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COLECTIVUL DE REDACȚIE  

ELEVI: 

1.REDACTOR ȘEF: 

Ivănuș Octav   David, clasa a X-a A  

2. REDACTORI :  

1. Andrei Roxana- clasa a IX a E  

2. Florică  Stefania – clasa a IX-a A  

3. Haută Rebeca Maria – clasa a IX-a A  

4. Pruncu Bianca Denisa – clasa a IX-a A  

 

5. Fechită Luigi Leonard – clasa a IX-a A  

 

PROFESORI  COORDONATORI: 

1. Stan Mihaela 

2. Dascălu Mariana Gabriela- director 

 

 

 

 

Responsabilitatea pentru conținutul materialelor revine în exclusivitate autorilor. 

 

 

  “Nu înveţi să desenezi uitîndu-

te la un profesor care desenează 

foarte bine.  

 

 

 

 

Nu înveţi pianul asculţînd un 

virtuoz.  

 

 

 

 

Nu înveţi să gîndeşti ascultîndu-l 

pe un om care vorbeşte şi 

gîndeşte bine.  

 

 

 

Trebuie să încerci, să faci, să 

refaci, pînă ajungi să stăpîneşti 

bine cunoştinţele”. 

 

Aşteptăm cu nerăbdare criticile şi 

sugestiile voastre! 

COLECTIVUL DE REDACȚIE! 
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Colegiul Tehnic „ Petru Poni ”Roman a fost premiat cu eTwinning 

School Label 2019-2020 , pentru activitatea derulată pe platforma 

eTwinning  

 

Certificatul de Școală eTwinning a fost lansat în 2017, cu intenția de a 

recunoaște și recompensa implicarea, angajamentul și devotamentul 

eTwinner-ilor, precum și a echipelor de profesori și directori din aceeași 

școală. Colegiul Tehnic “Petru Poni” Roman- Şcoală eTwinning Școlile 

eTwinning sunt recunoscute drept modele în domeniile lor, diseminându-și 

cunoștințele de specialitate din sfera: 

 practicilor digitale ; 

 practicilor de siguranță online ; 

 abordărilor inovatoare și creative ale pedagogiei ; 

 promovării dezvoltării profesionale continui a cadrelor didactice ; 

 promovării practicilor de învățare în colaborare în rândul 

personalului și elevilor  

Statutul de Școală eTwinning aduce cu sine recunoașterea muncii 

inovatoare pe care școlile au depus-o în promovarea cetățeniei, sensibilizării 

culturale și competențelor digitale. De asemenea, este o recunoaștere a 

eforturilor depuse de școli pentru a crea o cultură a colaborării în propriile școli, comunități locale și țări, 

precum și dincolo de perimetrul acestora. 

Proiectele din domeniul “ŞTIINŢELOR “ derulate  de elevii scolii şcolii noastre, pe platforma 

eTwinning live sunt:  

1.Physics and other science in our daily life 

2.Climate changes 

 3.Using Games in Classes 

 Echipa eTwinning a  CTPPR  

https://live.etwinning.net/projects/project/186135
https://live.etwinning.net/projects/project/185524
https://live.etwinning.net/projects/project/183176
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                       2. HOOKED ON MATHEMATICS  

Nr 2018-LT01-KA229-047003_6 

 

           A doua vizită transnațională – Scurt schimb de grupuri de elevi- din cadrul proiectului 

Erasmus+ Hooked on Mathematics, Nr 2018-LT01-KA229-047003_6  a avut loc în Mugla, Turcia, 

între 18 și 22 martie 2019, proiect care se implementează  la Colegiul Tehnic “PetruPoni ” în perioada 

1.09.2018- 31.08.2020. 

De la Golegiul Tehnic Petru Poni au participat la aceasta reuniune două cadre didactice, 

coordonatoarea de proiect, Stan Mihaela și Elena Apăvăloaei, profesoară de limba engleză și doi 

elevi, Pîrțac Ovidiu- Vasile –din clasa a X-a F și Ivănuș Octav David din clșasa a X-a A. 

