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Modelarea solidelor si a suprafețelor 
 

Ion Andrei Sabin și Ion Alexandru Florin 

Şcoala Superioară Comercială “Nicolae Kretzulescu”, București 

Prof. coordonatori Moise Luminita Dominica și dr. Ionescu Maria 

 

 

Abstract 

Modelarea solidelor și a suprafețelor sunt tehnici de 

reprezentare a obiectelor solide sau a suprafețelor cu 

ajutorul operatorilor matematici. Noțiunea de modelare 

a solidelor se bazează pe nevoia specifică de 

completitudine informațională în sistemele de modelare 

geometrică mecanică. Acesata tehnică permite programe 

software care, de exemplu, sa ajute designerul să vadă 

obiectul din diferite direcții și  unghiuri ca și cum ar fi 

produsul real fabricat.  Modelarea solidă este cea mai 

complicată dintre tehnologiile CAD, deoarece simulează 

un obiect intern și extern. Modelele solide pot fi secționate (tăiate deschise) pentru a-și dezvălui 

caracteristicile interne și pot fi testate la stres ca și cum ar fi entități fizice în lumea reală. In acest 

articol facem o initiere in aceasta teorie evidentiind câteva fundamente matematice, noțiuni de 

topologie, criterii de modelare formală și  operatori Euler, metode de modelare a solidelor și 

triangularea poligoanelor simple. Recunoașterea feței, arta de potrivire a unei fețe date cu o bază 

de date a fețelor, este o metodă biometrică neintructivă care datează din anii 1960,  modelarea 

matematică nefiind simplă. În următoarele câteva paragrafe, vom descrie câteva din principiile de 

bază care sunt acum folosite pentru a răspunde acestor sarcini invariabile de recunoaștere a 

modelului. 

Fundamente matematice 

Noțiunea de modelare a solidelor se bazează pe nevoia specifică de completitudine informațională 

în sistemele de modelare geometrică mecanică, în sensul că orice model de calculator trebuie să 

suporte toate interogările geometrice care pot fi solicitate asupra obiectul fizic corespunzător. 

Cerința implică recunoașterea implicită a mai multor reprezentări pe calculator ale aceluiași obiect 

fizic, atâta timp cât două asemenea reprezentări sunt coerente. Este imposibilă verificarea 

computațională a integrității informaționale a unei reprezentări, cu excepția cazului în care noțiunea 

de obiect fizic este definită în termeni de proprietăți matematice independente de orice reprezentare 

particulară. O astfel de argumentare a dus la dezvoltarea paradigmei de modelare care a conturat și  

domeniul modelării solide așa cum este cunoscută astăzi. 

Orice schemă de reprezentare a solidelor este o metodă de captare a informațiilor despre clasa 

submultimilor componente. Aceasta înseamnă că toate reprezentările reprezintă modalități diferite 

de a organiza aceleași date geometrice și topologice sub forma unei structuri de date. Toate 

schemele de reprezentare sunt organizate în termenii unui număr finit de operații. Prin urmare orice 

schemă de reprezentare individuală nu este suficientă pentru a reprezenta toate tipurile de solide. 

Acest lucru face ca  sistemele moderne de modelare geometrică să mențină mai multe scheme de 

reprezentare a solidelor și, de asemenea, să faciliteze conversia eficientă între schemele de 

reprezentare. 

Între schemele de reprezentare amintim: reprezentarea prin frontiere, prin puncte și secțiuni 

transversale, reprezentarea prin cadru sârmă, reprezentarea prin rețele de poligoane, etc.  
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Notiuni de topologie, criterii de modelare formala, operatori Euler 

Reprezentarea corpurior prin linii curbe, poligoane, etc. este insuficientă pentru reconstiuirea 

obiectului, una dintre regulile modelării solidelor fiind ca reprezentarea să fie neambiguă, deci să 

existre un unic corp care să corespundă. 

Proprietățile topologice ale unui obiect sunt acele proprietăți care nu se modifică prin deformarea 

obiectului. De exemplu:  

 

Prin deformare se modifică lungimile laturilor, unghiurile, aria. Acestea nu sunt proprietăți 

topologice. Ceea ce se pastrează sunt legaturile dintre vârfuri.   

Două corpuri sunt echivalente topologic dacă unul se poate deforma în celălalt.  

O suprafață este orientabilă dacă există o definiție consistentă privind ceea ce înseamna stânga și 

dreapta pentru acea suprafață.   

Un exemplu tipic de suprafață neorientabilă este banda lui Möbius. Se poate 

obține dintr-o bandă de hârtie ale cărei capetele se unesc după ce unul dintre 

capete a fost răsucit cu 180  ( grade ).   

Un poliedru simplu este un poliedru topologic echivalent cu o sferă.   

Conectivitatea unui poliedru simplu este definită matematic prin formula lui 

Euler:  

V – L + F = 2, unde V: numarul de varfuri, L: numarul de laturi si F: numărul de fețe.  

Sunt definiti 10 operatori Euler. Fiecare dintre ei permit transformarea unui solid  [ V, L, F, C, T, P] 

într-un  alt solid [ V’, L’, F’, C’, T’, P’ ] care satisface formula Euler generalizată. 

 Operatorii Euler sunt: 

             1. MEV  - Make an Edge and a Vertex 

  2. MFE  - Make a Face and an Edge 

  3. MBFV  - Make a Body, a Face and a Vertex 

  4. MRB  - Make a Cavity/Passage and a Body 

  5. ME-KH  - Make an Edge and Kill a Hole (Cavity) 

  6. KEV  - Kill an Edge and a Vertex 

  7. KFE  - Kill a Face and an Edge 

  8. KBEV  - Kill a Body, a Face and a Vertex 

   9. KRB  - Kill a Cavity/Passage and a Body 

 10. KE-MH  - Kill an Edge and Make a Hole 

q =  [n1, n2, n3, n4, n5, n6] 

Fie q =  [n1, n2, n3, n4, n5, n6], unde ni este numărul de aplicări ale operatorului reprezentat pe linia i 

a matricii  Vectorul q definește operatorii Euler de aplicat pentru obținerea unui solid.  

Exemplu :  Tetraedrul      q= [ 3  3  1  0  0  0 ] 
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    3 x MEV 

        3 x MFE 

            1 x MB FV 

 

   

Teoria triangularii. Algoritmi de triangulare 

Triangularea poligoanelor simple 

Un poligon simplu P este descris de un șir ordonat de vârfuri         < V0, V1, … ,Vn–1 > 

 

        

 

Observații: 

 Triangularea nu este unică. O variantă de triangulare este 

suficientă. 

 Triangularea este posibilă în orice situație. 

 Nu sunt necesare vârfuri suplimentare. 

 Triangularea adaugă noi muchii, numite diagonale, între 

vârfurile existente. 

Proprietati : 

 Un vârf este convex dacă 

unghiul său interior este < π, în caz contrar acesta este concav. 

 diagonala este o nouă muchie între două varfuri ale unui 

poligon și se află complet inclusă în poligon. Nu orice segment 

între două varfuri este diagonală. 

Lema 1: Orice poligon are un varf convex.  

Demonstratie: Varful care are coordonata y cea mai mare este 

convex. 

Lema 2: Orice poligon cu n > 3 varfuri are o 

diagonală.Demonstratie: fie V un varf convex și a, b, varfurile 

sale adiacente. Deoarece P este un poligon simplu și n > 3, nu 

exista o muchie între a si b. 

Se consideră următoarele două cazuri: 

 
Exemplu de triangulare 

a  

b  

v  

b  

a 

v  

x  
L 

Cazul 2 Cazul 1 
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1. Noua muchie ab este o diagonală 

2. In caz contrar, există un varf x ce este cel mai apropiat de v raportat la o linie L paralelă cu ab, 

care este o diagonală.  

Geometria feţei umane. Recunoaşterea facială 

Din informațiile curente aflăm ca există sisteme de pontaj  cu recunoaștere facială, smartphone cu o 

versiuni superioare ale funcției de recunoaștere facială sau aeroprturi dotate cu aceste sisteme. Deja 

a intrat în vocabularul curent o astfel de aplicație. Care este matematica din spatele acestor tehologii 

moderne ? 

Matematicianul Fibonacci a descoperit rapoarte de tip matematic atunci când a studiat mai multe 

forme de viaţă din natură, ajungând la concluzia că există o cuantificare matematică prin orice orice 

plantă, vietuitoare sau piatre chiar, de fapt orice  formă existentă în Univers. Armonia reprezintă o 

sumă de rapoarte iar acestea între ele manifestă un fel de echilibru. Există un model, o matrice 

specifică fiecărei specii. 

Pornind de la această idee, mai multi cercetători au efectuat mii de analize ale geometriei feţei 

umane, și  studiind modele rulate pe computer, au descoperit că există un tip de raport strict 

matematic care defineşte cu acurateţe de 100% caracteristicile totale ale individului uman. 

Se pare că geometria ochilor, a pomeţilor, a feţei şi a capului în general, poate demonstra nivelul de 

evoluţie a fiecărui om şi a fiecărei naţiuni. 

Recunoaşterea facială este o tehnică biometrică (de aplicare a analizei statistice datelor umane) 

folosită pentru identificarea unei persoane. Un sistem de recunoaştere facială se bazează pe 

imaginea statică a feţei unui individ (o fotografie) care nu este nimic mai mult decât un set de pixeli 

ordonaţi după un anumit model (pixelul este unitatea funcţională fundamentală a unei imagini 

digitale). 

Sistemul de recunoaştere facială nu percepe chipul unui individ asemenea oamenilor, ci îl percepe 

ca pe o mulţime de pixeli alăturaţi. Esenţială în procesul de recunoaştere facială este abilitatea 

sistemului de localizare a feţei individului şi nu a imaginilor de fond. 

Înainte de procesul propriu-zis de recunoaştere este necesară crearea unei galerii de imagini. Din 

perspectiva sistemului de recunoaştere facială, galeria este un set de modele biometrice care 

serveşte drept referinţă în procesul de comparare.  Crearea galeriei de imagini presupune 

următoarele etape: captarea imaginii, detectarea feţei, standardizarea, extragerea trăsăturilor şi 

crearea şablonului. 

Etapele procesului de recunoaştere facială sunt următoarele: 

1.    Captarea imaginii se realizează de obicei cu o cameră foto sau chiar video, având în vedere că o 

înregistrare video este nimic mai mult decât o succesiune de imagini statice. 

2.    Procesul începe odată cu identificarea feţei din întreaga imagine care de obicei conţine o 

imagine de fond şi, uneori, chiar alte feţe. Dacă unei fiinţe umane îi este foarte uşor să distingă care 

este faţa unui individ într-o fotografie, computerul trebuie să decidă care sunt pixelii aparţinând 

feţei şi care nu. Sistemul de recunoaştere facială va standardiza - pe cât posibil - imaginea, astfel  

încât să aibă aceleaşi dimensiuni, rotaţie, luminozitate cu imaginile conţinute în galeria de imagini. 

Imaginea astfel standardizată este preluată de sistemul de recunoaştere facială. 

3.    În procesul de extragere a trăsăturilor este generată o reprezentare matematică, numită model 

sau referinţă biometrică, care va fi salvată în baza de date, constituind fundamentul recunoaşterii. 

Modelul biometric nu este altceva decât un algoritm de recunoaştere facială care transformă 

imaginea feţei (reprezentată prin pixeli) într-o reprezentare matematică simplificată. 
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La baza algoritmilor de recunoaştere facială stau geometria şi fotometria (măsurarea intensităţii 

surselor de lumină). Primii 

algoritmi folosiţi în recunoaşterea 

facială se bazau doar pe geometrie, 

identificând numai relaţiile dintre 

trăsăturile principale (poziţionarea 

ochilor, a nasului şi a gurii). 

Această metodă era dependentă de 

detectarea trăsăturilor care putea fi foarte dificilă din cauza variaţiilor de luminozitate prezente în 

imagine şi în special a umbrelor. 

4.    Următoarea etapă este cea de comparare a modelului generat la pasul anterior cu modelele 

feţelor deja cunoscute din galeria de imagini. Aplicaţia de identificare compară scorul obţinut 

pentru imaginea studiată şi cele ale imaginilor din galerie. 

5.    Ultimul pas determină dacă apropierea dintre două scoruri este suficient de mare astfel încât să 

constate potrivirea celor două imagini. Declararea identificării este adesea stabilită de factorul 

uman. 

Concluzie 

Modelarea solidelor si a suprafetelor a devenit opțiunea preferată pentru ingineri datorită preciziei 

sale matematice. Algorimii permit dezvoltarea rapidă și detalierea design-ului de proiect, 

îmbunătățește vizualizarea și comunicarea, elimină problemele de interferență în proiectare, verifică 

funcționalitatea și performanța designului (fără a fi nevoie de prototipuri 

fizice), oferă în mod automat o fabricație cu modele 3D solide.  Modelarea 

suprafetelor este utilizată în mod obișnuit în jocuri, animație sau machete 

digitale. 
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Probleme distractive calculul care descoperă secrete 
 

 

Pavel Sorin-Ilie 

Școala Gimnazială Corbasca, Județul Bacău 

Prof. îndrumător: Olaru Sorina 

 
Bunicul lui Victor, încântat de bravura auzită de la nepoțel că pe baza unor calcule va putea 

să-i descopere vârsta  și chiar data exactă  a nașterii cu toate că la secretul lor bătrânul ținea mult, 

biruit de curiozitate îi acceptă propunerea. 

Băiețelul, pregătind o hârtie și un creion , le înmână bunicului zicând: 

-Te rog ca ( numărul care arată vârsta în ani ) ce o SĂ-L mărești cu 5 , iar suma obținută o 

înmulțești cu 100,l la rezulzat adună apoi numărul lunii în care te-ai născut mărit și el cu 5 , și noua 

sumă  înmulțeștea cu 100; însfîrșit , la produsul căutat adună numărul zilei de naștere, mărit tot cu 

5. Spune-mi numai numărul la care ai ajuns. 

-Iată 701.406! Afirmă bunicul. 

-Bunicule, nu-i așa că ai 65 de ani, iar data nașterii este 1 septemdităbrie 1928? 

-Așa e !  răspunde bătrânul, cu vădită  resemnare.Cum o fi socotit Victor? 

15 vârsta și sinceritatea. 

S-a imaginat procedeu de calcul prin care se poate afla vârsta egală chiar și acelora care dau 

indicații false în această privinșă. Persoana cu care se probează acest procedeu  ăși va scrie (fără să 

vadă cineva )  vârsta în ani impliniți (nu periclează cu nimic dacă scrie un număr mai mic decât cel 

corect) la care va aduna numărul natural imediat superior, iar rezultatul  obținut îl va înmulți cu 5 și, 

în sfâșit, va aduna numărul redat de ultima cifră a anului ei de naștere. Va comunica numai 

rezultatul la care a ajuns. Vârsta, așa cum a fost scrisă, este numărul format din primele două cifre 

ale diferenței dintre rezultatul anunțat și 5. 

Pentru a se descoperi dacă aceasta este vârsta cea adevărată se va scădea numărul imediat de 

ultima cifră a diferenței menționate din numărul indicat de ultima cifră a anului curent (eventual, cu 

împrumutul obițnuit de la numărul reprezentat de cifra de ordin superior, dacă numărul redat de 

cifra scăzătorului este mai mare decât numărul dat de cifra corespunzătoare a descăzutului), cifra 

rezultatului fiind ultima cifră a vârstei care, dacă coincide cu ultima cifră a numărului ghicit, 

înseamnă că persoana a fost sinceră. 

Exemplu: dacă se experimentează cu o fată care are 25 de ani (vârsta pe care nu ezită să o 

mărturiseacă prin acel calcul) , va aduna pe 25 cu succesorul său, 26, și suma lor o va înmulți cu 5 

(prin urmare (25+26)      ); dacă anul nașterii sale este 1966, la produsul obținut adaugă ultima 

cifră a acestui an (255+6=261) și va anunța:261. 
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Noi , efectuând scăderea dintre numărul comunicat și 5 (adică: 261-5=256), recunoaștem în 

primele cele două cifre vârsta fetei (25), iar ultima cifră (6)este cifra finală a anului de naștere. 

Pentru a ne convinge de sinceritatea interlocutorului, vom scădea (eventual, cu împrumutul 

firesc) din numărul marcat de ultima cifră (1) a anului curent (respectiv, 1991) numărul marcat de 

cifra finală (6) a diferenței (256); numărul obținut (5) îl regăsim a vârstei destăinuită corect în 

calculul său. 

Dacă fata ar fi lucrat cu un număr micșorat al vârstei –fie 20-(dar ar fi menținut corect anul 

de naștere, 1996) calculele ar fi dat: (20+21) 5+6=211, număr ce ni-l spune; evident, în diferența 

206 (=211-5), primele două cifre redau vârsta (20, pe care dorește să i-o atribuim ). Pentru 

verificare, scădem (cu împrumutul obișnuit ) din numărul marcat  de ultima cifră (1) a anului curent 

(1991) numărul marcat de ultima cifră (6) a diferenței (206), găsind 5 , ceea ce diferă  de ultima 

cifră (0) a vârstei notate de ea – indiciu al incorectitudinii sale. 

 

BIBLIOGRAFIE 
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Ramurile matematicii 
 

Stachie Cipriana 

Seminarul Teologic Ortodox "Veniamin Costachi", Mănăstirea Neamț 

Prof. îndrumător: Asaftei Roxana-Florentina 
 

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. 

Structurile anume investigate de matematică își au deseori rădăcinile în științele naturale, cel 

mai adesea în fizică. Matematica definește și investighează și structuri și teorii proprii, în special 

pentru a sintetiza și unifica multiple câmpuri matematice sub o teorie unică, o metodă ce facilitează 

în general metode generice de calcul. Ocazional, matematicienii studiază unele domenii ale 

matematicii strict pentru interesul abstract exercitat de acestea, ceea ce le transformă într-o abordare 

mai degrabă legată de artă decât de știință. 

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. 

Studiul structurii se bazează în mod generic pe teoria numerelor: inițial studiul numerelor 

naturale, numere pare, numere impare apoi numere întregi, continuând cu numere raționale și în 

sfârșit numere reale, întotdeauna corelate cu operațiile aritmetice între acestea, toate acestea făcând 

parte din algebra elementară. Investigarea în profunzime a acestor teorii și abstractizarea lor a dus în 

final la algebra abstractă care studiază printre altele inele și corpuri, structuri care generalizează 

proprietățile numerelor în sensul obișnuit. Conceptul indispensabil în fizică de vector, generalizat în 

sensul de spațiu vectorial și studiat în algebra lineară este comun studiului structurii și studiului 

spațiului. 

Studiul spațiului pornește în mod natural de la geometrie, începând de la geometria 

euclidiană și trigonometria familiară în trei dimensiuni și generalizată apoi la geometrie 

neeuclidiană, care joacă un rol esențial în teoria relativității. O mulțime de teorii legate de 

posibilitatea unor construcții folosind rigla și compasul au fost încheiate de teoria lui Galois. 

Ramurile moderne ale geometriei diferențiale și geometriei algebrice abstractizează studiul 

geometriei în direcții distincte: geometria diferențială accentuează uzul sistemului de coordonate și 

al direcției, pe când geometria algebrică definește obiectele mai degrabă ca soluții la diverse ecuații 

polinomiale. Teoria grupurilorinvestighează conceptul de simetrie în mod abstract, făcând legătura 

https://ro.wikipedia.org/wiki/%C8%98tiin%C8%9B%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Logic%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/%C8%98tiin%C8%9Be_naturale
https://ro.wikipedia.org/wiki/Fizic%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Matematician
https://ro.wikipedia.org/wiki/Art%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/%C8%98tiin%C8%9B%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Teoria_numerelor
https://ro.wikipedia.org/wiki/Numere_naturale
https://ro.wikipedia.org/wiki/Numere_naturale
https://ro.wikipedia.org/wiki/Num%C4%83r_impar
https://ro.wikipedia.org/wiki/Num%C4%83r_impar
https://ro.wikipedia.org/wiki/Numere_%C3%AEntregi
https://ro.wikipedia.org/wiki/Numere_ra%C8%9Bionale
https://ro.wikipedia.org/wiki/Numere_reale
https://ro.wikipedia.org/wiki/Aritmetic%C4%83
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Algebra_elementar%C4%83&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Algebra_abstract%C4%83&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Inel_(matematic%C4%83)
https://ro.wikipedia.org/wiki/Corp_(matematic%C4%83)
https://ro.wikipedia.org/wiki/Vector_(fizic%C4%83)
https://ro.wikipedia.org/wiki/Spa%C8%9Biu_vectorial
https://ro.wikipedia.org/wiki/Algebr%C4%83_linear%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Geometrie
https://ro.wikipedia.org/wiki/Geometrie_euclidian%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Geometrie_euclidian%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Trigonometrie
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Dimensiune_(spa%C8%9Biu)&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Geometrie_neeuclidian%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Geometrie_neeuclidian%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Teoria_relativit%C4%83%C8%9Bii
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Rigla_%C8%99i_compasul&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Teoria_lui_Galois
https://ro.wikipedia.org/wiki/Geometrie_diferen%C8%9Bial%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Geometrie_algebric%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ecua%C8%9Bie_polinomial%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ecua%C8%9Bie_polinomial%C4%83
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Teoria_grupurilor&action=edit&redlink=1
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între studiul structurii și al spațiului. Topologia face legătura între studiul spațiului și studiul 

schimbărilor, punând accent pe conceptul continuității. 

