: 

„Cea mai importantă contribuție a lui Turing, cred eu, a fost partea lui din designul bombei, mașina 

de criptanaliză. El a avut ideea că poți să folosești, practic, o teoremă din logică ce sună oarecum 

absurd pentru cineva fără pregătire; anume aceea că dintr-o contradicție poți să deduci totul.
 

 

 

  

 

Bombe căuta setări posibil corecte de utilizat pentru un mesaj Enigma (de exemplu, ordinea 

rotoarelor, setările rotoarelor și cablajele tabloului de prize), folosind un atac cu text clar cunoscut, 

domeniu în care Turing a inventat termenul de crib, folosit și astăzi pentru textul clar utilizat în atac. 

Pentru fiecare setare posibilă a rotoarelor (care era una dintr-un număr de ordinul a 10
19

 stări, sau 

chiar 10
22

 pentru varianta mașinii cu patru rotoare de pe submarine),
[67]

 bombe efectua un lanț de 

deducții logice implementate electric, pe baza cribului. Bombe detecta că are loc o contradicție și 

elimina acea setare, trecând la următoarea. Majoritatea setărilor posibile produceau contradicții și se 

înlăturau, lăsând doar câteva să fie investigate în detaliu. Prima bombe a fost instalată la 18 martie 

1940. 

 

FORMAREA DE SABLOANE SI BIOLOGIA MATEMATICA 

 

Turing a lucrat începând cu 1952 și până la moartea sa în 1954 în domeniul biomatematicii, anume 

în cel al morfogenezei(en). În acest domeniu, el a publicat în 1952 o lucrare intitulată The Chemical 

Basis of Morphogenesis (“Bazele chimice ale morfogenezei”), avansând ipoteza Turing de formare 

a șabloanelor (teoria a fost confirmată experimental la 60 de ani după moartea sa). Interesul său 

central în domeniu era înțelegerea filotaxiei Fibonacci, existența numerelor Fibonacci în structurile 

plantelor.[106] S-a folosit de ecuațiile reacție–difuzie(en), elemente centrale în domeniul formării 

șabloanelor. Alte lucrări anterioare au rămas nepublicate până în 1992 când a apărut colecția 

Collected Works of A.M. Turing. Contribuția sa este considerată operă de referință în acest 

domeniuÎndepărtarea genelor Hox duce la creșterea numărului de cifre (până la 14) în șoareci, 

demonstrând astfel un mecanism de tip Turing în dezvoltarea mâinii. 

 

Moartea celebrului Alan turing 

La 8 iunie 1954, menajera l-a găsit mort. O autopsie a stabilit cauza decesului drept otrăvire cu 

cianură. Când a fost descoperit, lângă patul său se afla un măr mâncat pe jumătate, și deși acesta nu 

a fost testat pentru prezența cianurii, s-a speculat că acesta a fost modul prin care a fost consumată 

https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Atac_cu_text_clar_cunoscut&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Alan_Turing#cite_note-67
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doza fatală. O anchetă polițienească a stabilit că el s-a sinucis, și a fost incinerat la Crematoriul 

Woking la 12 iunie 1954. Cenușa lui Turing a fost împrăștiată acolo, la fel ca și a tatălui său. 

 

Matematică 

Matematica este în general definită ca știința ce studiază relațiile cantitative, modelele de structură, 

de schimbare și de spațiu. În sens modern, matematica este investigarea structurilor abstracte 

definite în mod axiomatic folosind logica formală. 

Din punct de vedere istoric, ramurile majore ale matematicii au derivat din necesitatea de a face 

calcule comerciale, de a măsura terenuri și de a predetermina evenimente astronomice cu scopuri 

agriculturale. Aceste domenii specifice pot fi folosite pentru a delimita în mod generic tendințele 

matematicii până în ziua de astăzi, în sensul delimitării a trei tendințe specifice: studiul structurii, 

spațiului și al schimbărilor. 