          Tema reuniunii a fost Matematica si contextual social 

          Principalul obiectiv a fost ca elevii să observe și să recunoască corespondențele matematice în 

context social: dansuri, elemente de istorie locală, moșteniri etnoculturale, gastronomie și cîntece 

populare. 

          Elevii au învățat să foloseasca instrumentele TIC în anumite scopuri practice. Cunoștințele 

dobîndite urmează să fie aplicate în unele activcități. Ei au învățat despre: 

-aplicarea într-un mod antrenant a materialelor de pe Internet în rezolvarea anumitor probleme 

matematice (lucrul în echipe, discuții-masa rotunda- jocuri de tip ice-breaking- jocuri “de spargere a 

gheții“, exursii tematice în aer liber); 

- dialogul cultural-prezentarea țărilor partenere, date importante din istoria țărilor din proiect, 

însemnătatea anumitor date și numere (de exemplu 100,1000,10000); 

- o lecție interactivă cu titlul "Matematica și contextual social interesant: interferențe istorice și 

geografice ". Toti elevii și profesorii din proiect au participat la lecțiile din cadrul modulului. 

- un seminar "Rolul matematicii în mediul înconjurator din țările partenere" (6 prezentări). Aplicații 

practice a ideilor din cadrul seminarului (aplicații interactive cu formele matematice) ; 

- participarea la lecții de matematică; 

- o lecție special limba turcă –înțelesul numeric al literelor din vechiul alfabet al limbii turce-semnificața 

numelor proprii descoperită prin numerelor corespunzatoare literelor; 

- rezolvarea problemelor de matematică în autobus, în călătoriile spre câteva destinații turistice cultural, 

concurs matematic de orientare având ca repere cele mai importante cladiri din orașul Milas și din 

împrejurimi; 

- o serată dedicată partenerilor din proiectul Erasmus+ "Acuratețe matematică în dansurile turcești ";  
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- fiecare participant și-au notat zilnic împresiile în format digital și profesorii au discutat detaliile cu 

privire la "Săptămâna matematică" din țările lor. 

Principalele activități : 

Luni  

a. Salutul de întâmpinare a grupului de ienicei; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întâlnirea cu membrii conducerii școlii din Turcia și vizitarea acestei unități școlare. 
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Spectacolul de celebrare a victoriei de la Çanakkale 

 

Programul de MARȚI  

a. Prezentările școlilor din cele 6 țări partenere : 

b. Jocuri de dezvoltare a inteligenței.  

c. Vizită la Inspectoratul școlar al districtului, vizitarea oraului Milas, a muzeului; identificarea 

relațiilor dintre mathematică și arhitectura orașului. 

d. O serata turcească (armonii în dansurile turce), legaturile dintre matematică muzică și dans. 
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Programul de MIERCURI  

a. Vizită la Muzeul matematicii 

“THALES “din localitatea Aydin și 

vizitarea complexului arheologi Efes – 

geometrie în arhitectura antică;                                                                                                                                                                 

 

Programul de JOI  

a. Lucrul la proiect . 

b. Relațiile dintre matematică și 

sport . 
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Programul de VINERI 

 

a. Lucrul la proiect.  

b. Relațiile dintre matematică și sport.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Ceremonie de acordare a certificatelor de participare  
 
 
 

 
 

 

Acest proiect a fost finanțat cu susținere din partea Uniunii Europene prin Programul 

Erasmus+.Această comunicare reflectă doar punctul de vedere al  autorului, iar Comisia Europeană 

nu poate fi făcută responsabilă pentru utilizarea informației pe care o conține. 
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3.FEMEI CARE AU REVOLUŢIONAT ŞTIINŢA 

 

Elevă : Haută Rebeca- Mariaclasa a IX-a A, profesor coordonator-Stan Mihaela   

Deși științele sunt asociate, în general, cu bărbații, există câteva 

femei care au avut un cuvânt greu de spus în acest domeniu.Potrivit 

neurologului italian Rita Levi-Montalcini, creierul bărbaților este 

identic cu cel al femeilor din punct de vedere genetic. Totuși, numărul 

femeilor cu cariere în lumea științei este destul de mic, deși proporția 

celor care urmează facultățile de profil este ridicată (uneori, raportul 

este de 50/50)Deși femeile reprezentau 48% din forță de muncă a 

Statelor Unite ale Americii începând din 2009, acestea au solicitat doar 

24% din joburile în știință, tehnologie, inginerie și matematică. Deși 

salariile sunt foarte ridicate în aceste sectoare, se pare că femeile nu 

sunt atrase să practice acest gen de meserii, potrivit . 