Studiul schimbării este o necesitate mai ales în cazul științelor naturale, unde măsurarea și 

predicția modificărilor unor variabile este esențială. Calculul diferențial a fost creat pentru acest 

scop, pornind de la definiția relativ naturală a funcțiilor dintre diverse dimensiuni și rata lor de 

schimbare în timp, metodele de rezolvare ale acestora fiind ecuațiile diferențiale. Din considerente 

practice, este convenabil să se folosească numerele complexe în această ramură. 

O ramură importantă a matematicii aplicate este statistica, aceasta utilizând teoria 

probabilității care facilitează definirea, analiza și predicția a diverse fenomene, și care este folosită 

într-o multitudine de domenii. 

  

https://ro.wikipedia.org/wiki/Topologie
https://ro.wikipedia.org/wiki/Continuitate_(matematic%C4%83)
https://ro.wikipedia.org/wiki/Calcul_diferen%C8%9Bial
https://ro.wikipedia.org/wiki/Func%C8%9Bie
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ecua%C8%9Bie_diferen%C8%9Bial%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Numere_complexe
https://ro.wikipedia.org/wiki/Matematic%C4%83_aplicat%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Statistic%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Teoria_probabilit%C4%83%C8%9Bii
https://ro.wikipedia.org/wiki/Teoria_probabilit%C4%83%C8%9Bii
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Matematica- o știința mai palpabilă decât credeam până 

acum 

 

Manolache Adina     

Liceul Teologic Ortodox "Cuvioasa Parascheva", Agapia 

Prof. îndrumător: Asaftei Roxana-Florentina 

 

Deşi matematica se împarte de regulă în domenii distincte, ca aritmetica, algebra, geometria, 

această clasificare ține mai curând de comoditatea umană decât de adevărata structură a disciplinei. 

În matematică nu există graniţe stricte între domenii aparent deosebite, iar problemele care par să 

aparţină unui domeniu se pot rezolva prin metode din altul. De fapt, cele mai mari descoperiri 

constau adesea în stabilirea unei legături neaşteptate, în schimbarea perspectivei. 

În jurul anului 1630 doi dintre cei mai mari matematicieni ai lumii au descoperit o legătură 

remarcabilă între algebră şi geometrie. De fapt, ei au arătat că fiecare din aceste domenii poate fi 

convertit în celălalt prin folosirea coordonatelor. Tot ce găseşti la Euclid şi la urmaşii săi 

se poate reduce la calcule algebrice. Invers, toată algebra poate fi interpretată în termenii geometriei 

curbelor şi suprafeţelor. Ceea ce înseamna că aritmetica are preoiecții concrete în relitate și nu este 

numai o știință abstractă a numerelor. De asemenea ea a fost văzută ca reprezentare a universului de 

către Pitagora. 

Noţiunea modernă de coordonate s-a împlinit în studiile lui Descartes. În viaţa de zi cu zi 

suntem obişnuiţi cu spaţii având două sau trei dimensiuni şi trebuie să facem un mare efort de 

imaginaţie ca să ne închipuim alte posibilităţi. Sistemul nostru vizual prezintă fiecărui ochi lumea 

exterioară ca o imagine bidimensională - ca pe un ecran de televizor. Imaginile uşor diferite 

provenind de la cei doi ochi sunt combinate de creier pentru a da senzaţia de profunzime, prin care 

percepem că lumea înconjurătoare are trei dimensiuni. Cheia către spaţiile multidimensionale este 

ideea unui sistem de coordonate, care a fost introdus de Descartes într-un apendice, numit ”La 

geometrie”, al cărţii sale “Discours de la method”. Ideea sa este că geometria plană poate fi 

reinterpretată în termenii algebrei. Abordarea sa este în esenţă aceeaşi cu cea a lui Fermat: ”Alegem 

un punct oarecare din plan, pe care îl numim origine. Trasăm două axe, care sunt drepte trecând prin 

origine şi formând un unghi drept. Una din axe este însemnată cu simbolul x, iar cealaltă cu 

simbolul y. Atunci orice punct P din plan e determinat de perechea de distanţe (x, y) care ne arată 

cât de departe este acel punct faţă de origine atunci când se măsoară paralel cu axele x şi respectiv 

y.” 
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În lumea modernă oamenii de ştiinţă, care reprezintă regularităţile naturii sub forma 

ecuaţiilor algebrice. Aceste ecuaţii pot fi rezolvate, astfel încât cantităţile necunoscute să fie 

exprimate În funcţie de cele cunoscute.  

Newton a transformat analiza matematică într-o tehnică esenţială pentru domeniul incipient 

al fizicii matematice, calea cea mai eficientă pentru înţelegerea lumii naturale şi-a numit teoria 

"Sistemul lumii". Înainte de Newton, cunoaşterea tiparelor din natură se reducea la ideile lui Galilei 

despre corpurile în mişcare, În particular traiectoria parabolică a unui obiect precum o ghiulea de 

tun, şi la descoperirea lui Kepler că Marte descrie pe cer o elipsă. După Newton, tiparele 

matematice au guvernat aproape totul În lumea fizică: mişcarea corpurilor terestre şi cereşti, 

curgerea aerului şi a apei, propagarea căldurii, luminii şi sunetului, forţa gravitaţiei. 

Dar principal motivație a analizei a venit din fizică - înţelegerea faptului că natura prezintă 

tipare. Din motive pe care încă nu le înţelegem pe deplin, multe dintre tiparele fundamentale ale 

naturii implică viteze de variaţie. De aceea ele nu au sens şi nu pot fi descoperite decât prin analiza 

matematică. 

"Un om pune o pereche de iepuri într-un loc înconjurat din toate părţile de un zid. Câte 

perechi de iepuri se pot obţine din această pereche într-un an, dacă lunar fiecare pereche dă naştere 

unei noi perechi, care din luna următoare devine şi ea productivă?"Această problemă bizară 

conduce la un straniu şi faimos şir de numere:1 , 2, 3, 5, 8, 1 3, 2 1 , 34, 55 şi aşa mai departe. 

Fiecare număr e suma celor două numere precedente. Acesta e şirul lui Fibonacci şi apare adesea în 

matematică şi în natură. De exemplu, la multe flori numărul petalelor corespunde şirului lui 

Fibonacci. Nu e o coincidenţă, ci consecinţa tiparului de creştere al plantei şi a geometriei aşa-

numitelor "primordia"- mici grupuri de celule din vârful lăstarului, care determină structuri 

importante, inclusiv petalele. 

 De asemenea curbe logaritmice apar in forma unor cochilii de melci sau crustacee care, 

ghidăndu-se integral si involuntar în funcție de principiile matematice ale logaritmilor, nu pot fi 

considerate doar o coincidență. 

Aristarh, în lucrarea ”Despre dimensiunile şi distanţele Soarelui şi Lunii”, de pe la 260 î.Hr., 

a dedus că Soarele se află faţă de Pământ la o distanţă cam între 18 şi 20 de ori mai mare decât 

distanţa de la Pământ la Lună. Raţionamentul său era că atunci când Luna este pe j umătate plină, 

unghiul dintre direcţiile în care se află Soarele şi Luna este de aproximativ 87° .Folosind proprietăţi 

ale triunghiurilor care conduc la estimări trigonometrice, el a că sin 3° se află între 1 / 1 8 şi 1 /20, 

ceea ce a dus la aproximarea sa pentru raportul dintre distanţele până la Soare şi la Lună. Metoda 

era bună, dar observaţia era imprecisă, unghiul corect fiind 89,8°. 
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 În concluzie pornind de la premise ca primul principiul al matematicii este găsirea de 

modele, de tipare care să urmeze anumite reguli, lumea este o proiectie matematica în măsura în 

care muzica si ritmul pot fi reprezentate sub foma de fracții, modelele anumitor animale (modelele 

zebrelor, pânza de păianjen, fagurele de albină) sunt, aparent involuntar dar intenționat geometrice, 

din motivele unei inginerii neștiute și chiar si  noi oamenii, fie că ne referim la practicarea unui  

dans, legarea șireturilor sau a cravatei, ne ghidăm dupa anumite legi logaritmice fără să ne dăm 

seama în fiecarea zi. 

 

Bibliografie: 

Ian Stewart- Imblânzirea infinitului 

https://matematicasiteologie.wordpress.com/2013/08/29/limbajul-matematic-si-lumea-

inconjuratoare-muzica-vietii/ 

  

https://matematicasiteologie.wordpress.com/2013/08/29/limbajul-matematic-si-lumea-inconjuratoare-muzica-vietii/
https://matematicasiteologie.wordpress.com/2013/08/29/limbajul-matematic-si-lumea-inconjuratoare-muzica-vietii/
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Numarul de aur în pictură 
 

Badea Ana Maria 

Colegiul de Aur “ Carmen Sylva” Ploiești 

Prof. Îndrumător: Butac Ecaterina 

 

      Phi, numărul de aur, este egal cu 1,6180339887…  Numărul de aur, numit și Phi, se găsește în 

toate lucrurile. Este o veritabilă cheie ascunsă a universului. Proporția corpului uman, a plantelor, a 

animalelor, respectă numărul de aur. Leonard Pise, numit și Fibonacci a creat o serie de numere cu 

proprietăți remarcabile.  

  Totul a pornit de la o problemă. Câte cupluri de iepuri obţinem la sfârșitul unui an, dacă începem 

cu un cuplu, care produce lunar un alt cuplu, cel din urmă, devenind productiv luna următoare. El a 

descoperit următorul șir de numere, 1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89,144,233… 

       Fiecare cifră corespunde sumei celor două precedente. Paccioli a publicat, în anul 1509, cartea 

numită Divina Proporțione, în care vorbea despre proporția divină a corpului uman, în arhitectură și 

matematică. Această carte este considerată ca fiind primul tratat despre numărul de aur. 

       Conform lui Paccioli, numărul de aur are proprietăți matematice, estetice, dar și mistice. Scoica 

numită Nautil crește în spirală. Spiralele respectă regula de aur, respectiv, raportul dintre diametrul 

unei spirale și cea următoare este egal cu Phi, numărul de aur.  

Ce e atat de uimitor la acest numar? Multi cred ca este o constanta universala, poate chiar semnatura 

lui Dumnezeu. Orice ar fi, aspectul de omniprezenta a proportiei în tot ceea ce vede în natură, 

creeaza un sentiment de echilibru, armonie si frumusete.  

            Proporţia clasică, cunoscută şi ca „numărul de aur”, se regăseşte în natură, precum şi în 

artele plastice, fiind de asemenea surprinsă şi în operele de artă cele mai importante ale ţării noastre. 

Printre cei care au folosit „numarul de aur” îi putem menţiona pe următorii: Nicolae Grigorescu, 

născut în 1938 în satul românesc Pitaru. La vârsta de 10 ani a început să picteze icoane. Picturile 

religioase şi picturile de mănăstiri au fost principalele subiecte pentru un timp îndelungat. În anul 

1861 a plecat la Paris pentru a urma cursurile de la Ėcole des Beaux-Arts, în urma obţinerii unei 

burse de studiu. În imagine: „Fete lucrând la poartă”. Theodor Aman, născut în 1831, a fost un 

pictor român de origine armeană. Prin stilul său este adesea considerat a fi un predecesor al 

impresionismului. „Numărul de aur” are ca scop realizarea unei proporţii armonice, care joacă un 

rol important în crearea armoniei construcţiei, astfel raporturile gândite prealabil pot crea o imagine 

unică, plăcută pentru privitor. 

                  Leonardo da Vinci a fost primul care a sesizat că părțile care compun corpul uman 

respectă regula de aur. În acest sens, da Vinci a măsurat distanța de la sol, la vârful capului și a 

împărțit-o la distanța de la sol la buric. A obținut numărul de aur.  

  „Numărul de aur” se poate identifica cu uşurinţă în creaţia celebră a lui Leonardo DaVinci, „Mona 

Lisa”. În crearea capodoperei, DaVinci a folosit acest raport în mod intenţionat, creând una dintre 

cele mai renumite tablouri din lume.  

Mulţi specialişti care au analizat tabloul au ajuns la concluzia că DaVinci a folosit precis şi 

atent „numărul de aur” în creaţia sa, deoarece se creează impresia că ochii Mona Lisei parcă îl 

https://www.efemeride.ro/proportia-divina-un-mister-elucidat
https://www.efemeride.ro/leonardo-da-vinci-omul-misterelor
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urmăresc pe spectatorul care se deplasează în jurul tabloului. Privind tabloul în întregime, distanţa 

între degetul drept şi fruntea Mona Lisei este de 1,618 ori distanta dintre degetul drept şi clavicula 

acesteia. Partea dreaptă a obrazului este în „raport de aur” cu latura mică a „dreptunghiului de aur” 

original. „Proporţii de aur” din tablou:  

 distanţa dintre baza gâtului şi pupila ochiului cu distanţa dintre baza gâtului şi partea de 

sus a frunţii  

 distanţa dintre partea dreaptă a obrazului şi partea dreaptă a nasului cu lăţimea feţei  

 distanţa dintre bărbie şi partea de jos a buzelor cu distanţa dintre bărbie şi baza nasului.  

Având în vedere atracţia omului spre frumuseţe, putem zice că folosirea „numărului de aur” 

a dus numai la crearea unor capodopere ale căror nume va răsuna întotdeauna în istorie şi în 

memoria oamenilor.  

Alți mari pictori, cum ar fi Botticelli, Dali, Mondrian, utilizează în picturile lor numărul de 

aur, respectiv, sunt respectate proporțiile de aur între figura pictată și ceea ce se află în jurul său. 

Evident ca acest raport universal a fost folosit si in Logo Design si Web Design. Sa aruncam 

o privire la unele dintre cele mai populare branduri care au folosit raportul de aur pentru a induce 

armonia perfecta si echilibru in logo-urile lor.  

 

          National Geografic  

Toata lumea cunoaste dreptunghiul galben din logo-ul National Geographic. V-ati intrebat vreodata 

de ce logo-ul simplu pare sa fie atat de atragator? Dupa cum probabil ati intuit, a fost folosit 

raportul de aur. Lungimea si latimea dreptunghiului au un raport de 1,61. 

Apple  

Logo-ul Apple este unul dintre simbolurile cele mai cunoscute din lume. Logo-ul este perfect 

echilibrat, iar elementele care constituie celebra sigla sunt cercuri dispuse proportional cu seria lui 

Fibonacci.  

        În esenţă, acest raport se află pretutindeni în jurul nostru şi în interiorul nostru. Din acest 

motiv, psihologul german Adolf Zeising (1810-1876) l-a numit „o lege universală” care conţine 

principiul de bază al tuturor eforturilor către frumuseţe şi completitudine atât în natură, cât şi în artă, 

care este totodată prezentă, ca ideal spiritual suprem, în toate structurile, formele şi proporţiile, fie 

ele cosmice sau individuale, organice sau anorganice, acustice sau optice.  

      Drept rezultat al proprietăţilor unice ale acestei proporţii de aur, mulţi privesc raportul în 

discuţie ca fiind sacru sau divin, totodată, ca reprezentând o poartă către o înţelegere mai profundă 

asupra frumuseţii şi spiritualităţii în viaţă, dezvăluind o armonie şi o relaţionare a tot ceea ce vedem. 
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Aplicațiile matematicii în viața cotidiană 

 

Dinu Andreea Violeta și Zamfir Elena Petronela 

Colegiul Național „Mihai Viteazul” Ploiești 

Prof. îndrumător: Beșleagă Ramona 

 

         "Matematica este un mod de exprimare a legilor naturale, este cel mai simplu și cel mai 

potrivit chip de a înfățișa o lege generală sau curgerea unui fenomen, este cea mai perfecta limbă în 

care se poate povesti un fenomen natural.", așa cum afirmă Gheorghe Țițeica, primul matematician 

român care a publicat un număr mare de lucrări științifice. Acestea au o valoare cunoscută în 

întreaga lume și reprezintă o cinste adusă țării noastre. 

         Matematica este limbajul universal al mediului nostru, ce a ajutat omenirea să explice 

fenomene și să creeze obiecte timp de mii de ani. În viața de zi cu zi, fiecare dintre noi suntem puși, 

în orice moment, să luăm decizii. Totdeauna, deciziile trebuie luate pornind de la o suma de fapte 

deja cunoscute (ipoteze) și aceste decizii trebuie să fie cele mai bune, mai ales pentru noi. 

Matematica este poate singura care formeaza astfel de competențe și asta mai ales prin 

raționamentele de geometrie. Pe lângă acest lucru, alte facilități ale matematicii întâlnite în viața 

cotidiană ar putea fi: procentele, rapoartele, mărimile direct și invers proporționale și probabilitatea. 

Procentele sunt folosite aproape în orice domeniu. Spre exemplu: politică, agricultură, afaceri 

comerciale și multe altele. În cadrul procentelor intră și rapoartele, care ajută în rezolvarea unor 

situații de zi cu zi. Despre mărimile direct și invers proporționale putem spune că sunt cele mai 

folosite aplicații matematice în viața cotidiană. Aceste mărimi direct proporținale depind una de 

cealaltă, astfel încât dacă una crește de un număr de ori, atunci și cealaltă crește de același număr de 

ori și invers: dacă una scade de un număr de ori, atunci și cealaltă scade de același număr de ori.  

         Matematica este unul dintre obiectele de studiu prioritare abordate pe parcursul școlii. Aceasta 

reprezintă atât știința exactă prin prisma căreia putem rezolva de la problemele elementare întâlnite 

în viața de zi cu zi, până la probleme de o dificultate ridicată regăsite în diverse domenii înrudite, 

cât și unul dintre factorii elementari în formarea societății și, în particular, în formarea unei 

persoane. 

          Pe de o parte, matematica reprezintă unul dintre factorii elementari în formarea societății 

noastre și , în particular, în formarea unei persoane, deoarece aceasta ne modelează felul de a gândi, 

de a reacționa, de a aprecia o situație și de a ne rezolva problemele, care în zilele noastre se ivesc 

din ce în ce mai des. De asemenea, matematica ne ajută să gândim logic, astfel învățând să ne 

descurcăm în orice împrejurări. Modelarea personalității umane este extrem de importantă și în 

viitor, atunci când vom dori să ne angajăm și să avem un loc de muncă bine plătit în domeniul 

preferat de noi, iar acest lucru este greu de realizat dacă nu avem fixate cunoștințele în matematica. 

Astfel, este dovedit că matematica stă la baza oricărei alte științe într-un fel sau altul. 

          Pe de alta parte, matematica reprezintă un factor elementar pentru științele reale precum: 

fizica, chimia, informatica și biologia, dar și pentru științele umane precum: geografia, sociologia, 

logica și economia. 

          Astfel, între matematica și fizica se stabilește un raport asemănător cu cel dintre practică și 

teorie, deoarece matematica este indispensabilă fizicii precum este si teoria pentru practică. Un 

exemplu concret al acestei afirmații ar putea fi faptul că distanța este produsul dintre viteză și timp. 

Toți acești termeni sunt mărimi. Deci, distanța va fi direct proporțională cu timpul, iar viteza va fi 

invers proporțională cu timpul. 

          Legătura dintre matematică și arhitectură ca artă datează din antichitate, când s-a realizat 

indispensabilitatea matematicii in acest domeniu pentru prima oară. Piramidele și templele sunt 
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exemple apărute devreme. Toate clădirile, simple sau complexe, prezintă combinări volumetrice de 

forme geometrice, a căror mărime poate fi determinată prin calcul matematic. S-a constatat, astfel, 

că analiza raporturilor dintre mărimea elementelor și a formelor artistice poate sugera informații 

despre calitatea lor arhitecturală. Proporțiile matematice stau la baza calității arhitecturii -

durabilitate și estetică.  

          Alt domeniu dintre științele naturii în care matematica are o profundă aplicabilitate este 

chimia. Substanțele studiate în chimie pot fi considerate ca una sau mai multe mulțimi ale căror 

elemente sunt atomi, molecule și ioni. Dintr-un astfel de punct de vedere, caracteristicile fizico-

chimice diferite ale substanțelor reprezintă aplicații ale acestor mulțimi în mulțimile de numere, 

vectori, tensori. Matematica se îmbină perfect cu chimia, care are legătură cu agricultura. Spre 

exemplu : insecticidele și  ierbicidele au un număr de acizi folosiți în prepararea lor pe care îi putem 

reprezenta în procente. În domeniul farmaceutic, medicamentele au în componența lor diferite 

substanțe precum magneziu, fier, potasiu, amidon și multe altele. Fabricarea lor necesita o precizie 

și o concentrare maximă pentru ca dozajul medicamentului să se potrivească perfect, iar aceste 

dozaje le putem scrie și în procente. 

          Biologia reprezintă o altă ramură de aplicabilitate a matematicii, deoarece studiul descriptiv 

al unor fenomene și mecanisme biologice necesită prelucrarea și interpretarea datelor obținute. 

          Legătura dintre limbajul de programare şi matematică, fără îndoială, există, iar noţiunile 

elementare deprinse în liceu uşurează considerabil munca oricărui pasionat de tehnica informatică. 

          În planul științelor sociale, la baza geografiei se afla matematica reprezentată printr-un sistem 

de coordonate geografice ce definesc locațiile de pe Pământ prin câteva coordonate ale unui sistem 

de coordonate sferice care este aliniat la axa în jurul căreia se învârte Pământul. Pornind de la teoria 

extinsă de Ptolemeu, unui cerc i s-au asigurat 360 de grade. Longitudinea descrie poziția unui punct 

de pe suprafața Pământului. Longitudinea unui punct este unghiul dintre proiecțiile pe planul 

Ecuatorului ale direcțiilor de la centrul Pământului către punctul dat și, respectiv, către un punct de 

pe Pământ ales convențional ca origine a longitudinii. Echivalent, longitudinea unui punct este 

unghiul diedru dintre semiplanele sprijinite pe axa Pământului și conținând punctul dat și,  

respectiv, punctul ales ca origine a longitudinii. De asemenea, scara unei hărți este o lege a 

matematicii. Acesată scară marchează cât este de mare harta și cât e de exactă. Cu cât scara crește, 

cu atât dimensiunile acoperite de hartă sunt mai mari și mai puțin exacte, iar cu cât aceasta scade, 

dimensiunile cuprinse de ea sunt mai reduse și mult mai exacte. 