 

Istorie 

Este posibil ca oamenii să-și fi dezvoltat anumite abilități matematice încă înainte de 

apariția scrierii. Cel mai vechi obiect care dovedește existența unei metode de calcul este osul din 

Ishango, descoperit de arheologul belgian Jean de Heinzelin de Braucourt în 

regiunea Ishango din Republica Democrată Congo, care datează din 20.000 înaintea erei 

noastre
[4][5][6]

. Dezvoltarea matematicii, ca bagaj de cunoștințe transmis de-a lungul generațiilor, în 

primele civilizații, este legată strict de aplicațiile sale concrete: comerțul, gestiunea recoltelor, 

măsurarea suprafețelor, predicția evenimentelor astronomice și, câteodată, de ritualurile religioase. 

Aceste nevoi au dus la împărțirea matematicii în ramuri ce se ocupau cu studiul cantității, structurii 

și spațiului. 

Primele descoperiri matematice țin de extragerea rădăcinii pătrate, a rădăcinii cubice, rezolvarea 

unor ecuații polinomiale, trigonometrie, fracții, aritmetica numerelor naturale etc. Acestea au apărut 

în cadrul civilizațiilor akkadiene, babyloniene, egiptene, chineze și civilizațiile de pe valea Indului. 

În Grecia antică, matematica, influențată de lucrările anterioare și de specificațiile filozofice, 

generează un grad mai mare de abstractizare. Noțiunile de demonstrație și de axiomă apar în această 

perioadă. Apar două ramuri ale matematicii, aritmetica și geometria. În secolul al III-lea î.Hr., 

Elementele lui Euclid rezumă și pun în ordine cunoștințele matematice ale Greciei antice. 

 

                                                       

 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Scriere
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Calcul&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Osul_din_Ishango&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Osul_din_Ishango&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Ishango&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Republica_Democrat%C4%83_Congo
https://ro.wikipedia.org/wiki/Matematic%C4%83#cite_note-4
https://ro.wikipedia.org/wiki/Matematic%C4%83#cite_note-4
https://ro.wikipedia.org/wiki/Matematic%C4%83#cite_note-6
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comer%C8%9B
https://ro.wikipedia.org/wiki/Astronomie
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Limbajul matematic 

Matematica folosește un limbaj propriu. Anumiți termeni din limbajul curent, cum ar fi grup, inel 

sau corp pot avea un înțeles diferit în limbajul matematic. Mai des însă, termenii sunt inventați și 

introduși în funcție de necesități: izomorfism, topologie, iterație etc. Numărul relativ mare al 

termenilor noi sau cu înțeles schimbat face ca înțelegerea matematicilor avansate de către 

nespecialiști să fie dificilă. 

Limbajul matematic se bazează și pe formule. Acestea conțin anumite simboluri, unele împrumutate 

din calculul propozițional.                 

 

  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. 

În geometria plană euclidiană, π este definit ca raportul dintre circumferința 

unui cerc și diametrul său. 

 

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 (vezi tabelul din dreapta pentru reprezentarea în alte baze). π este una 

dintre cele mai importante constante din matematică și fizică: numeroase formule din matematică, 

inginerie și alte științe implică folosirea lui π. 
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Proprietăți ale medianelor  

 

Ișfănescu Vlad șiLulache Petru  

Colegiul Tehnic “Ion Mincu”                                                                                                      

Prof. coordonator: Badea Brigitte    

 

Fie un triunghi ABC și [AA1], [BB1], [CC1] medianele sale. Dacă notăm a, b, c lungimile 

laturilor triunghiului, cu notațiile obișnuite vom avea AA1 = ma, BB1= mb, CC1= mc iar centrul de 

greutate este G. De asemenea notăm cu S aria triunghiului ABC.   

           Prelungind mediana AA1 cu un segment [A1D] ≡ [GA1] vom construi triunghiul BGD și ne 

propunem să demonstrăm următoarele relații:  

(1)  semiperimetrul triunghiului BGD este  

               p = 
 

 
(ma+mb+mc)  ;     

(2)  raza cercului înscris este                      

               r = 
 

         
  ; 

(3)  raza cercului circumscris triunghiului BGD este   

                    R = 
             

  
  . 