Atragerea femeilor în practicarea meseriilor ce țin de știință este o 

provocare pentru experți și academicieni. Deși femeile tinere sunt interesate de știință și 

matematică, ele tind să renunțe la aceste domenii după ce termină facultatea. 

Unul dintre cele mai mari nume din matematica, cand se puneau bazele acestei 

stiinte, a fost Hypatia, fiica matematicianului Theon din Aexandria.Puteti vedea mai jos 

cinci femei care au lasat in urma lor mosteniri importante in domeniul stiintelor. Fiecare 

dintre acestea are o poveste incredibila, fiind condusa de o curiozitate nesfarsita si 

iubire pentru cunoast 

 

EMILIE DU CHATELET 

Emilie du Chatelet a fost un om de știință important al 

secolului al XVIII-lea. Născută în 1706, a avut avantajul de a 

se trage dintr-o familie bogată, ceea ce i-a permis să facă ore 

de matematică în particular. După ce s-a măritat cu 

marchizul du Chatelet, s-a concentrat pe interpretarea 

matematică a conceptului de energie. 

La începutul secolului al XVII-lea, Isaac Newton a stabilit o conexiune între energie, masă și viteză. Una 

dintre cele mai mari realizări ale Emiliei du Chatelet a fost traducerea operei lui Newton "Philosophiae 

Naturalis Principia Mathematica" din latină în franceză.Studiind acest text revoluționar alături de 

http://s2.ziareromania.ro/?mmid=4715115149da0b9aff
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Voltaire, du Chatelet a ajuns la concluzia că legile lui Newton sunt adevărate. Cercetările ei s-au dovedit 

utile în 1905, când Albert Einstein a elaborat formulă de echivalentă dintre masă și energie. Această 

formulă se datorează în mare parte bazelor teoretice stabilite de du Chatelet. 

După ce Emilie du Chatelet a murit, la 40 de ani, în timpul unei nașteri, Voltaire a scris despre ea: "Are o 

minte strălucită, demnă de Newton". 

 

ROSALIND FRANKLIN 

 Chimistul Rosalind Franklin și-a început carieră 

științifică din scurtă să viață studiind cărbunii și a sfârșit 

concentrându-se pe anatomia virusurilor. Cea mai mare 

contribuție a acesteia- și cea mai controversată - a fost legată 

de încercarea de a descoperi structura acidului 

dezoxiribonucleic (ADN).Deși în 1962 Premiul Nobel pentru psihologie sau medicină a fost acordat lui 

James Watson, Francis Crick și Maurice Wilkins pentru descoperirea structurii dublu-elicoidale a ADN-

ului, această realizare nu poate fi revendicată numai de către cei trei. Reușită acestora s-a datorat și 

cercetărilor efectuate de Rosalinda Franklin.Născută în 1920, Franklin și-a dorit să fie om de știință de la 

o vârstă fragedă, dar această ocupație era considerată atunci că aparțînând numai bărbaților. Oricum, 

perseverență și inteligență ei au biruit, iar Franklin a obținut o slujba de asistent de cercetare la King's 

College din Londra, după ce și-a luat doctoratul în chimie fizică la Cambridge University.Laboratorul de 

la King's College avea că principal obiectiv de cercetare descoperirea structurii ADN-ului, iar Franklin 

fotografia lanțuri fine de ADN folosind difracția de raze X.Relațiile tensionate dintre Franklin și colegul 

ei de laborator Maurice Wilkins le-au permis lui Watson și Crick să meargă înainte în cursa pentru 

descoperirea structurii ADN. Fără știrea Rosalindei Franklin, Wilkins i-a arătat lui Watson pozele cu 

difracția de raze X, ceea ce a reprezentat un indiciu important pentru 

descoperierea structurii dublu-elicoidale a ADN-ului. 