          În concluzie, matematica poate fi considerată baza tuturor științelor, întrucât aceasta e 

indispensabilă și întâlnită oriunde în jurul nostru. 
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Matematica și...Usain Bolt 
 

Bătăiosu Corina 

Liceul Tehnologic „Petrache Poenaru”, Bălcești, Vâlcea 

Prof. îndrumător: Mihai Cristina 

 

Atât de multe concepte învățate la orele de matematică sunt folosite în sporturile pe care le 

vedem în fiecare zi: fie că Ronnie O'Sullivan este nevoit să numere și să se înmulțească pentru a 

obține break-uri câștigătoare sau să câștige puncte pentru a elibereze masa de snooker, fie că Andy 

Murray este nevoit să se folosească de probabilitatea de a ghici unde adversarul său va servi sau să 

se folosească de procente pentru a decide asupra propriei sale strategii, matematica este folosită 

constant în sport. 

 

 

În ziua de azi sportul este întâlnit peste tot: sport la televizor, sport în parc, sport în școli! 

Dar la ce adesea nu ne gândim este că acolo unde există sport există și matematică! 
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Toți marii sportivi se folosesc de adunări, scăderi, multiplicări, divizări, geometrie, 

trigonometrie, simetrie, procente, tipare și mecanică în mod obișnuit pentru a elabora strategii 

câștigătoare. 

 

 

Cum este folosită matematica în pregătirea lui... Usain Bolt!   

Matematica poate fi și este folosită în fiecare parte a pregătirii lui Usain Bolt, inclusiv în ceea ce 

privește satisfacerea cerințelor dietetice. 

În cele ce urmează voi arăta cât contează  talentul său real sau mai bine spus geniul său mecanic 

și de ce este cel mai rapid om din lume!  

 Ca să găsim răspunsul la întrebarea de mai sus, o să dăm raspunsul la următoarele întrebări:  

 Înainte de începerea cursei, care este unghiul pe care picioarele sprinterilor să-l facă la 

decolarea cu blocul de start? 

Răspuns : 

     Piciorul din față trebuie să stea la aprox. 90 de grade   

     Piciorul din spate trebuie să fie la aprox. 120 de grade   

     Cercetările arată că, pentru a crea o forță maximă și o accelerație optimă încă de la început, ar 

trebui să se folosească unghiurile de mai sus.  
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 Cât timp ar trebui să îi ia corpului unui sprinteri pentru ca acesta să ajungă în poziție 

verticală, alergând la 90 de grade față de podea? 

Răspuns: 

     La 30 de metri un sprinter ar trebui să fie în poziție verticală. În primii 7-8 pași, unghiul corpului 

va crește de la 45 de grade la 60 de grade pentru a ajunge la 70% din viteza maximă. Apoi, cu încă 

16-17 pași (30m), ar trebui să fie în poziție verticală, ajungând să atingă 90% din viteza maximă.  

 

 Cu câți metri ar trebui să înceapă un sprinter să încetinească înaintea terminării 

cursei? De ce? 

Răspuns : 

     40m - șocant, dar trupurile noastre nu pot face față sprintării la 100% pentru 100m, prin urmare 

este mai eficient pentru sportiv să înceapă să decelereze, dar să de pasul.   

     Cercetările au arătat că, făcând acest lucru, ultimii 40 de metri ar putea fi executați mai repede 

decât încercând să sprinteze la capacitatea de 100%.   
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 Mecanica corpului este esențială pentru a face sprinterii să ruleze câteva secunde mai repede decât 

adversarii lor și mulți oameni sunt angajați doar pentru a face acest lucru, nu doar în atletism, ci și 

în toate sporturile.  

 

Asigurați-vă că aveți un stil de viață activ și..... matematic!  

Bibliografie: 

• www.numberfit.com  

• www.wikipedia.com  
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Blaise Pascal 
 

Grozea Alexandra și Rădulescu Ruxandra 

Colegiul de Artă “ Carmen Sylva“ Ploiești 

Prof. Îndrumator: Butac Ecaterina 

 
         Blaise Pascal a fost un matematician, fizician și filosof francez având contribuții în numeroase 

domenii ale științei, 

La vârsta de 16 ani Pascal a prezentat primul său rezultat original cunoscut sub numele de triunghiul 

lui Pascal (teorema lui Pascal), iar la 18 ani a construit primul calculator mecanic, pentru a-și ajuta 

tatăl la calculul taxelor. Dispozitivul numit Pascaline, semăna cu un calculator mecanic al anilor 

1840, iar această invenție îl face pe Pascal a doua persoană care inventează calculatorul mecanic  

deoarece Schickard mai făcuse unul în 1624. Pascal se confruntă cu probleme de design ale 

calculatorului, datorate sistemului francez din acea vreme. Erau 20 de soli într-o livră și 12 dinari 

într-un sol, astfel încât Pascal trebuia să rezolve probleme tehnice mult mai grele cu această 

împărțire a livrei în 240 decât dacă ar fi lucrat cu împărțirea la 100. Oricum producția aparatelor a 

început în 1642, dar până în 1652 fuseseră produse 50 de prototipuri, însă puține au fost vândute, și 

producerea calculatorului aritmetic al lui Pascal a încetat în acel an. Unul din aceste prototipuri este 

la muzeul Zwinger, în Dresda (Germania).  

Pascal a fost primul care s-a gândit că, cu ajutorul barometrului, poate fi măsurată diferența de 

altitudine dintre două puncte și a atras atenția că modificarea lungimii coloanei de mercur mai 

depinde și de umiditate și temperatura aerului, putând fi folosită astfel în previziuni meteorologice. 

Nu mai puțin importante sunt lucrările lui Pascal din domeniul hidrostaticii. În lucrarea sa cea mai 

importantă „Tratat despre echilibrul lichidelor“ a formulat legea fundamentală a hidrostaticii, 

numită apoi legea lui Pascal. A calculat mărimea presiunii hidrostatice, a descris paradoxul 

hidrostatic, legea vaselor comunicante și principiul presei hidraulice. 

El a lucrat la secțiunile conice și a produs teoreme importante în geometria proiectivă. În „The 

Generation of Conic Sections (Generația secțiunilor conice)“, Pascal considera conurile generate de 

o proiecție centrală a unui cerc. Acesta era prima parte a tratatului asupra conurilor (pe care Pascal 

nu l-a terminat niciodată). Lucrarea este acum pierdută dar, Leibniz și Tschirnhaus au notat din ea și 

prin acestea este posibilă o imagine aproape completă a lucrării. 

Lucrarea lui Pascal asupra coeficienților binomiali l-a condus pe Isaac Newton la descoperirea 

teoremei binomului general pentru puteri fracționare și negative. 

Din corespondențele cu Fermat se va naște apoi teoria probabilităților, în urma unor întrebări 

adresate de cavalerul de Mére privind jocul de zaruri, 

Pascal s-a ocupat și de filozofie, considerând că progresul științific este scopul existenței omenirii. 

Oscilând între raționalism și scepticism, el a ales spre finalul vieții credința, fiind influențat încă de 

mic de credința în Dumnezeu. De la vârsta de 14 ani, Blaise Pascal participa alături de tatăl său la 

întâlnirile abatelui de Mersenne, care aparținea ordinului religios de la Minims, iar după ce tatăl său 

se rănește la picior și este îngrijit de doi frați ai unui ordin religios de lângă Rouen, Pascal devine 

profund religios. În urma unui accident suferit în 1654 pe podul de la Neuilly pe Sena, când caii, 

care trăgeau trăsura, au sărit și trăsura a rămas agățată de pod, dar mai ales în urma unei revelații 

religioase de pe 23 noiembrie 1654 Pascal a hotărât să ia calea credinței, vizitând mănăstirea 

jansenită de lângă Paris. 

În acest domeniu Pascal își datorează faima atacului împotriva cazuisticii, o metodă folosită în 

special de iezuiți, atac întreprins în Lettres provinciales. În acestă lucrare Pascal lua apărarea 
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https://ro.wikipedia.org/wiki/Filosof
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prietenului său jensenist Antoine Arnould, și va aprinde mânia regelui Ludovic al XIV-lea care va 

da ordin să fie arsă. 

Cea mai cunoscută lucrare filosofică a lui Pascal este Les pensées, o colecție de gânduri asupra 

suferinței umane și a încrederii în Dumnezeu, o lucrare apologetică creștină adresată noii lumi 

desacralizate. Această lucrare cuprinde și celebrul pariu al lui Pascal, care încearcă să demonstreze 

că Dumnzeu există, folosidu-se de o teorie a probabilităților. Începută în corespondența cu Fermat 

pentru a demonstra o problemă a jocului cu zarurile, Pascal presupune că toate cazurile apar „la fel 

de ușor”, pentru că Cineva, Supremul, avea grijă să le distribuie astfel. Pariul său era : „dacă 

Dumnezeu există și sunt catolic, câștig viața veșnică, supunându-mă bisericii; dacă nu, nu am nimic 

de pierdut“. Concepția lui Pascal era, în cuvinte puține: Dumnezeu există pentru că este cel mai bun 

pariu, iar Pascal avea nevoie de existența lui Dumnezeu pentru a îndrepta din când în când 

dezordinea din Univers. 

Pascal a făcut speculații teologice și asupra noțiunii de infinit, în timp ce Isaac Newton, 

Leibniz (și chiar el însuși prin studiile sale asupra epicicloidei), puneau bazele calcului 

infinitezimal, din care apoi, scuturându-se de aura mistică, se va naște Analiza matematică.  

 Essai sur les coniques (1640) (Eseu despre secțiunile conice) 

 Expériences nouvelles touchant le vide (1647) (Noi experimente cu privire la vid) 

 Récit de la grande expérience de l'équilibre des liqueurs (1653) (Tratat despre echilibrul 

lichidelor) 

 Traité du triangle arithmétique (1654) (Tratat asupra triunghiurilor aritmetice) 

 Les provinciales (Correspondances 1656-1657) (Scrisori Provinciale) 

 L'art de persuader (1657) (Arta de persuasiune) 

 Les pensées (1670, posthume) (Cugetări) 
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,Din curiozitatile calendarului Gregorian 
 

Drăgan  Andrei, clasa a X-a 

Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară ,,Dumitru Moțoc”.Bucureşti 

Prof. coordonator: Dna. Felicia Opran 

 

An de an am tot citit succiata prezentare a calendarului gregorian, aflată în ,,incinta,, 

agendelor de 2 lei dar niciodată nu m-am străduit să înțeleg bine de ce Cezar a introdus anii bisecți, 

de ce Papa i-a redus (după ce adăugase cele 11 zile), de ce trebuie să existe indivizi care-și 

sărbătoresc ziua de naștere odată la 4 ani etc. Îmi era ciudă pe mine însumi că nu-mi clarificasem 

modul in care omul a contabilizat timpul – singura contabilitate care nu-mi face oroare... Și cine știe 

dacă această stare nu ar fi persistat până la următoarea explozie Big-Bang de n-ar fi existat pe lume 

,,Magazinul” și mai cu seamă numărul său din 5 aprilie 1986. 

În pagina 11 a acestui număr, la rubrica ,,Verificați-vă cunoștințele”, se poate citi printre altele: 

,,Astronomii și matematicienii au observat și calculat că nici un secol nu a început sau nu va începe 

in zilele de vineri sau duminică, în conformitate cu actualul calendar”. 

Afirmația aceasta a constituit picătura care a făcut să se... urnească paharul. Părîndu-mi-se de-a 

dreptul nedrept că doar vinerea și duminica să n-aibă onoarea de a deschide din cînd în cînd cîte un 

secol, m-a cuprins o irezistibilă curiozitate de a verifica cele scrise în revistă. Dar pentru rezolvarea 

problemei ce se ivise, pe neașteptate, o condiție maxi-necesară era să-mi lămuresc toate 

neînțelegerile depănate mai sus. Ceea ce cu ajutorul cărții lui George Stănilă intitulată Sisteme 

calendaristice am reușit să irealizez în bună măsură. În cele ce urmează nu voi face o trecere în 

revistă a sistemelor calendaristice căci ,,nu aveam nici timp nici loc,,. Este mini-suficient să 

reamintesc doar cum este ,,administrat” timpul cu ajutorul celui mai răspîndit calendar, cel 

gregorian. Chintesența acestuia se poate exprima în numai trei puncte,, 

1) Primul an gregorian a fost anul 1582 care însă a început cu ultimele sale cinci șesimi dintr-

un sfert, adică la 15 octombrie; 

2) Anul gregorian poate fi ,,simplu”, adică să aibă dpar 365 de zile calendaristice, dar numai 

atunci cînd nu se divide prin 4 sau face parte din anii seculari (cei care încheie secolele) care nu se 

divid prin 400. Astfel de ani sînt, de pildă, 1981, 1982, 1983, etc., dar și 1700, 1800, 1900, 2100 

etc. 

3) ,,Gregorianul” poate fi și ,,compus”, adică să aibă 365+1 zile (1 reprezentînd celebra zi de 

29 februarie), ceea ce se întîmplă cînd se divide cu 4 sau face parte din anii seculari divizibili cu 

400. Exemple: 1980, 1984, 1988 etc., dar și cei ca 1600, 2000, 2400 etc. Deci într-un secol sînt fie 

24 fie 25 ani bisecți. 

 

Despre calendarul definit ca mai sus și care este cek mai izbutit de către om pînă în prezent, s-ar 

putea spune mult mai mult dar nu ne permite ... calendarul. Totuși, cîteva cuvinte, în incheiere, 

despre precizia anului gregorian în raport cu cek solar, sînt necesare, știind că anul solar cuprinde 

365,24220 zile solare mijlocii (vezi cartea amintită), se calculează că anul gregorian este mai lung 

decît acesta cu 0,000305 zile solare. Aceasta înseamnă o diferență de 1 zi la 3 280 de ani. Adică o 

precizie de circa 10 ori mai mare decît cea a calendarului iulian. Atît ar fi de spus despre precizie, 

nu pentru rezolvarea problemei, ci pentru cultura noastră generală, Și-acum 

                                             Problema despre calendar 

                                             S-o abordăm prin analiză 

                                             Căci simt că ne aduce-n dar 
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                                             O veritabilă surpriză... 

Fie o analiză în numai 8 puncte...: 

1) Deoarece calendarul gregorian a început în ziua de vineri 15 octombrie 1582, până la 

sfârșitul acelui an au mai fost 16+30+31=77 zile 

2) Se evaluează suma zilelor scurse de la aceeași dată istorică pînă la sfârșitul secolului 

respectiv ținînd seama că în acest interval de timp au fost 5 ani bisecți (inclusiv anul 1600): 

5x366+13x365+77=6 652 zile. 

Acest număr de zile (aproximativ egal cu numărul stelelor vizibile cu ochiul libere în emisfera 

nordică sau cu numărul străzilor Bucureștiului) începe cu 16 octombrie 1582, deci sîmbătă: 

 

3) Se observă că 6 652= 950x7+2, ceea ce altfel spus înseamnă 950 de săptămâni ,,sîmbătă-

vineri” și încă două zile, sîmbătă și duminică, ultimele zile ale anului 1600. Am picat deci pe o 

concluzie picantă: primul secol al primei serii de patru secole din calendarul gregorian (serie care 

începe lunea. Nici că se putea ceva mai comod pentru raționamentul ce urmează! 

4) Dînd peste acest adevăr am fost parcă străpuns de o bănuială: că și următorul set de patru 

secole (careva va înceăe cu 2001) va debuta tot cu o zi de luni. Să vedem aritmetic dacă am fost 

străpuns cu folos... Un set de 400 de ani definit ca mai sus (de pilda 2001-2400) cuprinde: 

400x365+97=146 097 zile. 

Unde s-au scăzut dintre bisecți anii seculari nedivizibili cu 400 și care sînt în număr de trei (deci 

100-3=97, 100 provenind din adunarea anilor bisecți din cele 4 secole, fiecare secol avînd 25 de ani 

divizibili cu 4). Se observă că acest număr este divizibil cu 7. 

Uraaaa! Bănuială confirmată! Asta simplifică enorm problema, știind acum sigur că această zi de 

luni se va regăsi veșnic la fiecare început de ,,cvadrisecol,,. Deci din acest moment va trebui doar să 

vedem cum au debutat secolele din interiorul setului, adică 1701-1800, 1801-1900 și 1901-2000. 

,,Soarta” lor va fi împărtășită, evident, de către omoloagele respective ale tuturor ,,cvadrisecolelor” 

ce vor urma:  

5) În secolul 17, adică 1601-1700, care a început luni, sînt  

100x365+24=36 524 zile, 

Unde din cei 25 de ani divizibili cu 4 l-am exclus pe 1700 (conform ,,premizelor gregoriene”). 

Restul împărțirii la 7 a acestui număr este 5 și cum ultima zi  a săptămînilor întregi este duminică, 

cifra 5 semnifică zilele luni-vineri. Deci ultima zi a secolului 17 a fost vineri, ceea ce înseamnă că 

prima zi a secolului 18 a fost sîmbătă: 

 

6) Secolul 18 care a început sîmbătă are același număr de zile ca precedentul, numai că acum 

ultima zi a săptămînilor întregi va fi vineri, astfel că restul de 5 zile au fost grupul sîmbătă-miercuri. 

Deci ultima zi a secolului 18 a fost miercuri ceea ce înseamnă că secolul 19 s-a născut într-o zi de 

joi (s-ar părea că am sărit peste vineri, deja): 

 

7) Același număr de zile găsindu-se și în secolul 19 (care a debutat joi), prin același procedeu 

ca la (5) și (6) se arată că ultima zi a fost luni și deci secolul 20 a văzut lumina zilei într-o zi de 

marți; 

 

8) Se poate continua la fel pentru secolul 20 și verifica lucrul fiind deja stabilit la (3) – că 

secolul 21 va începe luni. 

 

Am terminat astfel identificarea tuturor începuturilor de secol și într-adevăr n-am găsit printre ele 

zilele de vineri și duminică. 
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S-a verificat deci afirmația ,,Magazinului”. Dar iată surpriza promisă: nu se găsește printre 

,,debuturile seculare” nici ziua de miercuri! 

Nu știu dacă această omisiune din revistă este greașeală de autor sau de tipar da știu că eu vreau s-o 

repar strigînd atît de ,,tare” încît să se audă ,,peste veacuri”: nici un secol nu a debutat sau nu va 

debuta în zilele de miercuri, vineri și duminică, în conformație cu calendarul actual! 

 

Și-acum ghici cu ce zi va începe anul 1 000 001? 

Ce simplă pare acum această întrebare și ce... iresponsabilă ar fi putut să pară acolo în ,,titlul” 

problemei! În numai a 31622400-a parte dintr-un an bisect, ne-am dat seama că ,,milionarul” an va 

debuta (presupunînd că nu ar fi necesare corecții în genul celei din 1582) așa cum a debutat 1601 

sau cum vor debuta anii 2001, 2401, 2801, etc., adică într-o zi de luni. Vom trăi și vom vedea! 

                          

                                          PUNCT! 

 

 

Bibliografie: E.Kolman, istoria matematicii în antichitate,  

                                  Editura Științifică, București, 1963. 
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PI……… 
 

Niculescu Alis Gabriela 

Școala Gimnazială Nr.1 Valea Mare-Pravăț 

Prof. îndrumător Țențu Isabela 

 

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. 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. 

 

Originea literei grecesti “pi”: prima litera a cuvintelor grecesti “perifereia” (periferie) si 

“perimetros” (perimetru) – in legatura cu formula de calcul a circumferintei unui cerc. 

 Pi = C/d 

Modurile de studiere si incercare de calculare a numarului pi urmeaza dezvoltarea 

matematicii in ansamblu si o impart in trei perioade: veche (in care pi era studiat geometric), 

clasica (pi era calculat folosind analiza matematica) si moderna (cu ajutorul calculatoarelor 

numerice). 

Valuarea lui PI 

Reprezentarea zecimală a lui π trunchiat la 50 de zecimale este: 

3,14159 26535 89793 23846 26433 83279 50288 41971 69399 37510 
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Deși reprezentarea zecimală a lui π a fost calculată cu mai mult de 10
12

 cifre, unele aplicații 

elementare, cum ar fi calculul circumferinței unui cerc, vor necesita mai puțin de 12 zecimale 

exacte. De exemplu, o valoare trunchiată la 11 zecimale este suficient de precisă pentru a calcula 

circumferința unui cerc de dimensiunile pământului cu precizie de un milimetru, iar una cu 39 de 

zecimale exacte este suficientă pentru a calcula circumferința oricărui cerc care încape în universul 

observabil cu o precizie comparabilă cu dimensiunea unui atom de hidrogen. 

Întrucât π este număr irațional, el are un număr infinit de zecimale care nu conțin secvențe 

ce se repetă. Acest șir infinit de cifre a fascinat numeroși matematicieni și s-au depus eforturi 

semnificative în ultimele secole pentru a calcula mai multe cifre zecimale și de a investiga 

proprietățile acestui număr. În ciuda muncii analitice și a calculelor realizate pe supercalculatoare 

care au calculat 10 mii de miliarde de cifre ale lui π, nu a apărut niciun șablon identificabil în cifrele 

găsite.
]
 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. 