 

 Demonstrație:   

           Observăm că BGCD este paralelogram (diagonalele se 

înjumătățesc). Prin urmare laturile triunghiului BGD vor avea 

lungimile  
 

 
ma ,   

 

 
mb ,  

 

 
mc  și de aici obținem imediat relația  

(1) :  

                        p = 
 

 
(ma + mb + mc)  . 

 

∆ BA1D ≡   ∆ CA1G  (L.U.L.)  =>  ariile lor sunt egale, adică               .   

Prin urmare observăm că                    =                    . 

          Construim AM ⊥ BC,  GN ⊥ BC .  

 ∆ A1NG ~ ∆A1MA  (T.f.a.)  => 
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   . 

 

  Dacă r este raza cercului înscris în  ∆ BGD , avem: 

       r =  
    

 
 

 

 
          

 

 
 

          
   , 

adică am demonstrat și relația (2).   

Iar raza cercului circumscris va fi :          

R = 

 

 
    

 

   
     

 

 
  

     
 

 

  
            

    
 

 
 

 
 

  
         

 

  
 

          

  
    . 

Cu aceasta și relația (3) este demonstrată.  

      

    Bibliografie:  

  Vodă V. Gh. - Surprize în matematica elementară, Editura Albatros, București,1981.  
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Statistica matematică aplicată în ştiinţele sociale 
 

Dincă Maria și Eleva Vatafu Francesca 

Liceul Voltaire, Craiova 

Prof. coord. Mirea Mihaela Mioara 
 

În prezent, dacă plecăm de la presupoziţia că orice activitate umană poate fi descompusă 

până la nivelul unei sume de date empirice care pot fi culese, grupate, analizate şi interpretate pe 

baza ştiinţei actiunii umane şi în particular a teoriilor specifice ştiintelor sociale, şi dacă considerăm 

că  statistica matematică poate juca un rol eficient în  organizarea şi administrarea acestor date, 

atunci vom putea transforma această ramură a matematicii într-un instrument deosebit de util al 

studiului ştiinţific al fenomenelor socio-culturale.  Fără sprijinul său, nu am reuşi să vorbim astăzi 

de inteligenţă, trăsături de personalitate, tipuri de memorie, nu am avea teste care să le măsoare la 

nivelul la care reuşesc acum să le măsoare.  

Matematica este necesară  înţelegerii ştiinţelor naturale şi sociale, care au la bază noţiuni de 

statistică şi probabilităţi. Metodele utlizate în statistică, alcătuite din formule matematice acceptate 

pentru rezumarea datelor, permit cercetătorilor să evalueze gradul de credibilitate, dar şi gama de 

variaţii rezultate în urma unor experimente. 

Nu este necesar să cunoaştem concepte avansate de matematică superioară pentru a înţelege 

şi aplica principii statistice. Dacă cunoaştem utilizarea noţiunilor elementare de  adunare, scădere, 

înmulţire şi împărţire, putem studia foarte bine şi statistica. Formulele utilizate în statistică şi 

probabilităţi nu sunt complexe şi neinteligibile. Ele reprezintă  algoritmi, proceduri de calcul 

elementar, care ne introduc şi ne prezintă această lume a statisticii şi a probabilităţilor, chiar dacă 

apar şi noţiuni complexe din matematică precum sunt logaritmi, integrale, derivate şi limite. Unele 

calcule pot presupune utilizarea numai a unui calcul ştiinţific.  

Foarte multe dintre conceptele statistice au avut rădăcini în alte discipline, unele complet 

diferite de matematică. La baza statisticii şi teoriei  probabilităţilor, precum şi în justificarea 

aplicării acestora în alte domenii, se află  “legea numeralor mari”  teoremă  cunoscută care îi 

aparţine  matematicianului Jakob Bernoulli (1654 - 1705),  fiind apărută  în lucrarea  postumă  “Ars 

conjectandi” (1713)
4
.  