 În 1953, Watson și Crick au publicat studiul lor despre ADN în 

"Nature", iar Franklin nu a primit vreo recunoaștere pentru contribuția să. 

Singură distincție care i-a fost acordată a fost una post-mortem 

LISE MEITNER 

Fiziciana Lise Meitner, cunoscută și că "mama bombei atomice", s-a 

născut la Viena, Austria, în 1878. După ce a studiat fizică la Universitatea 

din Viena, Meitner a început să colaboreze cu Max Planck și Otto Hahn în 

cercetarea radioactivitățîi. 

În 1918, Hahn și Meitner, care își vor continuă colaborarea pentru 

mai mulți ani, au descoperit elementul chimic protactiniu. În 1923, Meitner a descoperit efectul Auger, 

http://s2.ziareromania.ro/?mmid=d726615149f88187f4
http://s2.ziareromania.ro/?mmid=4c3a81514a28045d29
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un fenomen care se manifestă prin faptul că un atom poate aruncă în afară să unul sau doi electroni 

pentru a se stabiliza. Fenomenul a fost numit după fizicianul francez Pierre Auger, care a identificat 

reacția atomică doi ani mai târziu, făcând că prima dintre realizările științifice ale lui Meitner să fie 

omise. Izbucnirea celui de-Al Doilea Război Mondial a determinat-o pe Meitner să plece în Stockholm, 

după ce Germania a anexat Austria în 1938. Până atunci, Meitner făcea experimente cu deplasarea 

neutronilor. În 1939, Meitner și Otto Frisch, care îi era atât nepot, cât și partener de laborator, au numit 

acest proces fisiune nucleară și au publicat o lucrare pe marginea acestui subiect. 

 Divizarea atomilor prin fisiune nucleară a fost cheia dezvoltării bombei atomice, dar Meitner nu 

a fost implicată în Proiectul Manhattan, al cărui scop era dezvoltarea armelor atomice de către Statele 

Unite ale Americii. 

 Deși Meitner a fost cea care a descoperit fisiunea nucleară, partenerul sau de laborator a luat 

Premiul Nobel pentru chimie în 1944. 

 Meitner a murit în 1968, muncă să nefiind recunoscută. Totuși, moștenirea ei rezidă în tabelul periodic 

al elementelor. În 1992, un element radioactiv a fost numit meitneriu, primind simbolul Mt, că o 

recunoaștere târzie a meritelor Lisei Meitner. 

 

SHIRLEY ANN JACKSON 

Shirley Ann Jackson, născută în 1946, este o deschizătoare de 

drumuri din mai multe puncte de vedere. A fost prima femeie de 

culoare care și-a luat doctoratul la Institutul de Tehnologie din 

Massachusetts. În 1973 era una din cele două femei de culoare din 

SUA care aveau un doctorat în fizică. 

 În 1995, președintele Bill Clinton a numit-o pe Shirley Ann 

Jackson în fruntea Comisiei pentru Reglementări Nucleare din Statele 

Unite ale Americii, prima femeie care a ocupat o astfel de poziție. 

 În plus, experiență să și activitatea în domeniul politicilor publice i-au 

permis să devină prima femeie afro-americană aleasă în Academia 

Națională de Inginerie pentru a-i fi înmânat premiul Vannevar Bush 

pentru realizări în domeniul științei. 

 Toate aceste recunoașteri au venit în urmă unei munci titanice. După ce a absolvit Institutul de 

Tehnologie din Massachusetts, Jackson s-a ocupat de o gama largă de cercetări în domeniul fizicii în 

cadrul Laboratoarelor AT&T Bell, în perioada 1976 - 1991. Pe măsură ce activitatea să profesională s-a 

îmbogățit, a evoluat și rolul sau public de susțînător al științei, educației și inovației în SUA. 