Proprietati ale numarului pi 

 este irational ( nu poate fi scris ca raport a doua numere intregi) – irationalitatea sa a fost 

demostrata complet abia in secolul 18. 

 este transcendent ( nu exista niciun polinom cu coeficienti rationali care sa-l aiba pe pi ca 

radacina), de unde rezulta urmatoarea proprietate: 

 nu este construibil geometric (. nu se poate construi cu rigla si compasul un patrat cu aria 

egala cu cea a unui cerc dat – aceasta este o problema de geometrie veche si celebra, 

cunoscuta sub numele de “Cuadratura cercului“, care este o problema fara solutie). 

 are un numar infinit de zecimale care nu contin secvente ce se repeta; acest sir infinit de 

cifre a fascinat numerosi matematicieni, iar in ultimele secole s-au depus eforturi 

semnificative pentru a investiga proprietatile acestui numar; totusi, in ciuda muncii analitice 

si a calculelor realizate pe supercalculatoare care au calculat 10 mii de miliarde de cifre ale 

lui pi, nu s-a descoperit niciun sablon identificabil in cifrele gasite. Cifrele numarului pi 

sunt disponibile pe multe pagini web si exista programe software pentru calcularea lui pi cu 

miliarde de cifre precizie. 

Cel dintâi matematician care l-a folosit pe Pi pentru a-l nota pe 3,14… a fost W. Jones 

(1675-1749), in anul 1706, apoi Cristian Goldbach (1690-1764), in anul 1742. Pentru memorarea 

mai facilă a cât mai multor zecimale ale numărului Pi s-au întocmit, în diferite limbi, tot felul de 

fraze, zicale, poezioare etc. uşor de memorat şi care dau, prin numărul de litere ale cuvintelor, luate 

în ordine, cifrele zecimale respective.  

În limba română propoziţia “Aşa e uşor a scrie renumitul şi utilul număr” dă valoarea lui 

Pi cu 8 zecimale, în germană este un catren care dă 23 de zecimale, iar în limba franceză, 4 versuri 

alexandrine dau primele 30 de zecimale ale numărului Pi. 

Egiptenii mai obtineau valoarea lui Pi folosind raportul dintre perimetrul patratului de la baza 

piramidei lui Keops si dublul inaltimii acestui monument, rezultatul fiind de 3,1415982. Înca din 

antichitate, matematicienii au incercat sa rezolve asa-numita problema a cvadraturii cercului, adica 

sa construiasca un patrat care sa aiba aria egala cu a unui cerc dat, folosind numai compasul si rigla, 

dar pentru aceasta le trebuia valoarea exacta a lui Pi.. 

Prin descifrarea unor tabele scrise pe tablite de lut, descoperite in 1950, de M. Bruius, la Susa, 

in Iran, rezulta ca, in urma cu 2.000 de ani i. Chr., babilonienii calculasera pentru Pi valoarea de 

3,125, cu 0,0166 mai mica decit valoarea reala. La vechii caldeeni, valoarea lui Pi era egala cu 3, 

pentru ca ei considerau ca raza cercului se poate inscrie de 6 ori pe circumferinta cercului 

Prin secolele VIII-VII i. Chr., geometrii greci aveau doua idei fundamentale in legatura cu 

cvadratura cercului: prima – ca cercul se poate asimila cu un poligon regulat cu un numar infinit de 

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-24
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laturi si, a doua – ca aria cercului este cuprinsa intre cea a unui poligon regulat inscris si cea a unui 

poligon regulat circumscris, avind acelasi numar infinit de laturi. 

Dinostrat (sec. IV. i. Chr.), fostul elev al lui Platon, s-a folosit de o curba ajutatoare, cunoscuta 

azi in geometrie de “cvadricea lui Dinostrat”, iar Arhimede din Siracuza (287-212 i. Chr.), in 

lucrarea sa “Despre masurarea cercului”, a gasit valoarea lui Pi ca fiind cuprinsa intre 3,141606 si 

3,141590 

Marele invatat uzbec Djemsid-ben Masud ed-Din al-Casi, care a trait in jurul anului 1400, 

primul director al observatorului astronomic de linga Samarkand, a scris o carte intitulata 

“invatatura despre cerc” in care a calculat raportul dintre lungimea circumferintei si raza, servindu-

se de un poligon regulat cu 800.335.168 de laturi, obtinind pentru Pi urmatoarea valoare, cu 16 

zecimale, 3,141.592.653.589.793.2… rezultat surprinzator de exact 

Matematicianul olandez Ludolph van Keulen (1540-1610) din Leyda, a obtinut, in 1596, 

valoarea lui Pi cu 35 de zecimale, numar care a fost gravat pe mormintul lui, germanii numind si 

astazi simbolul Pi numar ludolphian. 

La sfirsitul secolului al XIX-lea, numerosi matematicieni au cautat sa calculeze, cu creionul si 

hirtia in fata, cit mai multe zecimale pentru Pi. Cel mai neobosit calculator s-a dovedit 

matematicianul englez William Shanks, care, de-a lungul a peste 20 de ani, a reusit sa calculeze 707 

zecimale, numai ca, dupa inventarea calculatorului, in 1945, s-a constatat ca Shanks gresise cea de-a 

528-a zecimala, iar toate celelalte care urmau erau si ele, evident, eronate. 

În 1959, cu ajutorul unor calculatoare franceze si engleze, s-a ajuns la performanta de 10.000 de 

zecimale, iar la 29 iulie 1961, un calculator IMB 7090 Data Center, din New York, a calculat pentru 

Pi 100.265 de zecimale, dupa 8 ore si 1 minut, si dupa alte 42 de minute pentru a transforma 

rezultatul binar in forma zecimala. 

Din revista “Science et Vie” aflam ca la centrul de calcul al Universitatii din Tokyo, cercetatorul 

japonez Yasumara Kanada a lucrat la 1024 de microprocesoare montate in paralel, timp de 10 ore, 

pentru a-l cunoaste mai bine pe Pi. La sfirsitul acestui efort deosebit, matematicianul a aflat pentru 

Pi 51 de miliarde de zecimale 

 Fscinația pentru numărul Pi a intrat și în cultura populară. Poate din cauza simplității definiției sale, 

conceptul de pi și, mai ales, expresia sa zecimală au pătruns în cultura populară într-un grad mult 

mai mare decât aproape orice altă construcție matematică. Este, probabil, cel mai semnificativ 

element pe care îl au în comun matematicienii și non-matematicienii. Relatările în presă despre 

noile calcule precise ale lui π (și alte tentative similare) sunt frecvente.. 

La 7 noiembrie 2005, Kate Bush a lansat albumul, "Aerial" care conține cântecul "π" ale 

cărui versuri constau din cifrele lui π, începând cu „3,14” 

În urmă cu 25 de ani ziua de 14 martie a fost declarată de către Camera Reprezentanților din 

Statele Unite drept "Ziua numărului Pi" ("The Pi Day"), deoarece această dată din calendar se scrie 

"3/14". Ziua numărului Pi este celebrată în special în țările anglo-saxone, dar a început de curând să 

fie sărbătorită și în alte state. . 

Ziua pi este sărbătorită în școli și universități. Mai multe scandări de la MIT includ „3,14159!”. 

Bibliografie: 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Pi 

  

https://ro.wikipedia.org/wiki/Kate_Bush
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ziua_pi
https://ro.wikipedia.org/wiki/Massachusetts_Institute_of_Technology
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Pitagora 
 

Corche Ana-Maria 

Scoala Gimnaziala „Constantin Stere” Bucov 

Prof. indrumator: Minea Mihaela 

 

https://biteable.com/watch/tiine-matematice-1872510 

 

Pitagora a fost unul dintre primii deschizători de drumuri în matematica elenă. 

El a realizat legatura dintre mărimi si numere, arătand cum relațiile între mărimile unei figuri 

geometrice se exprimă prin relații între numere.  

Legătura dintre aritmetică si geometrie, inițiată de Pitagora și cultivată în continuare de 

cateva generații in școala ce-i poartă numele, cu multă pasiune si pricepere, a fost încheiată cu 

succes de Euclid și consemnată pentru totdeauna în celebrele sale Elemente.  

De la Pitagora nimic nu s-a păstrat scris. Pe baza tradițiilor se spune ca s-a născut pe  insula 

Samos cu circa 580 de ani î.H. El a învățat cu Thales din Milet, apoi  a fugit de tirania lui Polycrate 

și s-a stabilit  la Crotonia în sudul Italiei, unde a înființat o școală filozofico-religioasă: ,, Scoala 

pitagoreică”. 

S-a  căsătorit și a avut 3 urmași, doi băieți Arimneste si Telauges și o fată Damo. Telauges a 

ajuns mai tarziu dascălul lui Empedocle. 

Pitagoreicii aveau ca semn de unire Pentagonul stelat sau Pentagrama. Acesta avea pentru 

ei o semnificație mistică. Literele scrise în varful pentagonului formau cuvantul salut. 

  După concepția pitagoreicilor numerele reprezentau esența tuturor lucrurilor.  

Întregul univers constituie o armonie de numere, atribuindu-se acestora proprietați mistice. 

Numărul nu reprezintă ca pentru noi,  cei de astăzi , un simbol abstract, care permite 

evaluarea unei mulțimi sau mărimi, prin numărare, măsurare sau cantărire, ci o realitate concretă. 

Pitagoreicii atribuiau numerelor o existență de sine stătătoare. Numerele sunt lucruri înseși 

sau lucrurile sunt compuse din numere.  

MUNDUM REGUNT NUMERI – Numărul guvernează lumea.  

,, Există la ei un om care depășea știința, 

Un om care stăpanea efectiv cel mai mare tezaur de înțelepciune, 

Si cand își încorda toate puterile inteligenței 

Contempla fără nici o sforțare toate acțiunile 

A zece sau a douăzeci de generații de oameni” 

 Elogiu scris de Empedocle din Agrigenti  

Cunoașterea lui Pitagora era cum spunea Empedocle peste știință, adică peste cunoașterea empirică 

și științifică a epocii. El căuta în adancimea  rațiunii cunoașterii ființei si urmărea capacitatea de a o 

stăpani. 

 

I. 

 Teorema lui Pitagora 

https://biteable.com/watch/tiine-matematice-1872510
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   Într-un triunghi dreptunghic, pătratul lungimii ipotenuzei este egal cu suma pătratelor lungimilor 

catetelor. 

 Teorema lui Pitagora are 2000 de demonstratii ( atribuite lui Pitagora, Euclid, Leonardo da Vinci 

etc ). Dintre ele 8 apartin unor profesori romani, de exemplu Ion Ionescu 1895. 

 

  O demonstratie folosind descompunerea unui trapez dreptunghic : 

   

 

II 

 Numere prietene 

   Ele au interesat prin proprietatea pe care o au mulți matematicieni greci si arabi din Evul 

Mediu și din proprietatea că odată a venit cineva la Pitagora și l-a rugat să-i arate cum ar trebui să 

fie doi oameni, unul față de altul, ca să se poată numic cu adevărat prieteni ? 

    ,, - Să se comporte ca numerele 220 și 284, a răspuns Pitagora, fiindcă aceste numere sunt astfel 

că fiecare din ele este format din suma părților celuilalt, adică fiecare este un alt eu.” 

,, Nu cred că a fost găsită vreodată o mai adancă definiție a prieteniei! Pitagora a putut-o găsi, 

fiindcă pentru el unviersul întreg, precum și toate părțile lui, se caracterizează în numere. 

 Cand a impus această condiție, ca unul dintre numere să fie suma divizorilor celuilalt, să cuprindă 

adică tot ce are celalalt mai intim în ființa lui, el a transpus aceeași condiție și la oameni : toate 

gandurile, aspirațiile, preocupările unuia să aibă sălaș în sufletul celuilalt. Ori ca să se petreacă 

acestea, oamenii nu pot fi luați la întamplare, după cum nici numerele nu-s oarecare și numai 220 și 

248.” 

 

         Bibliografie : “Pitagora” de Mihu Cerchez, “Probleme celebre din istoria matematicii’’ de 

Florica T.Câmpan. 
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Atitudinea dezvoltă aptitudinea matematică 
 

Clipcea Georgiana 

Colegiul Tehnic “Anghel Saligny” Roșiorii de Vede, Teleorman 

Prof. îndrumător Udma Arleziana Emilia 

 

1. Introducere 

 Aptitudinile sunt însuşiri fizice şi psihice cu un anumit grad de dezvoltare care se bazează pe 

predispoziţii ereditare dar se formează şi se dezvoltă în cursul unei activităţi, în funcţie de mediu şi 

educaţie.  

 Aptitudinea este un mijloc admirabil de a economisi munca, este un instrument natural de 

progres, ea permite să se lucreze mai bine cu muncă mai puțină   

 Atitudinile sunt stări de pregătire mentală şi morală, facilitate prin experienţă şi care exercită 

o influenţă dinamică şi directoare asupra comportamentului persoanei în diferite situaţii, 

constituindu-se într-un mecanism de reglaj prin componentele cognitive şi afective. 

 Aptitudinile condiţionează performanţa şi succesul în matematică 

 Aptitudinea arată ce poate individul, nu ce ştie el.  

 

2. Legătura dintre atitudine şi matematică 

 Probabil ne întrebăm ce legătură există între atitudine şi matematică.   

 Am precizat anterior că aptitudinile condiţionează performanţa şi succesul în matematică.  

 Unul dintre cele mai importante obiective educative ale şcolii şi familiei este formarea la 
elevi a unei atitudini pozitive faţă de matematică deoarece ştim că matematica nu este doar o 
disciplină, ci un mod de a vedea lumea, un mod de a-ţi trăi viaţa; matematica are o faţă ce-i 
conferă umanitate.  

 Matematica face parte din ambianţa economică, socială şi culturală a omului; este o 
disciplină necesară oricui, o disciplină care ne urmăreşte peste tot, în viaţa cotidiană, în tot ceea ce 
facem. 

 

3. Studiu de caz 
 Cum am stabilit legătura dintre aptitudine şi matematică în cadrul acestui referat?  

 Pornim de la ideea că aptitudinea matematică reprezintă o dimensiune specifică a 

personalităţii, o substructură relativ independentă, formată din componente cognitive, afectiv-

motivaţionale  şi atitudinale, elaborată în ontogeneză prin adaptări succesive ale copilului la 

modelele matematice oferite de societate şi care pe măsura constituirii facilitează obţinerea unor 

per-formanţe superioare de către elevii de aceea şi vârstă şi nivel de pregătire şcolară.  

 S-a spus ca educaţia este un drum lung pe care copilul îl parcurge pentru a învăţa să se 

dispenseze de părinţi.  

 Ea constituie un proces lent, cu o desfăşurare dialectica pe care V.Pavelcu o sesizează foarte 

exact. ,,Astfel- spune psihologul roman- ne ridicam de la afecţiunea cuplului spre conştiinţa socială 

a adultului…Ritm necontenit al maturizării, de ataşare şi detaşare, fixare şi desprindere, identificare 

şi diferenţiere…Educaţia asigură flexibilitate, mobilitate şi supletea afectivă necesară”. 

Elevii doritori să devină mai buni la matematică, prin muncă sistematică, planificată şi 

controlată vor fi inzestraţi- cu bunul cel mai de preţ: o gândire logică, clară, riguroasă, care le va 

permite să-şi exercite bine profesia pe care şi-o vor alege. 
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 Elevii trebuie să aibă o anumită atitudine faţă de matematică vor începe prin a învăţa să 
pună bazele unei formaţii matematice solide, parcurgând următoarele etape: 

1. abordarea unei probleme de matematică, începând cu înţelegerea corectă a enunţului 

2. stabilirea exactă a ceea ce se cere în problemă 

3. învăţarea unor metode de rezolvare a problemelor de matematică şi a unor tipuri de 

raţionamente des utilizate 

4. analiza şi compararea metodelor de rezolvare 

5. realizarea şi utilizarea unor scheme şi reprezentări grafice 

6. efectuarea corectă a calculelor necesare 

7. verificarea şi interpretarea rezultatelor obţinute 

8. analiza şi discutarea greşelilor comise 

9. studiul posibilităţii de a generaliza rezultatele 

10. extragerea unor modele şi a unor probleme de matematică din viaţa înconjurătoare 

11. cercetarea posibilităţii aplicării lor în alte domenii, în viaţa practică 

12. modificarea unor date ale problemei, cu analiza modificării concluziilor 

13. compunerea unor probleme originale, de acelaşi tip sau cu elemente noi 

 

Concluzii 

 Rezultatele nesatisfăcătoare la matematică sunt generate şi de o atitudine necorespunzătoare  

faţă de matematică. Ei intră într-un cerc vicios matematica este grea-nu mă pregătesc pentru ea şi 

astfel devine foarte grea. De la un anumit punct este imposibil să mai recupereze. 

 Din rezultatele obţinute la chestionarul aplicat (Eu şi  Matematica) se poate observa că  la 

majoritatea orelor de matematică elevii trăiesc un sentiment plăcut cu toate acestea li se pare 

matematica grea dar nu alocă suficient timp pentru ea .  

 Disciplina preferată este algebra,  majoritatea se consideră notați corect. Pentru pregătire 

folosesc notițele din clasă, mai mulți elevi preferă problemele cu conținut practic , majoritatea nu 

sunt ajutați de părinți la teme. Toți doresc să stăpânească mai bine matematica dar majoritatea nu se 

pregătesc zilnic la matematică mulţi consideră că nivelul de cunoștințe la matematică este slab, 

majoritatea sunt de acord ca perseverența duce la îmbunătățirea cunoștințelor . 

 

 

Bibliografie : 

1.  http://new.euromise.org/english/teachers/moisil.html  

2. http://www.wseas.us/conferences/2010/corfu/education/Plenary2.htm.  

3. GHEORGHE,A.,s.a.,,SCOALA SI FAMILIA”,Editura ,,Gheorghe Cartu 

Alexandru”,Craiova, 2005 

4. http://stiri.acasa.ro/social-125/aptitudinea-unui-prescolar-pentru-matematica-prezice-

succesul-academic-101279.html#ixzz3ZoPZsuW7 

  

http://stiri.acasa.ro/social-125/aptitudinea-unui-prescolar-pentru-matematica-prezice-succesul-academic-101279.html
http://stiri.acasa.ro/social-125/aptitudinea-unui-prescolar-pentru-matematica-prezice-succesul-academic-101279.html
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Eu si matematica 
 

Piazza Adele 

Şcoala Gimnazială Lihuleşti  

Prof. coordonator Garcea Florin  

    

Matematica este în general definită ca ştiinţa care studiază relaţiile cantitative, modelele de structură 

, de schimbare şi de spaţiu.În sens modern , matematica este in vestigarea structurilor abstracte 

definite în mod axiomatic folosind logica formală. 

   Studiul structurii se bazează în mod generic pe teoria numerelor, iniţial studiul numerelor 

naturale, numere pare, numere impare apoi numere întregi, continuând cu numere raţionale şi în 

sfârşit numere reale,… toate acestea făcând  parte din algebra elementară. Investigarea în 

profunzime a acestor teorii şi abstractizarea lor a dus în final la algebra abstract. 

   În primul rând cred că matematica are o existenţă a ei, fără început şi fără sfârşit. Matematica 

există înainte de Bing Bang şi va exista şi după ce universal ajunge la un sfârşit. 

   Pentru noi, matematica apare ca o stiinţă dinamică , dar asta este o iluzie creată de faptul că 

descoperim noi şi noi terii, proprietăţi, etc… Matematica este undeva acolo pentru noi şi aşteaptă să 

o descoperim. Se cuvine să subliniez că descoperim nu înseamnă că inventăm  matematica. În timp 

ce invenţia este o creaţie a minţii, descoperirea este procesul de a devein conştient a ceva ce déjà 

există.Ca urmare descoperirea nu este afectată de cel care o face. 

    Cred că realitatea noastră fizică este o prelungire a celei matematice, mai bine zi a unui subset 

matematic care stă la baza universului nostru…  
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Pitagora- viaţa şi descoperirile 
 

Guran Martha-Iulia  

Școala Gimnazială “Ion Heliade Rădulescu” București, Sector 1 

Prof. îndrumător: Geană Elena 

 

 

 

Samos- o insulă aflată în Marea Mediterană, unde magazinele şi restaurantele cochete 

împodobesc străduțele întortocheate, pe care te plimbi pierdut. De la ferestrele clădirilor, atârnă 

jardiniere cu flori parfumate, pe care le udă, cu un zambet cald, o bătrânică.  

Atmosfera dogoritoare din jur este dominată de un miros izbitor de pește, provenit de la 

portul din apropiere. Căldura moleșitoare te învăluie și te sufocă, iar tu parcă ți-ai dori să te afli 

undeva la umbră, unde razele soarelui arzător nu pot pătrunde. Din senin, un glas de copil străpunge 

liniștea apăsătoare, plin de candoare și inocență, dar și de o emoție diferită, pe care nimeni nu o 

poate înţelege pe deplin, reușind să te atingă într-un mod ce nu îl credeai posibil.   

 Dar, contemplând acest peisaj pitoresc, ai fi ghicit vreodată că aici s-a născut Pitagora, unul 

dintre cei mai mari învățați ai tuturor timpurilor? Ai fi banuit oare că aici, pe această mică şi 

neînsemnată insulă, scufundată în apele mării fioroase, și-a petrecut primii ani din viața cel care a 

dezvoltat teorii în matematică şi filosofie, unele dintre ele folosite chiar şi astăzi? 

 

 Pitagora ( circa 580-495 î.Hr.) a fost un filosof şi matematician 

grec și, deși nu se cunosc prea multe despre viața sa, se știe că s-a născut 

în Samos și că a studiat la Școala Milesiană, fondată de Thales din Milet, 

unde, nu cu mult timp în urmă, un grup de filosofi și-a pus întrebări 

despre fenomenele naturii, încercând să găsească explicații logice cu 

privire la acestea.  