Vom prezenta câteva exemple în care noţiunile de statistică şi probabilităţi sunt aplicate şi 

pot fi considerate ca puncte de plecare în studiul unor ştiinţe:  

                                                 
4 Livio, Mario, „Este Dumnezeu matematician?” , Editura Humanitas, Bucuresti, 2009, p 139 
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- legătura dintre noţiunile din biologie/ genetică, mai exact analiza asemănării dintre copii şi 

părinţii lor. Caracteristicile umane au reprezentat nu numai ca bază de studio pentru distribuţie şi 

frecvenţă, dar şi pentru stabilirea conceptului mathematic de corelaţie.  

- analiza de varianţă are ca punct de plecare studiul calităţii orzului folosit la fabricarea berii 

precum şi a timpului optim de fermentare, astfel încât berea să aibă un anumit gust.  

-teoria măsurării îşi are bazele în studiile psihologiei, mai precis în studiul inteligenţei şi al 

personalităţii umane, în timp ce testele neparametrice provin din sociologie.  

Chiar dacă pare absurd, o serie de statisticieni care au încercat demonstrarea existenţei lui 

Dumnezeu cu ajutorul numerelor. Datorită aplicaţiilor pe care le are în diverse activităţi umane, 

statistica joacă un rol important în viaţa noastră, indiferent dacă ne referim la psihologie, sociologie, 

ştiinţe economice sau alte discipline.  

În viziunea lui T. Rotariu, „statistica se axează în principal pe tratarea informaţiilor 

numerice obţinute la nivelul unor mulţimi de entităţi, informaţii prelevate de la fiecare entitate în 

parte (sau de la o submulţime) şi care conduc la rezultate cu referinţă la ansamblu, şi nu la entităţile 

componente luate individual.”
5
 

Operaţiile pe care le realizăm prin intermediul statisticii presupun un proces de măsurare. În 

urma observării, formularea „a măsura un obiect” nu înseamnă decât a măsura proprietăţile unui 

obiect. Scopul acestei măsurări nu este altul decât acela de a cunoaşte un obiect prin măsurarea unor 

anumiţi indicatori ai proprietăţilor acestora. În anumite ştiinţe, cum sunt fizica, chimia, biologia 

măsurarea are un caracter concret, pentru că atât obiectele cât şi proprietăţile acestora pot fi 

observate directe. Indicatorii ai proprietăţilor lungime şi lăţime ale obiectului masă nu sunt alţii 

decât măsurarea lungimii şi lăţimii unei mese, deci, aceste două proprietăţi sunt direct accesibile 

observaţiei noastre. Dar dacă vorbim despre noţiuni din psihologie/ sociologie cum ar fi anxietatea, 

depresiea, inteligenţa, atenţa, responsabilitatea, nivel de trai şi aşa mai departe,  găsim că aceste 

proprietăţi nu pot fi direct observate. În concluzie, este necesar să deducem aceste caracteristici în 

urma observării unor indicatori presupuşi ai proprietăţilor. În acest moment avem ca prim rezultat 

faptul că măsurarea în ştiinţele socio-umane are un caracter puţin sesizabil, care scapă observării 

directe.  

                                                 

5
  Rotariu, Traian (coordonator);  Culic, Irina;  Badescu Gabriel;  Mezei, Elemer; Muresan, Cornelia  (2006). 

“Metode statistice aplicate în ştiinţele sociale”. Iaşi, Ed. Polirom, p.17 

http://www.elefant.ro/list/carti?filterAutor=Traian+Rotariu
http://www.elefant.ro/list/carti?filterAutor=+Irina+Culic
http://www.elefant.ro/list/carti?filterAutor=+Gabriel+Badescu
http://www.elefant.ro/list/carti?filterAutor=+Elemer+Mezei
http://www.elefant.ro/list/carti?filterAutor=+Cornelia+Muresan
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În măsurarea unor indicatori apar posibile aproximări,în lipsă sau în adios,  erorile fiind 

rezulatul măsurărilor  şi a faptului că realitatea socială nu are un caracter fix, el fiind fluctuant, 

variabil. 