 

http://s2.ziareromania.ro/?mmid=deccb1514a420888f3
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 RITA LEVI-MONTALCINI 

Rita Levi-Montalcini a fost unul dintre cei mai importanți cercetători ai activității creierului. A 

murit pe dată de 30 decembrie 2012. Născută în 1909 în Italia, Levi-Montalcini a urmat școală de 

medicină în ciuda interdicției tatălui sau - inginer și matematician 

- de a urmă o formă superioară de învățământ.După ce și-a luat 

diplomă în medicină și chirurgie în 1936, Levi-Montalcini a 

decis să se specializeze în neurologie. 

 Izbucnirea celui de-Al Doilea Război Mondial a 

determinat-o să ocolească zonele militare periculoase și să își 

continue cercetările ascunzându-se. Pentru scurt timp, a lucrat că 

medic militar. După război, Levi-Montalcini și colegul sau 

Stanley Cohen au încercat să își dea seama cum se dezvoltă 

nervii într-un embrion, aflat la rândul sau în plin proces de creștere. În cadrul cercetării, cei doi au 

descoperit factorul de creștere nervoasă, proteină fundamentală care stimulează dezvoltarea și creșterea 

neuronală. 

 Descoperirea le-a adus celor doi cercetători Premiul Nobel în psihologie și medicină în 1986, 

când Levi-Montalcini avea 77 de ani. În pragul aniversării a 100 de ani în 2009, a declarat pentru ziarul 

"Times of London" că încă vine în fiecare zi la muncă, la European Brain Research Institute, instituție pe 

care a și înființat-o. 

 Fiind întrebată despre cum poate să atingă cineva vârstă de 100 de ani, ea recomandă un regim 

limitat de somn (de la ora 23 la 5 dimineață), o cantitate limitată de mâncare și menținerea creierului 

activ și interesat de ceea ce se întâmplă în jur: "Secretul vieții este să continuăm să gândim. Și să 

încetăm să ne gândim la noi. Acesta este singurul mesaj pe care îl am".Creierul bărbatului și cel al femeii 

sunt identice din punct de vedere genetic, spune Rita Levi-Montalcini. Singurul mod prin care bărbații 

și-au impus voință în față femeilor este prin intermediul forței, a spus cercetătoarea 

"Creierul are două emisfere, una veche sau arhaică, ce guvernează emoțiile și instinctele noastre, și altă 

mai nouă, care guvernează capacitatea noastră de a raționa. În zilele noastre, creierul arhaic tinde să 

domine. Este cauza tuturor tragediilor care se întâmplă, una dintre acestea fiind Holocaustul, iar acest 

lucru duce la sfârșitul umanității. Este acea parte a creierului care ne-a făcut să coboram din copaci, însă 

este și cauza tuturor dezastrelor și a celor mai mari pericole cu care se confruntă astăzi planetă noastră. 

Această va fi cauza dispariției rasei umane. Sfârșitul nu este departe", a precizat Rita Levi-Montalcini în 

interviul pentru "Times of London". 

Sursa:https://a1.ro/news/social/ziua-femeii-2019-10-femei-care-au-schimbat-lumea-si-povestile-lor-

id848160.html 

  

https://a1.ro/news/social/ziua-femeii-2019-10-femei-care-au-schimbat-lumea-si-povestile-lor-id848160.html
https://a1.ro/news/social/ziua-femeii-2019-10-femei-care-au-schimbat-lumea-si-povestile-lor-id848160.html
http://s2.ziareromania.ro/?mmid=e15781514a4e07205e
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4.PI DAY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Eleva: Bianca Şoroagă, clasa a X-a A, profesor coordonator- Drimbe Minica  

Colegiul Tehnic “ Petru Poni” Roman 

  

În ziua de 14 martie, in fiecare an pe tot globul se sarbatoreste ziua numarului Pi cunoscut prin 

aproximarea sa la 3,14. Tocmai datorita acestei aproximari data celebrarii este in martie deci luna a treia, 

ziua a XIV-a. De amintit este faptul ca tot in aceasta zi, in anul 1879 s-a născut cel mai mare fizician al 

planetei noastre, Albert Einstein. Ziua Internationala a numarului Pi, o initiativa aparuta in Statele Unite 

pentru a promova matematica in randul copiilor a devenit un punct de referinta fiind serbata in lumea 

intreaga de adulti si copii prin concursuri inedite dar si prin degustari de placinte. 