 A călătorit în Egipt, unde a învățat principiile de bază ale 

geometriei apoi a ajuns în sudul Italiei, într-o localitate numită Crotone. 

Aici a pus bazele unei comunități de învățați şi înțelepți, fiind liderul lor 

şi studiind împreună teoriile şi ipotezele pe care le formulau. Atât soția, 

cât şi copiii săi făceau parte din acest cult, supranumit “pitagoreic”, care 

avea înclinații religioase și era influențat de principiile dezvoltate de 

către Thales. Totuși, mulți oameni au început să își manifeste disprețul 

față de această comunitate, așa că Pitagora a fost nevoit să fugă la Metapotum, tot în Italia, unde a și 

murit la scurt timp după aceea.  
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 Pitagora a abordat filosofia într-un mod științific şi matematic, două aspecte care, deși par 

ireconciliabile, contradictorii sau chiar opuse, nu erau percepute astfel de către acesta întrucât, în 

viziunea sa, cele două depindeau una de alta și nu puteau exista separat. “Rațiunea este 

nemuritoare, Toate celelalte sunt muritoare” este una dintre vorbele acestuia; voia să demonstreze 

că, dacă gândim și suntem conştienți de împrejurările în 

care ne aflăm, dacă avem o minte destul de avansată încât 

sa rezolvăm ecuații matematice, putem descoperi astfel 

secretul apariției vieții.  

 Filosofia lui era că totul în lume se poate supune 

legilor matematice. Prin urmare, dacă reușeam să înțelegem 

relațiile dintre numere, am fi putut înțelege și structura 

Universului, matematica fiind esențială în gândirea 

filosofică. Pe scurt, “numărul este guvernatorul formelor și 

al ideilor”, iar fără el, nimic nu ar exista; totul trebuie să se 

încadreze în tipare matematice, să fie logic și exact, simplu 

și ușor de abordat.  

Totuși, însăși viața se distinge prin complexitatea ei, 

prin cât de variată şi unică este, iar în lumea actuală- 

dominată în continuare de știință, precizie și tehnologie, în 

care deși relațiile dintre oameni devin din ce în ce mai complicate şi mai greu de înțeles, spre 

deosebire de simplitatea numerelor şi a operațiilor matematice.  

Pitagora a trăit în ceea ce cunoaștem astăzi drept epoca antichității, când știința și arta abia 

începeau să se dezvolte, iar oamenii își puneau întrebări despre natură și lumea înconjurătoare. 

Astfel, Pitagora a avut mai multe revelații de-a lungul vieții sale, majoritatea în algebră și în 

geometrie, considerându-le divine, sfinte, trimise lui chiar de către zei, deoarece religia încă juca un 

rol important în viața oamenilor. El și învățații care făceau parte din cultul său au descoperit 

pătratele și cuburile numerelor (x^2, x^3), concept predat în școli și folosit, aplicat şi în zilele 

noastre. De asemenea, aceștia au atribuit calități cifrelor; în general, numerele pare erau cele 

“bune”, iar imparele erau considerate “rele”. Astfel, 1 reprezenta un punct, o entitate de la care 

porneau celelalte lucuri; 2 era o linie, 3 un plan, iar 4 un corp solid. Acest concept este asemănător 

cu ce cunoaștem astăzi privind dimensiunile. 

 Totuși, un lucru chiar mai important descoperit de către matematician este Teorema lui 

Pitagora. Egiptenii reușiseră să demonstreze că un triunghi ale cărui laturi sunt proporționale cu 3, 

4 și 5 are mereu un unghi drept, ceea ce se dovedea util în arhitectură, însă Pitagora a generalizat 

acest principiu pentru toate triunghiurile cu un unghi de 90 de grade, demonstrând totul cu ajutorul 

geometriei, cu mult înaintea apariției axiomelor lui Euclid. Descoperirea matematicianului a fost, la 

vremea aceea, extraordinară, revoluționară, reușind să îi uimească pe oameni, deoarece era printre 

primele progrese relevante în domeniul științei, un lucru încă misterios pentru majoritatea. După 

cum bine știm, suma pătratelor catetelor este egală cu pătratul ipotenuzei, aceast concept 

fundamental al geometriei fiind necesar, aproape vital în rezolvarea tuturor problemelor şi 

exercițiilor, oricât de complexe ar fi ele.  

 Pe măsură ce Pitagora dezvolta teorii şi ipoteze în domeniul matematicii, unde toate au 

logică, lucrurile nu se contrazic, sunt ori albe, ori negre, și există un singur rezultat corect, gândirea 

sa devenea din ce în ce mai exactă şi precisă, îndepărtându-se de simplitatea minții unui om 

obișnuit. Astfel, a început să perceapă lumea printr-o prismă diferită de a celorlalți, mai abstractă, în 

care nimic nu putea fi imperfect, iar toate elementele naturii trebuiau să fie legate prin rapoarte 

matematice, să se încadreze unor reguli si legi.  

 Bineînțeles că toate acestea și-au pus amprenta și în modul în care Pitagora a abordat 

filosofia. Ipoteza acestuia privind crearea Universului era că zeii au pus o limită asupra infinitului și 

au creat tot ceea ce se află acum în jurul nostru. Totodată, aplicandu-și teoriile asupra tututor 
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elementelor naturii, cu care trăia în armonie, a realizat că există o relație armonioasă între stele, 

plantele, dar și între notele muzicale (doimea, pătrimea, optimea si șaisprezecimea). Unul dintre 

citatele faimoase ale înțeleptului, “Există geometrie în murmurul corzilor, există muzică în distanța 

dintre sfere”, face referire tocmai la acest principiu, și anume că gândirea filosofică și numerele se 

află în strânsă legătură, fiind concepte ce ar trebui mereu abordate împreună și care coexistă în 

permanență.  

 

Această idee a fost abordată din nou de către filosofi şi alţi oameni de ştiinţă la peste două 

mii de ani de la moartea sa. Deși ei au dovedit că ipoteza lui Pitagora nu era tocmai corectă, 

deoarece contrazicea legile fizicii și matematicii descoperite mai recent, ea a constituit un punct de 

plecare și i-a provocat pe învățații ce au trăit după el să găsească argumente pro sau contra, prin 

care să dovedească valoarea ei de adevăr. Acesta este un exemplu foarte bun cu privire la modul în 

care știința a evoluat; s-a pornit de la ceva minimal, simplu, cum ar fi ideile înțelepților din 

Antichitate, scrijelite în grabă pe o plăcuță din piatră sau ceramică, și s-a ajuns până la tehnologie, 

calculatoare mai avansate decât noi, mașini și roboți cu o conștiință proprie.  

Așadar, toate acestea demonstrează cât de avansată îi era gândirea, cât de inteligent a fost, 

dar și cât de largă îi era perspectiva asupra vieții. Pitagora a reușit să înțeleagă concepte foarte 

abstracte pentru vremurile sale, ce aveau să fie demonstrate, studiate și aplicate mult mai concret în 

viitor. Acesta a fost unul dintre cei mai importanți matematicieni și filosofi ai tuturor timpurilor și, 

alături de Thales din Milet, Euclid și Menelaus, a adus contribuții însemnate în domeniul științei, 

având un rol semnificativ în dezvoltarea matematicii, a filosofiei, cât și a omenirii. Deși multe 

dintre lucrările sale nu s-au păstrat, amintirea lui nu s-a pierdut în negura timpului, iar ipotezele și 

descoperirile acestuia continuă să fie studiate, fascinându-i și intrigându-i pe oameni chiar și în 

prezent.  

 

Bibliografie:  
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Infinitul limitat 
 

Zaszloffy Amber 

Liceul Tehnologic „Clisura Dunării”Moldova Nouă 

Prof. îndrumător: Ziman Lăcrimioara 

 

Consider că infinitul a bântuit minţile oamenilor timp de mii de ani şi a dat naştere unor 

interpretări diferite. Există cu adevărat infinitul? Este el nesfârșit, nemăsurat, nelimitat, etern? 

Putem vorbi despre infinitul limitat?  

Infinitul i-a  provocat deopotrivă pe teologi şi pe oamenii de ştiinţă să îl înţeleagă, să îl 

reducă la dimensiuni finite, să afle dacă apare în forme şi mărimi diferite şi să hotărască dacă dorim 

să îl respingem sau să îl acceptăm în descrierea noastră omenească a universului. 

„Eu pictez infinitul.” , spunea Van Gogh . 

Există  multe domenii în care întâlnim infinitul: matematică, fizică, dar şi filozofie, cosmologie, 

metafizică, chiar teologie. 

  De-a lungul istoriei, infinitul a fost un concept periculos-mulţi şi-au pierdut viaţa sau 

libertatea pentru că au vorbit despre el. 

          În primul rând, infinitul a dus la tot felul de paradoxuri în matematică. A fost punctul de 

pornire a unor probleme care au stat secole de-a rândul în atenţia matematicienilor, filozofilor, 

teologilor. Deseori este folosit ca număr (de exemplu el numără sau măsoară lucruri). Infinitul este 

relevant în legătură cu limite matematice, Paradoxul lui Russell (existența unei mulțimi a tuturor 

mulțimilor), numere hiperreale etc. În mod neașteptat
 
s-a putut dovedi că, luate după bogăția lor de 

membri (cardinalitate), există mai multe feluri de mulțimi infinite. O proprietate a infinitului este de 

a putea fi pus în corespondenţă directă cu o parte a sa.  

         În matematică putem spune că infinitul limitat există. Un interval este o mulţime infinită, limitată de 

două numere, care sunt capetele intervalului. Aşadar, infinitul este mărginit. 

         Lucian Blaga spunea :”Matematicianul este îmblânzitorul ce a domesticit infinitul”. 

         Povestea Hotelului Infinit, atribuită matematicianului german David Hilbert, surprinde esenţa 

infinitului. Nu poţi fi cazat într-un hotel plin, cu un număr finit de camere, decât dacă se eliberează 

o cameră. Într-un hotel plin, cu un număr infinit de camere, ţi se poate face rost de o cameră astfel: 

oaspetele de la camera unu poate fi mutat la camera doi, cel din camera doi în camera trei şi aşa mai 

departe, la infinit. Astfel, rămâne liberă prima cameră. Într-un mod asemănător poate fi cazat un 

grup cu un număr infinit de prieteni, eliberând camerele cu numere impare prin mutarea oaspeţilor. 

         Mult timp matematicienii au evitat infinitul. Georg Cantor (1845-1918), profesor la Universitatea 

din Halle, a preluat paradoxurile şi le-a folosit ca punct de plecare pentru o nouă teorie ce avea să 

facă din infinit o parte a matematicii. Rămâne în istoria matematicii printr-o descriere clară a 

infinitului matematic. Cantor distingea trei niveluri de infinit: infinitul Absolut (din mintea lui 

Dumnezeu), infinitul matematic (din mintea omului) şi infinitul fizic (din universul fizic) şi vedea 

în conceptul de număr reflectarea desăvârşirii lui Dumnezeu.  

                    Simbolul cunoscut de noi pentru infinit (   a fost introdus în 1655 de către matematicianul 

John Wallis de la Oxford, celebru pentru scrierea codurilor secrete pentru ambele tabere din 

războiul civil englez. El a adaptat reprezentarea romană folosită uneori în locul lui M pentru 

numărul 1000. 

           În al doilea rând, se pune problema infinitului filozofie.  

         Infinitul se referă la spațiu și timp, precum în prima antinomie a lui Kant („Lumea este finită sau 

lumea e infinită”). 

         Atât în teologie cât și în filozofie, infinitul apare în concepte precum "absolut", "Dumnezeu" și 

"Paradoxurile lui Zenon". 

         Paradoxurile sunt argumente aparent corecte care duc la concluzii ce sunt în mod evident false. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Limit%C4%83_(matematic%C4%83)
https://ro.wikipedia.org/wiki/Bertrand_Russell
https://ro.wikipedia.org/wiki/Num%C4%83r_hiperreal
https://ro.wikipedia.org/wiki/Mul%C8%9Bime#Cardinalitatea_unei_mul%C8%9Bimi
https://ro.wikipedia.org/wiki/Mul%C8%9Bime
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Antinomie&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Immanuel_Kant
https://ro.wikipedia.org/wiki/Absolut
https://ro.wikipedia.org/wiki/Dumnezeu
https://ro.wikipedia.org/wiki/Zenon_din_Eleea
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Primul paradox al lui Zenon încearcă să demonstreze că mişcarea dintr-un punct în altul este 

imposibilă. Un om pleacă de la borna ce indică 0 km la borna ce indică 1 km. 

 Zenon spune: Ca să parcurgă această distanţă de un kilometru, omul parcurge mai întâi jumătate de 

kilometru (adică jumătate din distanţa totală), apoi jumătate din distanţa rămasă, apoi jumătate din 

distanţa care i-a mai rămas şi tot aşa, astfel că niciodată nu va ajunge la final, pentru că această 

diviziune ar putea exista la infinit.  

Toţi am auzit povestea cu Ahile şi  broasca ţestoasă. 

Paradoxul este că într-o cursă, alergătorul mai rapid nu-l poate depăși niciodată pe cel mai lent, aflat 

în fața sa, deoarece el trebuie să ajungă întâi într-un loc în care cel din față fusese deja, astfel că cel 

lent va fi mereu în față. 

Încerca astfel Zenon să refuze ideea că există infinitul cu adevărat? 

           În plus, a existat mereu întrebarea: Universul este finit sau infinit? 

        Descoperirile ştiinţifice au venit, de-a lungul secolelor cu argumente pro sau contra. 

Majoritatea oamenilor cred că infinitul şi nemărginitul sunt unul şi acelaşi lucru. Şi totuşi, în 

mod bizar, ele nu sunt. Există lucruri finite, ca suprafaţa unei mingi de biliard, care nu au nicio 

margine. 

"Ştim că există un infinit, deşi nu-i cunoaştem natura, după cum bunăoară ştim că ar fi fals 

dacă am spune că numerele sunt finite. Deci este adevărat că există un infinit în număr,dar noi ştim 

ce este."(Blaise Pascal) 

În urma celor afirmate, se poate concluziona că infinitul reprezintă o temă fascinantă, care a 

supus unor grele încercări minţile sclipitoare ale celor mai mari gânditori ai vremurilor. 

         După cum spunea  John D. Barrow: "În timp ce există indicii subtile despre infinit în lucrurile pe 

care le facem şi le vedem, există de asemenea şi paradoxuri profunde ce se află foarte aproape de 

suprafaţa lucrurilor." 

            

         Bibliografie: 

 

http://ziarullumina.ro/matematica-infinitului-si-teologia-49247.html 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Infinit 

https://forum.md/ru/639603 

http://www.scientia.ro/stiinta-la-minut/matematica/5322-exista-cu-adevarat-infinitul.html 

http://www.scientia.ro/stiinta-la-minut/matematica-distractiva/1477-paradoxurile-lui-zenon.html 

John Barrow,Cartea infinitului,Editura Humanitas,Bucureşti,2008 

  

http://ziarullumina.ro/matematica-infinitului-si-teologia-49247.html
https://ro.wikipedia.org/wiki/Infinit
https://forum.md/ru/639603
http://www.scientia.ro/stiinta-la-minut/matematica/5322-exista-cu-adevarat-infinitul.html
http://www.scientia.ro/stiinta-la-minut/matematica-distractiva/1477-paradoxurile-lui-zenon.html
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Limbajul matematicii și studiul biologiei în liceu 
  

Petrea-Galer Ioana și Petrea-Galer Nicolae 

Liceul Tehnologic „Jacques M. Elias”, Sascut, jud. Bacău 

Prof. îndrumător: Pascu Maria 

 

Dacă la o analiză superficială matematica și biologia ar părea două științe „paralele”, fără 

puncte de intersecție, fiecare studiind un alt segment al realității, în fapt, descrierea clară și precisă a 

multor noțiuni și fenomene din biologie (elemente de anatomie, fiziologie, genetică, ecologie etc.), 

inclusiv din materia  studiată în liceu, impune utilizarea instrumentelor matematice, de la simple 

calcule aritmetice, până la elemente de statistică (inclusiv de teoria probabilităților), combinatorică, 

geometrie în plan și în spațiu. 

Foarte frecvent, biologia folosește formule de calcul matematic pentru stabilirea valorii unor 

parametri biologici pe baza unor alți parametri, obținuți prin măsurători. 

Astfel, de exemplu, în studiul biologiei de clasa a XI-a (elemente de anatomie și fiziologie 

umană), numeroși parametri fiziologici pot fi stabiliți pe baza unor formule de calcul. De exemplu, 

calculul capacității pulmonare totale se realizează prin însumarea mai multor volume parțiale, care 

pot fi stabilite prin măsurători. Formula de calcul este următoarea: 

 

                  

unde: 

CPT – capacitatea pulmonară totală 

VC – volumul curent (vehiculat prin plămâni în repaus – cca. 0,5 l) 

VIR – volumul inspirator de rezervă (la inspirație forțată – cca. 1,5 l) 

VER – volumul expirator de rezervă (la expirație forțată – cca. 1-1,5 l) 

VR – volum rezidual (nu poate fi măsurat în condiții fiziologice, ci doar pe cale chirurgicală – 

cca. 1,5 l) 

Un alt exemplu îl constituie stabilirea debitelor unor fluide fiziologice (sânge, aer, urină etc.). 

De exemplu, debitul cardiac reprezintă cantitatea de sânge pompată de inimă pe minut. Formula de 

calcul este următoarea: 

             

unde: 

DC – debitul cardiac; VB – volumul bătaie (cantitatea de sânge pompată de ventricul la o 

contracție – cca. 80 ml); FC – frecvența cardiacă (nr. de bătăi / minut – cca. 70 în repaus, crește în 

timpul efortului). 

Trebuie remarcat faptul că valorile menționate la parametrii specificați mai sus reprezintă valori 

medii. Aceste valori variază semnificativ de la un individ la altul și depind de numeroși factori 

(vârsta, sexul, antrenamentul fizic, consumul de alcool, tutun etc.), calcularea corectă a diverșilor 

parametri oferind informații prețioase despre modul de funcționare și gradul de sănătate a diverselor 

sisteme care alcătuiesc corpul uman. 

Statistica matematică, prin multiplele sale funcții (de analiză și sinteză a măsurătorilor 

efectuate, de estimare a unor parametri prin comparație, de predicție a probabilității de producere a 

unor fenomene), își găsește numeroase aplicații în biologie. 
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Foarte adesea, biologia operează cu estimări, fie din cauză că măsurarea exactă a unor parametri 

este imposibilă, fie pentru a stabili rapid valoarea unor parametri pentru care nu e nevoie de foarte 

multă precizie. 

Un exemplu îl constituie determinarea numărului de 

elemente figurate sau globule din sânge (hematii, leucocite, 

trombocite), lucrare de laborator la clasa a XI-a; evident, o 

numărare directă a tuturor elementelor figurate din sângele unui 

individ este o sarcină imposibilă. De aceea, se face o estimare a 

acestui număr, raportat la un anumit volum de sânge (de obicei 

per mm
3
). Metoda presupune numărarea elementelor figurate 

dintr-un număr de eșantioane cu volum foarte mic (de ordinul 

µm
3
) obținute din sânge diluat cu diluții cunoscute (de obicei 

1:200). Eșantionarea se face folosind lame de microscop 

speciale, numite camere de numărare, care au marcate caroiaje 

cu suprafață cunoscută, conținând volume precise de lichid (vezi 

fig. 1). 

Pentru numărarea hematiilor, de exemplu, pentru eșantionare 

se folosesc caroiajele cu suprafața cea mai mică (1/400 mm
2
), 

înălțimea camerei de numărare fiind 1/10 mm; se numără 

hematiile din 80 de pătrate, apoi se calculează numărul de hematii pe mm
3
 folosind formula: 

    
 

      
  

 

        
 

unde: 

Nh – număr de hematii pe mm
3
; N – număr total de hematii din eșantioane; 

Np – număr de pătrate (eșantioane); V – volumul fiecărui eșantion; S – supra-fața eșantionului; H 

– înălțimea camerei de numărare; D – diluția probei 

Înlocuind în formulă datele cunoscute, obținem: 

    
 

   
 

    
 
   

 
   

  
 

  
                    

 

O altă aplicație a estimării prin eșantionare este folosită pentru estimarea mărimii și densității 

populațiilor de plante și animale, în cadrul unei ramuri a biologiei numită ecologia populațiilor 

(clasele a X-a și a XII-a), pentru populațiile la care numărarea directă a tuturor indivizilor care o 

compun (recensământul) nu este posibilă. 

Dacă la plante (indivizi fixați), problema se rezolvă relativ simplu (vezi prezentarea anexată), în 

cazul populațiilor de animale, însă, indivizii sunt mobili, motiv pentru care estimările folosesc 

metode specifice de eșantionare. Cea mai cunoscută este metoda capturării-marcării-recapturării. 

Metoda are, la rândul ei, mai multe variante, una dintre cele mai uzuale fiind numită indicele 

Lincoln sau Petersen. 

Presupunem ca o populație are mărimea N și că vrem să estimăm această mărime. Presupunem, 

de asemenea, că au fost capturate M organisme, marcate și apoi eliberate în populație.  

După un timp, considerat a fi suficient pentru a permite organismelor marcate să se amestece cu 

celelalte, au fost capturate n organisme dintre care erau marcate m.  