Avem în vedere sensul termenului de „a măsura” şi în acest caz, acceptăm definiţia dată de 

S. S. Stevens (1946) prin care, „în sensul său larg, măsurarea înseamnă atribuirea de numere 

obiectelor sau evenimentelor, potrivit unor reguli.”
6
  

Măsurarea este, în acest caz, o funcţie prin care unui obiect îi corespunde un număr şi numai 

unul, la o anumită măsurare. Această funcţie de atribuire trebuie să fie bine definită, deoarece unui 

obiect i se atribuie un număr unic, dar şi suficient de simplă pentru a putea fi aplicată.  

În biologie întâlnim următorul exemplu: codificarea genului biologic al subiecţilor este 

privită ca măsurare; dacă persoana este bărbat, i se ataşează valoarea 1, iar dacă persoana este 

femeie, i se ataşează valoarea 2. Nu apare confuzia deoarece bărbatul este notat cu 1, iar femeia cu 

2 , dar apare, în acest mod, o  selecţie unitară de categorizare a oricărui element care apare în 

mulţimea „gen biologic” şi este simplă de utilizat. Procesul de măsurare este conform definiţiei lui 

Stevens, iar în acest exemplu  este dedusă lipsa posibilităţii de ierarhizare. Nu putem construe o 

ierarhie a subiecţilor, deci, avem un  nivel de măsurare de tip categorial.  

Prin stabilirea caracteristicilor unui obiect obţinem o măsurare a acesora. Caracteristica 

reprezintă o particularitate, o însuşire a unui obiect sau fenomen, care constituie obiectul măsură-rii. 

Pentru exemplificare, o masă poate fi caracterizată prin lungime, lăţime, înălţime, greutate, formă, 

culoare şi aşa mai departe. Acestea reprezintă caracteristici prin care încercăm să descriem cât mai 

exact obiectul măsurat, în cazul nostrum obiectul masă. Este evident, că pentru a avea o descriere 

cît mai exactă a obiectului măsurat avem nevoie de cât mai multe caracteristici ale acestuia.  

Caracteristicile prin intermediul cărora obiectul este descris, poartă numele de variabile. O 

variabilă reprezintă un concept-cheie în statistică şi nu este altceva decât un nume pentru un 

element a cărui principală proprietate este aceea că variază, adică modifică valorile. Constantele 

sunt elemente care au valori fixe. De exemplu, în cazul unui studiu efectuat pe o populaţie generală/ 

lot  de cercetare putem considera ca fiind variabilă genul biologic, acesta cuprinzând atât bărbaţi, 

cât şi femei. Dar, dacă cercetarea are loc numai pe o populaţie de femei, atunci genul biologic 

devine o constant , deoarece nu îşi modifică valorile.  

                                                 

6
 Stevens, Stanley Smith 1946, “Theory of  Scales of  Measurement”, Source: Science,  New Series, Vol. 103, No. 

2684 (Jun. 7, 1946), pp. 677-680 Published by: American Association for the Advancement of Science 
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Fie că desfăşurăm o evaluare psihologică, un studiu sau o cercetare experimentală, fie că 

iniţiem un proces de colectare a datelor prin observaţie, rezultatul constă într-un şir de date brute. În 

acest moment nu putem trage concluzii asupra semnificaţiei datelor pe care le avem la dispoziţie, 

dar putem constata că unele valori se repetă. 

Reprezentarea acestor date se face prin mai multe moduri. În literatura de specialitate, există 

mai multe modalităţi de reprezentare a acestor date, cum ar fi graficele cu bare, histograma, 

poligonul frecvenţelor, poligonul frecvenţelor cumulate şi plăcinta. 

Când vorbim despre populaţie ne referim la un grup distinct de persoane sau obiecte. De 

exemplu, vorbim de populaţia fumătorilor, populaţia deficienţilor mintali, populaţia consumatorilor 

de brânză sau populaţia maşinilor Dacia. Acest lucru reprezintă totalitatea obiectelor, de un anumit 

tip, existente într-un spaţiu sau teritoriu, la un moment dat. Se observă că populaţia este relativă la 

un criteriu (de exemplu, cel teritorial) sau la mai multe criterii (de exemplu, automobile şi 

România). Prin populaţie relevantă înţelegem totalitatea obiectelor care satisfac unul sau mai multe 

criterii. 
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