Metoda pleacă de la presupunerea că proporția de organisme recapturate este aceeași cu 

proporția de organisme marcate, adică: 

Fig. 1 - Cameră de numărare 
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În acest caz, formula de calcul a mărimii populației este: 

   
   

 
 

Derivată din statistică, teoria probabilităților își are, la rândul ei, un loc bine stabilit în studiul 

biologiei. De exemplu, teoria a fost aplicată de către Gregor Mendel – părintele geneticii – în 

demonstrarea mecanismelor transmiterii caracterelor ereditare în lumea vie, fenomen studiat în 

cadrul materiei de clasa a IX-a și expus mai pe larg în cadrul prezentării anexate.  

Și aplicațiile geometriei sunt foarte numeroase în biologie. Folosind 

noțiunile de geometrie plană și în spațiu, se descrie forma pe care o au 

diversele părți componente ale organismelor vegetale sau animale. De 

exemplu, unele frunze au formă triunghiulară, altele sunt elipsoidale; unul 

dintre mușchii spatelui la om se numește „trapez”; inima are formă conică 

etc. O importantă componentă a biologiei o constituie studiul simetriei 

organismelor și a componentelor acestora. De exemplu, în clasa a XI-a, 

există o temă numită „elemente de topologie a corpului uman”, care 

descrie dispunerea componentelor acestuia; ca elemente de referință se 

folosesc axele și planurile de referință, prezentate în figura 2. 

O aplicație interesantă a matematicii în biologie o reprezintă diagramele 

și formulele florale. Acestea reprezintă modalități simplificate și 

abstractizate de reprezentare a componentelor unei flori și a modurilor de 

dispunere a acestora.  

Diagrama florală reprezintă proiecția elementelor florale pe un plan perpendicular pe axul florii. 

Pentru reprezentarea grafică a elementelor florale se utilizează figuri convenționale care imită 

secțiunile transversale prin elementele respective. 

Formulele florale sunt reprezentări abstractizate ale florii folosind simboluri convenționale și 

cifre. De exemplu, floarea de volbură (Convolvulus sp.) are următoarea diagramă și formulă florală: 

 

 

 

      (       (   

 

 

unde: 

*  - floarea are simetrie radiară (actinomorfă) 

 - floarea este hermafrodită (are elemente bărbătești și femeiești) 

K5  - caliciul (învelișul exterior) are 5 elemente (sepale) 

C(5) - corola (învelișul interior) are 5 elemente (petale) unite  

A5 - androceul (partea bărbătească) are 5 elemente (stamine) 

G(2) - gineceul (partea femeiască) are 2 elemente (carpele) unite. 

Fig. 2 – Axe și planuri de 
referință 

K 

C 

G 

A 

Fig. 3 – Diagramă și formulă florală la Convolvulus sp. 
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O metodă exhaustivă pentru determinarea zecimalelor 

constantei   

 

Elev Frâncu Silviu 

Şcoala Gimnazială ’’George Emil Palade’’, Buzău 

Prof. îndrumător Neculai Stanciu 

 

     Metoda exhaustivă = metoda aproximărilor successive. 

I. Perimetrul cercului cu diametrul egal cu unitatea este egal cu  . 

I.1. Perimetrul poligonului regulat cu n  laturi înscris în cercul cu raza R este   

                                                     
n

nRpn


sin2 . 

Pentru 12 R  obţinem 
n

npn


sin . 

 

Pentru perimetrul unor poligoane regulate înscrise în cercul cu diametrul egal cu unitatea, am 

obţinut umătoarele valori:  

                                                               
3

sin33


p 2,598076211…; 

                                                                
4

sin44


p  2,828427124…;  

                                                                 
6

sin66


p 3;  

                                                                 
57

sin5757


p 3,140002340…;  

                                                                 
94

sin9494


p 3,141007838…;  

                                                                 
2018

sin20182018


p 3,141591384…  

În calculele efectuate mai sus am dat valori lui n în formula 



n
npn sin  (deoarece 12 R ); 

dacă n , atunci np . 

În cazul general i.e. 
n

nRpn


sin2 , dacă n , atunci Rpn 2  (clasa a XI-a). 

I.2. Perimetrul poligonului regulat cu n laturi circumscris în cercul cu raza r este   

                                                           
n

nrtgPn


2 . 
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Pentru 12 r  obţinem 
n

ntgPn


 . 

Pentru perimetrul unor poligoane regulate circumscrise în cercul cu diametrul egal cu unitatea, am 

obţinut umătoarele valori:  

                                                             
3

33


tgP  =5,196152422…;  

                                                             
4

44


tgP  =4;  

                                                              
6

66


tgP  =3,464101615…;  

                                                              
36

3636


tgP  =3,149591886…;  

                                                               
160

160160


tgP  =3,141996443…;  

                                                               
2018

20182018


tgP  =3,141595191….  

În rezultatele obţinute mai sus 12 r , 



n
ntgPn ; dacă n , atunci nP . 

În cazul general i.e.  
n

nrtgPn


2 , dacă n , atunci rPn 2  (clasa a XI-a). 

 

II. Aria cercului cu raza egală cu unitatea este egală cu  .  

II.1. Aria poligonului regulat cu n  laturi înscris în cercul cu raza R este     

                                                             
n

nR
n

2
sin

2

2

 . 

Pentru 1R  obţinem 
n

n
n

2
sin

2
 . 

Pentru aria unor poligoane regulate înscrise în cercul cu raza egală cu unitatea, am obţinut 

umătoarele valori:  

                                                                  
3

2
sin

2

3
3


 =1,299038105…; 

                                                                  
4

2
sin

2

4
4


 = 2;  

                                                                   
6

2
sin

2

6
6


 =2,598076211…;  

                                                                   
114

2
sin

2

114
114


 =3,140002340…; 

                                                                   
187

2
sin

2

187
187


 =3,141001567…;  
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2018

2
sin

2

2018
2018


 =3,141587577…  

 

Mai sus am luat 1R , deci 



n

n
n

2
sin

2
; atunci, pentru n avem că n . 

În cazul general i.e. 
n

nR
n

2
sin

2

2

 dacă n , atunci 2Rn   (clasa a XI-a). 

 

II.2. Aria poligonului regulat cu n  laturi circumscris în cercul cu raza r este     

                                                              
n

tgnrAn

2 . 

Pentru 1r  obţinem 
n

ntgAn


 . 

Pentru aria unor poligoane regulate circumscrise în cercul cu raza egală cu unitatea, am obţinut 

umătoarele valori:  

                                                                
3

33


tgA  =5,196152422…;  

                                                                 
4

44


tgA  =4;  

                                                                 
6

66


tgA  =3,464101615…;  

                                                                  
36

3636


tgA  =3,149591886…;  

                                                                  
160

160160


tgA  =3,141996443…;  

                                                                 
2018

20182018


tgA  =3,141595191… 

Rezultatele au fost obţinute pentru 1r , 



n
ntgAn  şi prin urmare pentru n rezultă că 

nA . În cazul general i.e. 
n

tgnrAn

2 , dacă n , atunci 2rAn   (clasa a XI-a). 

 

Concluzie. Cele mai bune rezultate se obţin atunci când se calculează perimetrul poligoanelor 

regulate înscrise în cercul cu diametrul egal cu unitatea. În cazul poligoanelor circumscrise 

rezultatele pentru perimetru şi arie sunt identice. 

 

Remarcă. Calculele au fost făcute cu ajutorul motorului computational Wolfram Alpha dezvoltat 

de Wolfram Research. 
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Matematica 
 

Craciun Razvan 

 Liceul Teoretic „Lucian Blaga” Bihor 

Prof. Coordonator: Ana-Ruxanda Lorincz 

 

Ce este matematica? 

- 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 in trei tendințe specifice: studiul structurii, spațiului și al 

schimbărilor.  

Curiozități matematice: 

- 0 Este singura cifră ce nu se poate reprezenta în cifre romane. 

- Primul “calculator” apare in 1623 si este realizat de Wilhelm Schickard.  Mașina este 

denumită “Speeding Clock” și putea face singură adunări și scăderi dar numai cu numere compuse 

din maxim 6 cifre 

-Triunghiul lui Pascal este un aranjament geometric al coeficienților binomiali, numit astfel în 

onoarea matematicianului francez  Blaise Pascal. Înălțimea și laturile triunghiului conțin cifra 1, iar 

fiecare număr de pe o linie “n” reprezintă suma celor 2 numere de pe linia superioară  “n-1”.  

“Triunghiul lui Pascal” își are rădăcinile în China anului 1200 cand Jia Xien a realizat primele studii 

de acest gen. 
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-In anul 46 i. Hr. Iulius Cezar introduce, la sfatul astronomului Sosinge, calendarul compus din trei 

ani de 365 de zile si un an de 366 de zile. 

-In anul 1603 d. Hr. sunt gasite al saselea si al saptelea numar perfect. Acestea sunt numerele 

miliardelor si, respectiv, a sutelor de miliarde. 

-Cifrele arabe au fost introduse în occidentul creştin la mijlocul secolului al X-lea, de către Gerbert 

d'Aurillac. 

-Cuvântul algebră derivă tot dintr-un cuvânt arab: el-g(e)br, folosit pentru prima oară de 

matematicianul arab Al-Karism la 830 în titlul cărţii sale. 

-Cuvântul cifră derivă din cuvântul ş(i)fr care în limba arabă înseamnă zero. 

 

 

Dacă ai o pizza cu rază Z şi grosime A, volumul său este = PI*Z*Z*A  

 

-Babilonienii antici făceau calculele matematice în baza 60 şi nu în baza 10. De aceea avem 60 de 

secunde într-un minut şi 360 de grade într-un cerc 

 

 

Sirul lui Fibonacci 

- Sirul lui Fibonacci este o secventa de numere in care fiecare numar se obtine din suma 

precedentelor doua din sir. Astfel, 0+0=0, 0+1=1 1+1 = 2, 2+1=3, 2+3=5, 3+5=8, 5+8=13 si tot asa. 

Mai interesant este faptul ca numerele lui Fibonacci se regasesc si in lumea plantelor. 

 Floarea soarelui, spre exemplu, respecta acest pattern. Daca vom studia cu atentie o floare a 

soarelui, vom observa doua tipuri de spirale, una care merge in sensul acelor de ceas si una in sens 

trigonometric. Numarand sirul de seminte, vom observa ca media este de 21 sau 34 intr-un sens si 

34 sau 55 in alt sens. Toate sunt numere Fibonacci 
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. 

Numere perfecte  

- Până în prezent se cunosc 47 de numere perfecte. 

-Nu se știe dacă există sau nu numere perfecte impare. 

 

 

Bibliografie: 

http://www.anidescoala.ro/divertisment/distractie/jocuri-distractive/lucruri-uluitoare-despre-

matematica/ 

http://yuppy.9am.ro/stiri/Yuppy/Entertainment/269048/15-curiozitati-matematice-pe-care-merita-

sa-le-citesti.html 

https://www.factslides.com/s-Math 

  

http://www.anidescoala.ro/divertisment/distractie/jocuri-distractive/lucruri-uluitoare-despre-matematica/
http://www.anidescoala.ro/divertisment/distractie/jocuri-distractive/lucruri-uluitoare-despre-matematica/
http://yuppy.9am.ro/stiri/Yuppy/Entertainment/269048/15-curiozitati-matematice-pe-care-merita-sa-le-citesti.html
http://yuppy.9am.ro/stiri/Yuppy/Entertainment/269048/15-curiozitati-matematice-pe-care-merita-sa-le-citesti.html
https://www.factslides.com/s-Math
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Matematicieni prahoveni 
 

Pană Bianca Andreea 

Școala Gimnazială Toma Caragiu Ploiești 

Prof. îndrumătorNicodim Mădălina 

 

 NICULAE ABRAMESCU (1884-1947) 

S-a născut la Târgoviște la 31 martie 1884, fiind fiul unui preot. 

A fost unul dintre corespondenți ai “Gazetei matematice” încă 

de pe băncile liceului . În 1904, la 20 de ani, este numit 

profesor suplinitor la Ploiești. Aici a scris cunoscutele sale 

“Lecțiuni de geometrie analitică, pentru clasa a-VIII-a reală”, 

din 1907, data apariției, și până la desființarea în 1928 a 

liceului real. La Ploiești l-a avut ca elev în clasa a-VIII-a a 

liceului pe Aurel Anghelescu, profesorul universitar de mai 

tarziu. În 1919 este numit conferențiar la Universitatea din 

Cluj. În iulie 1921 își dă doctoratul în matematici la București. 

A publicat o broșură intitulată “Formele pentru geometria 

triunghiului”. Tot aici a pregătit și manuscrisul pentru 

trigonometrie pentru clasa a-VI-a real. Ca profesor,  a fost un 

pedagog desăvârșit, de o energie spirituală inepuizabilă. A fost 

un actor care a scris mult, din necesitatea de a contribui la 

ridicarea noastră în matematică. 

 

 

 AUREL ANGELESCU (1886-1938) 

S-a născut în Ploiești la 15 aprilie 1886. A fost un 

matematician român care a contribuit la dezvoltarea 

algebrei și teoriei funcțiilor. A urmat cursul primar și liceul 

la Ploiești (Liceul “Sfintii Petru și Pavel”). Revista „Gazeta 

Matematică” i-a desăvârşit apoi, în cursul superior de liceu, 

gustul pentru matematici, căci el a fost un asiduu 

corespondent al acestei publicaţii. În ultima clasă de liceu l-

a avut ca profesor de matematică pe Niculae Abramescu, 

care își incepea pe atunci cariera sa didactică. Abramescu s-

a mândrit totdeauna că în prima lui serie de liceeni l-a avut 

ca elev, care, ulterior, întrecându-și maestrul, și-a luat 

doctoratul în matematică cu câțiva ani înaintea lui 

Abramescu. La propunerea lui  Țiteica , ocupă la 1 

noiembrie 1919 postul de profesor agregat de teoria 

funcțiilor la Facultatea de Știinte a Universității din Cluj, la 

această catedră funcționând până la deces, în 1938. 
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 OCTAV MAYER (1895-1966) 

S-a născut la Mizil. A făcut liceul la Iaşi, apoi Facultatea de 

Ştiinţe, secţia Matematici, a Universităţii din Iaşi pe care a 

absolvit-o în 1919 după o întrerupere de trei ani din cauza 

războiului. După doctorat este numit conferenţiar suplinitor de 

algebră, ca în 1925 să fie numit profesor agregat la 

Universitatea din Cernăuţi, iar din 1929 revine la Iaşi unde 

rămâne profesor la catedra de geometrie până la pensionarea sa 

din 1959. Multe dintre descoperirile sale în geometria 

diferenţială proiectivă îi poartă numele. Rezultatele stabilite au 

fost preluate de numeroşi geometri români şi străini. Opera sa 

matematică a fost cuprinsă în două volume de dimensiuni 

impresionante publicate de Academia Română, al cărei membru 

a fost începând din 1935. 

 

 ION TH GRIGORE (1907-1990) 

S-a născut la 22 octombrie 1907, în satul Tătărani, judeţul 

Dâmboviţa. . Urmează şcoala primară în satul natal, gimnaziul la 

Târgovişte, iar liceul îl termină la Piteşti ca şef de promoţie în 

1923. La 1 septembrie 1930 este numit suplinitor şi începe să 

predea la Şcoala Comercială Superioară de Fete şi la Şcoala de 

Meserii din Târgovişte. De la 1 septembrie 1946 s-a transferat la 

Liceul „Sfinţii Petru şi Pavel”iar la 1 septembrie 1948, după 

reforma învăţămîntului, este încadrat la Liceul nr.1 Ploieşti care 

reunea mai multe licee În 1949 devine vicepreşedinte al filialei 

din Ploieşti a „Societăţii de Ştiinţe Matematice şi Fizice” care se 

constituise sub preşedinţia lui Grigore Moisil, funcţie pe care o 

va deţine fără întrerupere, alternînd-o cu aceea de preşedinte, 

pînă la pensionare. Deşi renunţase la orice activitate politică, este 

arestat în noaptea de 16 august 1952. La 1 septembrie 1953 este 

reîncadrat la Şcoala Medie „Ion Luca Caragiale” unde îşi şi încheie activitatea în 1977. 

 

 MIRCEA GANGA (1952-2008) 

S-a născut în 1952,în comuna Crăciunelul de Jos(lângă Blaj), judeţul Alba. 

Îşi face studiile primare şi gimnaziale în localitatea natală, iar liceul la Blaj (Iacob 

Muresanu....azi Colegiul National “I.M. Klein”).Este absolvent în 1976 al  Facultăţii de 

Matematică din Bucureşti, secţia Probabilităţi şi Statistică Matematică. Format la ''şcoala de 

matematică '' s-a impus în publicistica matematică românească prin lucrări dense, scrise special 

pentru elevii de liceu, într-un limbaj accesibil acestora. Autor de probleme 

propuse şi articole în Gazeta Matematică, s-a preocupat intens de a regândi 

şi reformula într-un stil inconfundabil unele probleme de bază cu care se 

confruntă învăţământul matematic liceal. Cărţi scrise de prof . Mircea Ganga 

au avut ca scop o mai bună pregătire a elevilor pentru bacalaureat şi 

admitere la facultate şi, nu în ultimul rând pentru pregătirea elevilor în 

vederea olimpiadelor şi concursurilor de matematică.A fost profesor 

la  Colegiul  Naţional '' Mihai Viteazul" Ploieşti. 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Liceul_%22Sfin%C5%A3ii_Petru_%C5%9Fi_Pavel%22_din_Ploie%C5%9Fti
http://ro.wikipedia.org/wiki/Grigore_C._Moisil
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 ADRIAN GHIOCA(1941-2005) 
A urmat cursurile gimnaziale şi liceale la Buzău 

unde a urmat cursurile gimnaziale şi liceale. A făcut stagiul 

în învăţământ la liceul din Buşteni începând cu anul 1962. 

Se stabileşte apoi definitiv în oraşul Sinaia, întâi la fostul 

liceu “George Enescu”, apoi la actualul Colegiu “Mihail 

Cantacuzino”. A scris două numere ale singurei reviste “de 

autor” din ţară, şi anume “Tentaţia algoritmului”. A fost un 

diriginte de excepţie. A format caractere şi a marcat prin 

personalitatea sa toate generaţiile pe care le-a călăuzit. A 

fost un manager deosebit. Liceul pe care l-a condus ca 

director timp de peste 30 de ani, şi-a câştigat prestigiul pe 

valea superioară a Prahovei şi nu numai.  A organizat tabere 

de matematică. Peste 30 de ani, lotul olimpic al României 

avea stagii de pregătire la Sinaia. De două ori, la aceste 

pregătiri au fost invitate şi echipele Ungariei şi S.U.A. A 

fost membru în Comisia de Matematică din cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării. A făcut 

parte, în toţi anii, din Comisia de organizare a olimpiadelor naţionale de matematică. A fost, timp de 

trei legislaturi, membru în Biroul Consiliului Societăţii de Ştiinţe Matematice din România. 

Totodată, a fost un colaborator neobosit al “Gazetei Matematice”. A trecut la cele veşnice în ziua de 

12 noiembrie 2005 când inima sa, de prea multă trudă, a încetat să mai bată.  

 

 EUGEN ONOFRAS (1931-1991) 
A urmat şcoala primară, gimnazială şi liceul „Cuza Vodă” din Huşi, pe care l-a absolvit în 1950. În 

1953 1953 a funcţionat ca profesor suplinitor de matematică la şcoala elementară din comuna 

Buneşti, judeţul Vaslui De la 1 septembrie 1962 până la 31 august 1963 a funcţionat la secţia serală 

a Liceului “Mihai Viteazul” – Ploieşti (la Rafinăria Teleajen), care se desfiinţează în anul şcolar 

următor şi profesorul este transferat la Liceul “I. L. Caragiale” – Ploieşti, Se transferă la Liceul nr. 2 

– Ploieşti (1 septembrie 1965), care, din februarie 1974, se va numi Liceul “Mihai Viteazul” şi 

rămâne până la data decesului .A fost desemnat, de către Inspectoratul Judeţean Prahova, să 

răspundă de organizarea şi desfăşurarea etapei judeţene a Concursurilor de matematică pentru 

clasele V- X ale şcolilor generale, a fazelor judeţene ale Olimpiadelor şcolare.  

 

 

 ROMULUS CRISTESCU(1928- ) 

Romulus Cristescu s-a născut pe 4 august 1928 la Ploieşti. A 

studiat matematica la Universitatea din Bucureşti, a absolvit în 

1950 şi a devenit doctor în ştiinţe matematice în 1955. În cadrul 

Universităţii din Bucureşti el a ocupat postul de profesor 

asistent în perioada 1950-1955 A fost preşedinte al 

Departamentului de Analiză Matematică din cadrul Facultăţii 

de Matematică (1990-2000).În anul 1990 a fost ales membru al 

Academiei Române iar din 1992 a fost preşedinte al secţiei de 

Ştiinţe Matematice al Academiei Române. A scris aproape 100 

de articole publicate în România şi străinătate care se ocupă în 

special cu analiza funcţională şi a publicat 15 cărţi. 
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Numere naturale sub formă de rapoarte de permutări 
 

Mândrișor Robert 

Liceul tehnologic” Pamfil Șeicaru”  Ciorogârla Ilfov 

Prof.  indrumator: Pricope Sfetcu Ruxandra  

 

 

Elemente de combinatorică .Noțiuni teoretice. 

        

         Permutări  

Fie A= {         }o mulţime cu n elemente .Se numeşte permutare a mulţimii A oricare  mulţime  

ordonată  care se formează cu cele n elemente. 

Numărul permutărilor unei mulţimi cu n elemente se notează Pn . 

Pn= n! =1 2 3 … n   

P0=0!=1 

(n+1)!=n!(n+1) ,n  . 

k!  k=(k+1)!-- k! ,0  k   n ,n,k  . 

 

         Aranjamente şi combinări  

Fie A= {         }o mulţime cu n elemente şi k {         }.Mulţimea A are 2
n 
submulţimi. 

     Definiţie:Submulţimile ordonate cu k elemente ale mulţimii A se numesc aranjamente de n 

elemente luate câte k. 

Numărul aranjamentelor  de n elemente luate câte k se noteaza   
  

 

     Definiţie:Submulţimile cu k elemente ale mulţimii A se numesc combinări de n elemente luate 

câte k. 

Numărul combinărilor de n elemente luate câte k se notează   
   

 

Proprietăţi: 

 

    
 = n(n-1)(n-2)……(n-k+1) , 0  k   n ,  n,k  . 

 

    
 =

  

(     
  , 0  k   n , n,k  . 

 

3.    
  

  
 

  
 , 0  k   n , n,k  . 
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4.    
  

  

  (     
 , 0  k   n , n,k  . 

 

5.    
     

     (formula combinărilor complementare) 

 

6.    
 +   

       
  2

n     
(formula lui Pascal) 

 

7.    
       

       
          (formula de recurenţă) 

 

     

    În exercițiie următoare vom folosi o parte din noțiunile teoretice de mai sus si faptul ca o fracție 

este număr natural dacă numitorul divide numărătorul. 

Așadar arătați că numerele următoare sunt naturale 

 

1. 
(    

       
 ϵ N 

 

(    

       
  = 

                (      (        

                                
 = 

 

     Am simplificat de la numărător 2n cu un 2 și un n de la numitor 

     Am simplificat de la numărător 2n-2 cu un 2 și un n-1 la numitor 

     Am simplificat de la numărător 2n-4 cu un 2 și un n-2 de la numitor 

    ………………………………………………………………… 

     Am simplificat de la numărător 2 cu un 2 de la numitor și în acest fel obținem 

 

= 1•3•5•7•……………….•(2n-1) ϵ N 

 

 

2.  
(    

  (     
 ϵ N 

Să scriem ce înseamnă    
  = 

(    

  (      
 = 

(    

      
 

 

Dacă împărțim    
  cu (n+1) rezultă  

 

   
  • 

 

   
 = 

(    

  (      
 • 

 

   
 = 

(    

    (     
  

 

Așadar  numărul nostru se poate scrie ca un raport dintre    
  și (n+1). 
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    = 

(    

(     (        
 = 

(    

(       (     
 = 

(    
  

 
  (     (    

 =
(    

       
 =    

  • 
 

   
 

 

Așadar îl putem scrie pe    
  în funcție de     

     

 

   
  =    

    • 
 

   
 asta înseamnă că n+1 divide    

  deci  
(    

  (     
 ϵ N 
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Problemă Geometrie în plan 

 

Popescu Leonard 

Şcoala Gimnazială Lihuleşti  

Prof. coordonator Garcea Florin Cătălin 

¤¤¤ Fie ABCD un tablou dreptunghiular cu dimensiunile AB = a şi BC = b. Vrem să-i facem o 

ramă care să aibă peste tot aceleeaşi lăţime şi astfel încât dreptunghiul EFGH să fie asemenea cu 

ABCD.  

Ce lăţime trebuie să aibă rama?    

Ce lăţime trebuie să aibă părţile din ramă paralele cu AB şi cele paralele cu CD ca dreptunghiurile 

să fie asemenea ? 

 

 

     Demonstraţie: 

a)   Fie x – lăţimea ramie. Condiţia pentru ca dreptunghiurile să fie asemenea este:   
  

  
 

  

  
 , 

 

    
 

 

    
 .   (a-b) x = 0. 

     Dacă a – b ≠ 0 ; a ≠ b , soluţia este x   0, ceea ce înseamnă că cele două dreptunghiuri sunt 

asemenea numai dacă rama nu există. Problema nu are soluţie.Dacă a   b , a - b   0 , x este arbitrar 

ceea ce înseamnă că dacă tabloul are forma de pătrat putem da ramie orice lăţime vrem. 

b)  Fie x   EL lăţimea părţilor din ramă paralele cu AD şi y   AL a celor paralele cu AB. 

Condiţia este :  

 

    
 

 

    
 

Această ecuaţie dă :  

 

 
 

 

 
 

Lăţimile părţilor ramei trebuie să fie proporţionale cu laturile tabloului. 
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Probleme alese pentru elevi iubitori de matematică 
 

Nitoiu Vlad 

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  

 

Am conceput această lucrare în speranţa că vom reuşi să vă extindem orizonturile 

cunoaşterii în domeniul matemtaticii. Am ales câteva probleme atât din partea de geometrie cât şi 

din partea de algebră, dorind să acoperim gusturile fiecăruia. Ne dorim ca prin aceste probleme atât 

de atent selectate să vă trezim pofta de matematică încurajându-vă să rezolvaţi cât mai multe 

probleme. 

Iată câteva probleme de geometrie date la concursuri internaţionale:  

 

1.  Fie date 9 puncte în interiorul pătratului unitate. Să se demonstreze că există printre 

ele trei puncte, care să fie vârfurile unui triunghi de arie
1

8
      .                                                                    

(China) 

Rezolvare: 

Amintim că numim pătrat unitate, pătratul ale cărui laturi au lungimile egale cu o unitate. 

Unind două câte două mijloacele laturilor opuse în pătratul dat, obţinem o împărţire a acestuia în 

patru pătrate egale de arie
1

4
. Cel puţin unul dintre ele va contine trei sau mai multe puncte. 

Fie A, B şi C trei dintre aceste puncte conţinute în pătratul EFGH de latură 
1

2
, obţinut ca mai 

înainte .  

Va fi suficient să arătăm că 
1

.
2

ABC EFGHA A  

Ducând prin A, B, C paralele la EH, una din ele se va afla între 

celelalte două, deci va tăia în interior latura opusă vârfului prin 

care trece. Fie AA´aceasta, cu A`  BC .Construim şi BB´

AA´ cu B´AA´ şi CC´ AA´, cu C´AA´. Avem : 

´ ´

1 1
´ ´ ´ ´

2 2

1 1 1
(́ ´ )́

2 2 8

ABC ABA ACAA A A AA BB AA CC

AA BB CC EF EH

        

     

 

În cazul când A, B, C sunt coliniare ,demonstraţia nu poate fi 

făcută în acest mod , dar  0ABCA  . 
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2.  Pe prelungirile laturilor AB, BC, CA ale triunghiului echilateral ABC luăm punctele D 

şi E respectiv F, astfel încât AD=BE=CF .Notăm cu {M)=AE BF,{N}=BF CD,{P}=CD AE . 

Să se arate că triunghiurile DEF şi MNP sunt echilaterale . Să se rezolve aceeaşi problemă 

pentru cazul când punctele D, E, F se iau respectiv în interiorul triunghiului. 

                                                                                                                                           (România)  

Rezolvare:   

   

     

Din  (L.U.L.)  echilateral

Din     (L.U.L.) 

AFD BDE CEF FD DE EF DEF

AFB BDC CEA

m FBA m DCB m EAC x

         

    

   

 

 

 

      0120

(4) 

 echilateral

m NBC m PCA m MAB x

AMB BNC CPA

AMB BNC CPA

PMN MNP NPM MNP

    

     

  

   

 

 

 

 

3. Se consideră triunghiul ascuţitunghic 

ABC în care latura AB se prelungeşte cu BA, BC se 

prelungeşte cu CB  iar CA se prelungeşte cu AC .Se notează cu P perimetrul   şi cu P  perimetrul 

triunghiului . Demonstraţi că : 12 3
P

P
                                                                                                                 

(România) 

Rezolvare:   

 

 

 

1 1 1 1 1

1
1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

În  avem 90 2

În  avem 90 2 2   (1)

În  avem 90 2

O

O

O

AAC m A AC b c
P

A B B m A BB c a
P

B CC m B CC a b

   


     


    

1 1 1 1

1
1 1 1 1 1

1 1 1 1

În  avem 2

În  avem 2 3 3       (2)

În  avem 2

A BB A B a c
P

AAC AC c b P P
P

CB C B C b a

  


      


   

 

 

Din (1) şi (2) rezultă 12 3
P

P
  . 
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4. Arătaţi că în orice triunghi ABC are loc relaţia : 2a b cp h h h p    , unde p este 

semiperimetrul triunghiului, iar  , ,a b ch h h  lungimile înălţimilor corespunzătoare laturilor .  

                                                                                                                                                               

(România) 

  Rezolvare:   

În  avem 
2 ( ) 2

În  avem 

. Analog obţinem relaţiile ;
2 2 2

a

a a

a

a b c

AMB h c m
h b c m n h b c a

AMC h b n

b c a a c b a b c
h h h

   
        

   

     
   

 Adunând cele trei inegalităţi, obţinem :                                                 

 

      1
2

a b c

a b c
h h h p

 
     

 

Deoarece într-un triunghi dreptunghic orice catetă este mai mică decât ipotenuza rezultă   

 

În  avem 
2 . Analog obţinem relaţiile  ; .

2 2 2În  avem 

a

a a b c

a

AMB h c b c a c a b
h b c h h h

AMC h b

    
      

  

 

 Adunând ultimele trei inegalităţi obţinem     2      2a b ch h h a b c p       

Din Din (1) şi (2) rezultă 2a b cp h h h p     
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Pitagora-celebrul intelept 

 

Pruna Larisa 

Scoala Gimnaziala ,,Stefan Cel Mare’’, Alexandria, Teleorman 

Profesor coordonator: Mihai Ioana 

                                                          

  

 

 

 

,,Învăţând matematică,  

    înveţi să gândeşti’’. 

 

 

Pitagora-filosof și matematician grec din antichitate(sec al VI-lea i.Hr.)contemporan cu 

Thales. Familia sa era de origine tireniană.Tatăl,Mnesarchos,de origine gravor de pietre prețioase 

sau artist tăietor în piatră, era etrusc, originar din insula Lemnos,acolo unde se presupune că s-a 

născut. Școala organizată de el avea un caracter elitist,elevii ei(pitagoricienii) fiind în prealabil 

selecționați cu mare atenție. Pitagora a fost primul care a introdus în Elada învățarea științelor. Se 

presupune că fetei lui, Damo ,i-ar fi încredințat comentariile sale.Nu s-a păstrat nimic scris de 

Pitagora însuși. 

În astronomie, ideea că Pământul se învârte în jurul unui ”foc central” apare pentru prima 

dată în cadrul şcolii pitagoriene. Pitagora nu a lăsat nimic scris, de aceea este greu de delimitat 

concepţiile şi contribuţiile ştiinţifice şi filozofice de ale discipolilor săi, mai ales că prima descriere 

a operei şi a şcolii sale a fost întocmită cu 13 decenii mai târziu. 

Cu toate că poate ar fi fost mai corect că alături de teorema catetei şi a înălţimii să se 

numească eventual teorema ipotenuzei, Pitagora a rămas cunoscut 

în mod special datorită teoremei sale, deşi a fost descoperită cu 

mult înaintea lui Pitagora şi se presupune că doar a extins-o la 

triunghiuri dreptunghice ale căror laturi sunt exprimate prin orice 

număr pozitiv (iniţial erau numai numere naturale). 

Vechii constructori egipteni foloseau pentru construcţia 

unghiului drept o funie cu 12 noduri echidistante, legată sub formă 

de inel şi fixată cu 3 ţăruşi şi obţineau un triunghi dreptunghic cu 

laturile de (3; 4; 5), utilizând astfel reciproca teoremei lui 

Pitagora. 

Teorema aceasta face parte din categoria teoremelor la care  

s-au înregistrat în decursul timpului recordul demonstraţiilor (se presupune între 350 – 500 de 

demonstraţii). 
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Teorema lui Pitagora: 

         Într-un triunghi dreptunghic, pătratul lungimii ipotenuzei este egal cu suma pătratelor 

lungimilor catetelor. 

 

 

 

El a fost primul care a descoperit că există o corespondență,o relație între numerele întregi și 

lumea(realitatea fizică)care ne înconjoară. Această descoperire i-a încurajat pe pitagoricieni să 

cerceteze proprietățile numerelor întregi, numerele perfecte, numerele prietene, numerele 

pitagorice: a,b,c legate între ele prin relația a2+b2=c2 și mediile aritmetice, geometrice si armonice. 

Numerele perfete sunt numerele egale cu suma divizorilor lor,cele prietene sunt cupluri de numere 

întregi, fiecare dintre ele fiind egal cu suma divizorilor celuilalt. 

Cea mai importantă descoperire atribuită lui Pitagora este celebra teoremă care-i poartă 

numele:"Pătratul lungimii ipotenuzei unui triunghi dreptunghic este egal cu suma pătratelor 

lungimilor catetelor". Teorema a condus la descoperirea că nu există o măsură comună pentru 

diagonala si latura unui pătrat(acestea sunt măsuri incomensurabile). Diagonala pătratului fiind 

ipotenuza triunghiului dreptunghic ale cărui laturi sunt laturile pătratului, raportul lor este numărul 

care nu se poate exprima printr-un raport de două numere întregi, din care cauză a fost numit număr 

irațional . 

Demonstrație 

Teorema lui Pitagora a fost cunoscută mult timp înainte de Pitagora, dar el a fost primul care 

a demonstrat-o. În orice mod, demonstrația atribuită lui este foarte simplă, și apelează la o 

rearanjare a figurilor. 

Cele două pătrate mari reprezentate în figură conțin fiecare patru triunghiuri identice, iar 

singura diferență dintre cele două pătrate mari este faptul că triunghiurile sunt aranjate într-un mod 

diferit. Astfel, spațiul alb din interiorului fiecărui pătrat mare trebuie să aibă aceeași suprafață. 

Egalând suprafețele spațiilor albe reiese teorema lui Pitagora, c.c.t.d.  

Faptul că această demonstrație foarte simplă îi aparține lui Pitagora este dedus din scrierile 

filozofului și matematicianului grec Proclus. 

Este posibil ca aceasta să fie teorema cu cele mai multe demonstrații; cartea ”The 

Pythagorean Proposition” (în traducere directă ”Propoziția Pitagorică”) conține 370 de demonstrații. 

Această descoperire a produs o adevarată criză în rândurile pitagoricienilor, provocându-le 

un adevărat șoc, deoarece devenea evident că nu toate lucrurile sunt numere întregi, contrar teoriei 

lor conform căreia totul se poate exprima prin numere întregi sau prin rapoartele lor(numere 

raționale sau fracții).  
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Numărul 1 era esența, unitatea(în greceste monás), căreia din punct de vedere geometric, îi 

corespundea punctul socotit indivizibil, un fel de atom matematic. 

Numărul 2 reprezenta dualitatea, opoziția, din punct de vedere geometric îi corespunde elementul 

de linie format din două puncte alăturate. 

Numărul 3 reprezenta triada și corespunde celor 3 dimensiuni spațiale și din punct de vedere 

geometric este format din trei puncte alăturate care alcătuiesc un plan,elementul de suprafață. 

Numărul 4-tetrada-corespunde celor 4 elemente fundamentale care pentru pitagoricieni,erau focul, 

pământul, apa și aerul, iar din punct de vedere geometric corespunde corpului solid, mai exact 

elementului de volum format din patru puncte alăturate, dintre care numai trei sunt situate în același 

plan. O semnificație aparte era atribuită numărului 10-decada-considerat a fi numărul perfect, dat 

fiind că el conține în sine(ca sumă)pe primele patru:10=1+2+3+4. 

ÎNCHEIERE 

Nu departe, la nord de antica Crotona, unde profesa Pitagora, ( cunoscută astăzi sub numele 

de Cortona), pe drumul ce duce spre Metapont (astăzi Taranto), unde legenda spune că ar fi murit 

Pitagora, există o regiune mică cunoscută sub numele ei latin de Terra Imaginalionis. În această 

regiune, nu departe de autostrada care şerpuieşte de-a lungul coastei calabreze, se află micul cătun 

San Mathesis.  

Aici, în afara satului, se găseşte o capelă gotică cunoscută sub numele de Capela Pitagora. În 

această capelă, pe podea, în faţa altarului, se află o lespede de marmură albă ştearsă de veacuri şi de 

miile de pelerini ce au trecut pe aici. Din inscripţia de pe ea numai câteva litere mai pot fi desluşite: 

HI…C. T…OS…T…G…S…S care arată cu siguranţă că în timpurile de demult, legenda          

spunea  că: “ AICI SE ODIHNESC OASELE LUI PITAGORA DIN SAMOS” 

Singurul locuitor al capelei este un preot cu o sutană lungă, care ţine aprinse, zi şi noapte, 

cinci candele aşezate în cinci firide în jurul altarului, ca o dovadă că Pentagrama (pentagonul stelat) 

era semnul de unire al pitagoreicilor. Acest preot povesteşte oricărui călător care vizitează capela – 

semnificaţia acestor cinci candele. 

PRIMA din aceste candele este Lampas Utilitatis. Ea ne arată că nu putem împărtăşi 

matematica marii mulţimi a poporului, decât dacă ne oprim mai întâi asupra utilităţii ei şi ne putem 

imagina uşor ce i s-ar întâmpla omenirii, dacă ar înceta să existe orice urmă de ştiinţă matematică.    

A DOUA  candelă este Lampas decoris, candela frumuseţii. Adevăratul succes în predarea 

matematicii este posibil, numai dacă ştim că această disciplină este tot atât de frumoasă pe cât de 

utilă. 

A TREIA este Lampas Imaginationis - un nume care pare întotdeauna potrivit cu o capelă 

medievală în care ard candele sfinte, căci ce-ar fi matematica fără imaginaţia devotaţilor ei, uriaşilor 

şi învăţăceilor ei. 

A PATRA candelă este Lampas poesis, candela poeziei. Ea ne arată că acei care n-au simţit 

poezia matematicii, ar fi mai bine să înceteze a mai profesa această ştiinţă, căci altfel eforturile lor 

sunt zadarnice. 

A CINCEA este Lampas misteri – pentru că ea descoperă lumii unul din marile farmece ale 

ştiinţei, fiind – nu de puţine ori – misterioasă şi provocatoare. 

“Nu ce spun zeii, regii e adevăr curat,  

Ci doar ceea ce poate să fie demonstrat,  

Când scoatem adevărul, ce nu-i un simplu joc,  

Demagogie, mituri, nu-şi au aicea loc. 
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Cu-aceste-nvăţăminte, ce stau ca ideal  

Valabil peste secoli, rămâi universal, 

Sporit-ai patrimoniul întregii omeniri,  

Asigurându-ţi nimbul supremei Nemuriri” 

                                              Ion Grigore 

 

 

S-au folosit ca resurse bibliografice: surse din informație web 
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Ridicarea la putere a matricelor pătratice 

 

Hoban Andrada Dumitrița, Ile Ana Ioana Roxana 

Seminarul Teologic Liceal „Sf. Iosif Mărturisitorul” Baia Mare 

Prof. coordonator Pop Adela 

 

 În această lucrare vom pune în evidenţă câteva metode de ridicare la putere a matricelor 

pătratice de ordinul 2 sau 3 ilustrate prin exemple sugestive. 

 Exemplul 1.  Fie   (
     

   
     

); a,b      si   (
   
   
   

) 

a) Să se demonstreze că : a1)  A= a         

                                 a2)               

b) Să se calculeze   (      î      

Rezolvare: 

a1)    (
   
   
   

)+(
   
   
   

) 

A= a (
   
   
   

)+b (
   
   
   

)=a        

a2) Demonstrăm prin inducție matematică:   (  : 
 =           

I) Etapa verificării 

 (  : 
 =    , „A” 

II) Etapa demonstrației 

 (    (    ; k    

 (    
        , presupunem că e adevarat 

 (      
        , trebuie demonstrat 

                   

Dar        (
   
   
   

)(
   
   
   

)  (
   
   
   

)     

                      (    , propozitie adevarata 

Din I si II rezulta   =           

 

b)    

   (         
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Exemplul 2.  Fie    A=(
   
    

    
)    (  , unde   este rădăcina ecuației         .  

Să se calculeze       . 

Rezolvare: 

  fiind rădăcina ecuației                    |                

de unde avem      și     . 

        (
   
    

    
)(

   
    

    
)  (

             
                    

                    

)  

(
   
   
   

) 

        (
   
   
   

)(
   
    

    
)  (

   
      
      

)   (
   
    
    

) 

         (
   
    
    

)(
   
    

    
)   (

   
   
   

)       

        

    (     (     
            

{
 

 
           

            

            

            

,  k   

Exemplul 3.   Fie A=(
      

   (      
      

)    (  , și matricele B=(
     

   
     

),  

C=(
      

   (        
      

)    (  . 

  a) Să se calculeze B    și    . 

   b) Să se arate că există 2 matrice           (   astfel încȃt      
     

  pentru orice n  . 

Rezolvare: 

a) B    =(
     

   
     

)(
      

   (        
      

)=   

   =   

b) A=B+C dar B            
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   (        
      

          
             

           

Exemplul 4.   

 O matrice A   (   se numeste involutivă dacă:         

O matrice B   (C) se numeste idempotentă dacă:     .  

Să se arate că:  

a) dacă A este involutivă atunci  
 

 
(       este idempotentă 

b) dacă B este indempotentă atunci 2B-   este involutivă. 

Rezolvare: 

a)        atunci    [
 

 
 (      ]

  
 

 
(          

 

 
(          

 

 
(      

 

 
(       

 

 
(      este idempotentă 

     b)      ; 

 (      
                               este involutivă 

Exemplul 5. Fie    ,
cossin

sincos







 


tt

tt
A tℝ. Să se calculeze        . 

Rezolvare: 

Utilizȃnd formulele de trigonometrie                   ,                     

obținem 








 








 







 


tt

tt

tt

tt

tt

tt
AAA

2cos2sin

2sin2cos

cossin

sincos

cossin

sincos
2

.

Demonstrăm prin inducție 

matematică:   (  :

 







 


ntnt

ntnt
An

cossin

sincos
 ,  nℕ

*
 

I) Etapa verificării a fost parcursă 

II) Etapa demonstrației:  (    (    ;  k    

Presupunem adevărată propoziția  (  :

 







 


ktkt

ktkt
Ak

cossin

sincos
 k   , și demonstrăm 

 (    :

 














tktk

tktk
Ak

)1cos()1sin(

)1sin()1cos(
1

 





















 







 


tktk

tktk

tt

tt

ktkt

ktkt
AAA kk

)1cos()1sin(

)1sin()1cos(

cossin

sincos

cossin

sincos
1

, 

 unde am folosit formulele: 

 

    (                               și      (                             

Prin urmare propoziția  (     este adevărată, iar din cele două etape, rezultă că 








 


ntnt

ntnt
An

cossin

sincos
 

Obs.  Folosind acest rezultat vom deduce forma puterii a-n-a pentru matricele 
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Rezultă 2222

 

Exemplul 6.  Fie 









10

11
A . Să se calculeze nAn , ℕ

*
. 

Rezolvare: 

Obs. Orice matrice  RM
dc

ba
A 2








  verifică relația   22

2 det OIAATrAA   (Hamilton-

Cayley), de unde se obține   2

2 det IAATrAA   

Se demonstrează prin inducţie că există două şiruri reale 

     ,1,,  , ,211



nNnIyAxAîncâtastfelyx nn

n

nnnn

AyTrAxyxunde det ,  ,0  ,1 2211  .Pentru a evidenţia relaţia de recurenţă constatăm  

             AyAxAIyAxAAA nnnn

nn  2

2

1 = 

                IxyAyxxAyIyAxx nnnn 222222   deci: 

  Nnxyysiyxxx nnnn   ,           1 21221  

Pentru matricea 









10

11
A  ,  cu Tr(A)=2 și det(A)=1, ecuaţia caracteristică asociată relaţiei 

de recurenţă de ordinul 2 este: 

2121

2    deci   1,12 nccxrrcurr n   

 1 şi   rezultă

 0,1 unde de 
22  2

1  1
12

212

211












nynx

cc
ccxn

ccxn
Pentru

nn
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Bibliografie: 
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Carl Friedrich Gauss 
 

Savu Andra- Florentina 

Colegiul National “ Nicolae Iorga “ 

Prof. îndrumător: Alexe Maria 

 

Am ales acest matematician deoarece mi s-a părut foarte interesant modul în care a descoperit 

formula care te ajută sa aduni 100 de numere cu uşurinţă. Acesta a luptat foarte mult ca să 

ajungă aşa de cunoscut în matematică. Veţi vedea mai multe detalii in biografia făcută mai jos: 

        

 Unul dintre cei mai mari matematicieni, Carl Gauss s-a remarcat prin contribuţii 

fundamentale în teoria numerelor si geometrie, în probabilităţi şi statistică, ca ţi prin descoperiri 

majore şi astronomie şi electromagnetism. 

        De asemenea, a inovat cartografia şi tipografia, iar una dintre invenţiile sale a fost o versiune 

timpurie a telegrafului. Una dintre realizările sale notabile este anticiparea geometriei neeuclidiene, 

care a devenit importantă abia la un secol după ce el a conceput-o. Prestigiul său, în special în 

domeniul matematicii pure, este incontestabil. “ Chiar şi astăzi” , scrie Michio Kaku, “ Dacă ceri 

oricărui matematician să enumere cei mai frumoşi 3 matematicieni din istorie, nu va ezita să-I citeze 

pe Arhimede, Issac Newton si Gauss”. 

       Carl Friedrich Gauss s-a născut la 30 aprilie 1777 in ducatul german Brunswick într-o familie 

săracă. Bunicul din partea tatălui era ţăran, iar tatăl său Gerhard Dietrich Gauss, care lucra ca şi 

grădinar, drumar şi curăţător de canale, era un om onest, necultivat, care nu avea de gând să se 

îngrijească de educaţia fiului său. Mama lui Carl, Dorotheea, a izbucnit în lacrimi când i  s-a spus că 

fiul ei va fi cel mai mare matematician al Europei. Dorotheea a fost o femeie voluntară care şi-a 

încurajat fiul şi s-a mândrit cu el până când a decedat, la varsta de 97 de ani, în casa lui Carl. 

       Un adevărat geniu al matematicii, Gauss stia sa adune încă de la vârsta de 3 ani, când a început 

să corecteze socotelile tatălui său. La 7 ani a fost trimis la o şcoală din provincie, iar 2 ani mai târziu 

a luat primele lecţii de matematică. Legenda spune că profesorul a dat clasei de rezolvat o problemă 

în care sa adune 100 de numere întregi. Friedrich a înţeles imediat principiul progresiei aritmetice, a 

scris rezultatul şi, în vreme ce profesorul termină adunările, şi-a azvârlit tăbliţa pe jos, spunând: 

”Ligget se” ( Iată rezultatul). 

     La varsta de 12 ani, după ce a luat lecţii de la un profesor particular, tânărul observase deja 

limitările axiomelor lui Euclid şi nu mult după aceea întrevedea posibilitatea unei geometrii 

neeuclidiene, pe care mai târziu o va accepta în particular. Cu sprijinul financiar al Ducelui de 

Brunswick şi împotriva dorinţei tatălui său, Gauss urmează cursurile liceului local „Collegium 

Carolinum”, începând din 1792. Aici studiază lucrările lui Leonhard Euler, Lagrange si Issac 

Newton. 

     Deşi era înzestrat cu un talent excepţional pentru limbilie străine, Carl se decide in 1796 să 

continue studiul matematicii. Aceasta se intâmplă la scurt timp după ce descoperise modul de 

construcţie cu rigla şi compasul a unui poligon cu 17  laturi. O frumoasă teoremă insotea această 

descoperire, primul progres autentic în construirea  poligoanelor din ultimii 2000 de ani. 
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         La 30 martie 1796, Gauss a început să ţină un jurnal al propriilor descoperiri, ultima 

menţionată fiind datată in 1814. Jurnalul, scris în latină şi publicat abia în 1801, este remarcabil 

pentru anticiparea multor inovaţii realizate pe parcursul secolului al-XIX-lea. 

      “Sunt destul de multe idei în jurnal, nepublicate, cât să creeze o jumătate de duzină de reputaţii 

ştiinţifice”, scrie Stuart Hollingdale. În anii studenţiei, Friedrich a scris “Disquisitiones 

arithemticae”, publicat in 1801, cea ma cuprinzătoare lucrare a sa de matematică pură. Aceasta i-a 

adus imediat recunoaşterea, dacă nu chiar celebritatea în lumea ştiinţifică. 

      In 1807 a fost numit director al Observatorului Universităţii din Gottingen, apoi a devenit 

profesor de astronomie. A rămas aici până la moarte.  

      In jurul anului 1830, Gauss devine prieten şi colaborator al  lui Wilhelm Weber, care abia îşi 

începuse cariera   didactică la Gottingen. Între anii 1795-1798 Carl a urmat cursurile Universităţii 

din Gottingen, dar şi-a luat doctoratul la Universitatea din Halmstatd in 1799. Teza sa de doctorat a 

reprezentat o demonstraţie riguroasă a ceea ce astăzi este cunoscut drept Teorema Fundamentală a 

Algebrei, si anume ca orice ecuaţie cu o variabilă are cel puţin o rădăcină. Tot el a inventat si suma 

care îi poarta numele, anume „Suma lui Gauss”. 

S= 1 + 2 + 3 + 4 + … + n = n x ( n + 1 ) : 2- Suma lui Gauss 
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Proprietăți generale ale pătratelor magice 
 

Simion Dragoș 

Liceul Tehnologic „Petrache Poenaru”, Bălcești, Vâlcea 

Prof. îndrumător: Mihai Cristina 

 

1.Un pătrat magic rămâne magic dacă se mărește sau se micșorează  cu același număr 

fiecare element al său, ceea ce este evident, pentru că dacă mărim sau micșorăm cu numărul x 

fiecare element al unui pătrat magic de n, atunci pe fiecare rând, pe fiecare coloană și pe fiecare 

diagonal, suma magică inițială    va deveni           , respectiv           , deci va 

rămâne constantă. 

 

2. Un pătrat magic rămâne magic dacă se înmulțește sau se împarte cu același număr x 

fiecare element al său , ceea ce este evident, pentru că dacă se înmulțește sau se împarte cu x 

fiecare element al unui pătrat magic de n, atunci pe fiecare rând, fiecare diagonală și pe ambele 

diagonale, suma magică inițială    va deveni          , respectiv          , deci va rămâne 

constantă. 

 

3. Dacă se adună două câte două elementele de același rang a două pătrate magice de 

aceeași mărime, se obține un alt pătrat magic, ceea ce este evident, pentru că atunci pe fiecare 

rând, pe fiecare coloană  și pe ambele diagonal, suma magică a pătratului nou va fi         
   , deci va rămâne constantă. Dacă cele două pătratemaice de adunat nu sunt de aceeași mărime , 

iar diferența n1 - n2este un număr par, atunci pătratul magic mai mic se înconjoară cu o bordură de 

căsuțe, în care se pun zerouri, apoi se efectuează adunarea. Se înțelege că cele spuse în prezentul 

alineat cu privire la adunarea a două pătrate magice rămân valabile și în cazul scăderii unui pătrat 

magic din alt pătrat magic. 
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4. Un pătrat magic rămâne magic dacă se schimbă între ele mai întâi două coloane 

corespondente, apoi două rânduri corespondente, ceea ce este evident, pentru că  schimbând mai 

întâi două șiruri suma magică pe rânduri și pe coloane rămâne  neschimbată, deranjându-se numai 

suma magică de pe diagonale,iar apoi ,schimbând între ele și celelalte două șiruri, elementele 

diagonale mutate de la locul lor revin în diagonalele din care au făcut parte inițial, restabilindu-se 

astfel suma magică și pe diagonal. 

 

Bibliografie: 
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2. www.wikipedia.com 
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Teorema lui Rolle 
 

Bejinariu Matilda 

Colegiul Tehnic de Industrie Alimentara, Suceava;  

Prof.îndrumător Andreea Țui 
 

Michel Rolle  (n. 21 aprilie 1652 Ambert, Basse-Auvergne; d. 8 noiembrie 1719 Paris) a fost 

un matematician francez cu contribuții importante la istoria calculului diferențial și integral. Este cel 

mai cunoscut pentru Teorema lui Rolle (1691) și co-inventator al algoritmului lui Gauss (1690). 

Teorema lui Rolle este o teoremă enunțată prima oară de Michel Rolle în 1691. 

Dacă f  este o funcție definită pe un interval I  și a  și b   două puncte din I   ( a b  ) și 

dacă f  este continuă pe 
 , ,a b f  este derivabilă pe 

 , ,a b
 iar   (a) ),( f bf    atunci există un punct 

,c  ,a c b    în care derivata se anulează, '( ) 0.f c    

Enunț teoremă 

Fie 
     , : ,  ,   ,  .a b bb af a  

  Dacă: 

 f  este continuă pe intervalul închis 
 , ;a b

  

 f  este derivabilă  pe intervalul deschis 
 , ;a b

  

 f  are valori egale la capetele intervalului,  ( ,) ( )ff ba    

atunci există cel puțin un punct c  din intervalul deschis 
 , ,a b  ,c a b

 în care derivata se 

anulează: '( ) 0.f c    

Demonstrație: 

Se analizează cazurile: 

a) Funcția f  este constantă pe intervalul închis 
 , .a b

 În acest caz '( ) 0f x   oricare ar fi 

 ,x a b
 și deci punctul 

 ,c a b
  răspunde concluziei teoremei. 

b) Funcția f  nu este constantă. Cum f  este continuă  pe un interval compact 
 , ,a b

 atunci 

din teorema lui Weierstrass rezultă că f  este mărginită și își atinge marginile pe compact, 

adică există 
 , ,m Mx x a b

  astfel încât 
( ) ,mf x m

 
( ) ,Mf x M

 unde 
 inf ( )m f x

 și 
sup( ( ))M f x  reprezintă marginea inferioară, respectiv marginea superioara a funcției .f   

Deoarece  f   nu este constantă, rezultă că .m M   

 Dacă punctul de minim mx
 aparține intervalului 

 ,a b
 atunci conform teoremei  lui Fermat 

avem că 
'( ) 0.mf x 

 Luând mc x
 teorema este demonstrată. 

Dacă 
 , ,mx a b

 adică mx
 coincide cu unul din capetele intervalului 

 , ,a b
 atunci 

( ) ( ) ( ) ( ).Mf a f b f x m M f x    
  

În acest caz este clar că 
,Mx
 punctul de maxim al funcției f  se află în interiorul intervalului 

 , .a b
 

Din nou aplicând teorema lui Fermat se deduce că 
'( ) 0.Mf x 

  

Deci Mc x
și teorema este complet demonstrată. 

Interpretare geometrică  

Teorema lui Rolle are o interpretare geometrică simplă. Din '( ) 0f c   rezultă că tangenta la 

graficul funcției f  din punctul ( , ( ))c f c  este paralelă cu axa .Ox  Deci dacă cerințele Teoremei lui 

https://ro.wikipedia.org/wiki/21_aprilie
https://ro.wikipedia.org/wiki/1652
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ambert
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Basse-Auvergne&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/8_noiembrie
https://ro.wikipedia.org/wiki/1719
https://ro.wikipedia.org/wiki/Paris
https://ro.wikipedia.org/wiki/Matematician
https://ro.wikipedia.org/wiki/Analiză_matematică
https://ro.wikipedia.org/wiki/Teorema_lui_Rolle
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Rolle sunt îndeplinite, atunci pe graficul funcției f  există (cel puțin) un punct 
 , ( )c f c

 în care 

tangenta este paralelă cu axa .Ox   

Interpretare fizică 

Presupunem că x  este timpul și ( )f x  este coordonata unui punct, care se mișcă pe o 

dreaptă, la momentul .x  La momentul x a  punctul are coordonata ( ),f a  apoi se mișcă într-un 

anumit mod cu viteza '(x)f  și se întoarce la punctul de plecare cu coordonata (a)f  la momentul 

,x b  
   (a) .)( f bf 

 Este clar că pentru a se întoarce la punctul ( ),f a  el trebuie să se oprească la 

un anumit moment, adică la un anumit moment x c   viteza este zero, '( ) 0.f c    

Observații 

Teorema lui Rolle este o teoremă de existentă.  

Toate cele trei cerințe din teorema lui Rolle sunt esențiale pentru ca teorema să fie adevărată. Dacă 

una din cele trei ipoteze nu se verifică, atunci concluzia teoremei nu mai are loc. Vom ilustra prin 

exemplele de mai jos acest lucru. 

1) Fie funcția 
 : 0,1 ,f 

  definită prin 
 

      1; 0

;      0,1
( )

x

x
f x

x










   

Această funcție verifică cerințele 2) și 3) din teoremă, dar nu verifică 1), adică f  nu este 

continuă la dreapta în 0.x   Deci f  nu este continuă pe intervalul 
 0,1 .

 Avem '( ) 1,f x   oricare 

ar fi 
 0,1x

 și prin urmare '( ) 0,f x   oricare ar fi 
 0,1 .x

  

2) Să considerăm 
 : 1,1 ,f  

 
( )f x x

 pentru care se verifică continuitatea pe 

intervalul 
 1,1

 și ( 1) (1) 1,f f    dar nu se verifică ipotezele teoremei lui Rolle întrucât f  nu 

este derivabilă în 0.x   Prin urmare, nu există punct intermediar  
 1,1c 

, în care  '( ) 0.f c    

Șirul lui Rolle 

 Determinarea numărului de rădăcini reale (precum și a intervalelor în care aceste rădăcini 

sunt situate) ale unei ecuații de forma ( ) 0f x  , unde f  este o funcție derivabilă, constituie o 

aplicație importantă a Teoremei lui Rolle, cunoscută sub numele de Șirul lui Rolle.  

 Etapele formării șirului lui Rolle și modul în care se interpretează acesta reprezintă un 

algoritm de mare utilitate în studiul ecuațiilor associate funcțiilor derivabile.  

 

 

 

 

 

     Bibliografie:  

 1. https://ro.wikipedia.org/wiki/Teorema_lui_Rolle 

 2.  https://ro.wikipedia.org/wiki/Michel_Rolle       
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Viața lui Pitagora 

 

Țîrlea Ionuț 

Scoala Gimnazială  Vranești  

Prof. îndrumător  Stancu Maria 

 

     A fost un filosof și matematician grec, originar din insula Samos, întemeietorul pitagorismului, 

care punea la baza întregii realități teoria numerelor și a armoniei. A fost și conducătorul partidului 

aristocratic din Crotone (sudul Italiei).  

 Pitagora s-a născut prin anul 580 î.Hr. în insula Samos. Încă de tânăr a călătorit mult, vizitând 

Orientul Apropiat până în India. Când s-a întors în Samos, a dat peste Polycrates care a fost tiran al 

Samosului în perioada 538-522 î.Hr. Pitagora, el însuși un mic dictator, s-a mutat la Crotona, azi 

Crotone în Italia, unde a întemeiat cel mai ”totalitar” colegiu posibil.  

     O parte din ideile sale erau inspirate din filosofia Orientului. Astfel, sufletul, fiind nemuritor, 

migrează de la un corp la altul, părăsindu-l pe cel mort, purificându-se un timp în Hades apoi 

reîncarnându-se. Pitagora își amintea că fusese cândva o curtezană celebră, apoi eroul aheu 

Euforbiu din războiul troian. Ba chiar mergând odată la Argos, își recunoaște acolo o armă din 

timpul expediției. Toate aceste aspecte îl fac pe Pitagora un personaj aproape fantastic. Timon din 

Atena ni l-a înfățișat din punct de vedere intelectual ca pe un ”histrion(bufon) cu aere solemne care 

tot dându-și singur importanță a reușit să și-o capete”. Pitagora nu se mărginea să practice virtutea, 

ducând o viață castă, păstrând un regim alimentar riguros și având o purtare demnă și înțeleaptă, ci 

a făcut un instrument de publicitate pentru sine. Devenise o figură semi-divină: învățăceii așteptau 

patru ani până să-l vadă.  

    În profesia sa începea cu matematica. Dar nu așa cum o înțelegeau grosolanii și interesații 

egipteni, care o inventaseră doar din scopuri practice. Pitagora vedea matematica ca o teorie 

abstractă, dedicată antrenării minții cu deducții logice, cu exactitatea proporțiilor și cu 

demonstrațiile. Doar după ce îi aducea la un astfel de nivel pe elevi trecea la geometrie care pentru 

el se compunea din elemente clasice: axioma, teorema și demonstrația.  

   Prin tradiție i se atribuie următoarele descoperiri științifice importante: 

-în geometrie: vestita teoremă a lui Pitagora și construirea unor poligoane și poliedre regulate; 

-în astronomie și geografie: ideea că Pământul este o sferă care se rotește în jurul axei sale și că 

există și alte lumi; 

-în muzică: de lungimea coardei sau a flautului depinde sunetul pe care-l produc ele; 

-a descoperit tabla înmul   

   Principiile filozofice ale lui Pitagora au fost următoarele: 

-numerele reprezintă esența lucrurilor, iar universul este un sistem ordonat și armonios de numere și 

raporturi numerice. 

   Punctul de plecare este unitatea sau monada. Nu este un număr, ci generatoare de numere. 

   Din unitate se nasc numerele și din ele lucrurile.  

   Al doilea principiu cosmologic este doimea sau diada nedeterminată (duas aoristos). Ea este 

nedeterminată fiindcă are o natură pură, deci nelimitată, nedefinită. Nici ea nu este număr, 

ci principiu al numerelor.  
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             Închistat în orgoliul său de castă și tot mai convins că cercul pitagoricienilor constituie o 

grupare aleasă și predestinată de zei să pună ordine în rândul oamenilor, s-a hotărât să ia puterea în 

stat și să întemeieze la Crotona republica ideală, bazată pe filosofia elaborată de el însuși. Ca toate 

republicile ideale, ea urma să fie o ”tiranie luminată”. Pitagora dorea să interzică tuturor vinul, 

carnea, ouăle, bobul, amorul și râsul. La un moment dat crotonezii au constatat că toate demnitățile 

din stat erau deținute de adepții lui Pitagora, oameni austeri, foarte serioși, plicticoși, comepetenți și 

îngâmfați care doreau să facă din Crotona o închisoare-mănăstire. Înainte de a fi prea târziu, au 

înconjurat seminarul, i-au scos pe chiriași și i-au ucis. Pitagora a apucat să  fugă.  

    Începea cu matematica. Dar nu așa cum o înțelegeau grosolanii și interesații egipteni, care o 

inventaseră doar din scopuri practice. Pitagora vedea matematica ca o teorie abstractă, dedicată 

antrenării minții cu deducții logice, cu exactitatea proporțiilor și cu demonstrațiile. Doar după ce îi 

aducea la un astfel de nivel pe elevi trecea la geometrie care pentru el se compunea din elemente 

clasice: axioma, teorema și demonstrația.  

     A fost prins și omorât cândva în jurul anului 495 î.Hr. Avea deja peste 80 de ani și își pusese la 

adăpost ”Comentariile”, încredințându-le fiicei sale Damona, cea mai fidelă discipola a sa, ca să le 

răspândească în lume.  
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