Un astfel de eveniment a avut loc şi în şcoala noastră în data de 14 martie 2019.  
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Tu ce stii despre  Pi? 
Numarul Pi este o constanta matematica a carei valoare este egala cu raportul 

dintre circumferinta si diametrul oricarui cerc intr-un spatiu euclidian, sau cu 

raportul dintre aria unui cerc si patratul razei sale. Pi este una dintre cele mai 

importante constante matematice, fiind continuta in multe formule de matematica, 

fizica, inginerie. Numarul pi este un numar irational, a carui valoare este egala, in 

varianta scurta, cu 3,14. 

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

(perimetru) –Pi=C/din legatura cu formula de calcul a circumferintei (sau a perimetrului) unui cerc. 

        PROPRIETATI ALE NUMARULUI PI 

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

demostrata complet abia in secolul 18. 

 este transcendent (i.e. nu exista niciun polinom cu coeficienti rationali care sa-l 

aiba pe pi ca radacina), de unde rezulta urmatoarea proprietate: 

 nu este construibil geometric (i.e. 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. 

     Memorarea cifrelor numarului pi 

Chiar cu mult timp inainte ca valoarea lui pi sa fie evaluata de calculatoarele electronice, unii 

oameni au devenit obsedati memorarea unui numar record de cifre ale sale. 

Ultimul record inregistrat la memorarea cifrelor lui pi este de 67.890 de cifre si este detinut de un 

student chinez de 24 ani (Lu Chao), caruia i-au luat 24 de ore si 4 minute sa recite fara greseala pana la a 

67.890-a cifra zecimala a lui pi. 

Exista mai multe moduri de memorare a numarului pi, iar cea mai cunoscuta metoda consta in 

folosirea de “pieme” (poeme pentru numarul pi) – poezii ce reprezinta numarul pi astfel incat lungimea 

fiecarui cuvant (in litere) reprezinta o cifra. Exemplu de piema in limba romana: “Asa e usor a scrie 

renumitul si utilul numar.” Pe langa pieme, exista si alte mnemotehnici pentru retinerea cifrelor 

numarului pi. 
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5.LECŢIE INTERNAŢIONALĂ DE ECOLOGIE :  
AMPRENTA ECOLOGICĂ 

 
Eleva Roxana Andrei , clasa a IX-a E,   profesor coordonator Stan Mihaela                                                                                                                                                                                                        

Colegiul Tehnic “ Petru Poni” Roman 

 

O altfel de lecție de ecologie desfășurată cu elevii claselor a IX-a, a X-a, a XI-a , profilul  

“Protecţia mediului” .  de la Colegiul Tehnic ” Petru Poni ” Romanderulată în cadrul proiectului : The 

International Student Carbon Footprint Challenge (ISCFC), alături de 70 profesori și peste 4000 de elevi 

din Argentina, Croatia, Guiana Franceză, Guatemala, Italia, Noua Zeelandă, România, Slovenia, Coreea 

de Sud, Spania, două provincii din Canada și 18 state din SUA! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Membrii echipei: 

Profesori : Stan Mihaela- coordonator proiect : Gavril 

Paraschiva , Niţa Maricica şi Dămoc Cristina. 

 Domeniul in care se incadreaza: Educatie ecologica si 

protective a mediului; 

 Scopul activitatii: cresterea gradului de constientizare a  

elevilor referitoare la schimbarile climatic;  

Obiectivele educationale : Educarea  elevilor  cu privire 

la efectele schimbarilor climatice asupra mediului 

inconjurator si impactul asupra vietii umane, precum si 

constientizarea importantei propriei contributii in 

reducerea amprentei de carbon. 

OBIECTIVE: 

1) Elevii şi vor   măsura impactul de carbon pentru 

domeniile :transport,energie acasă, alimente și achiziții debunuri de consum  
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2) Elevii se vor  familiarizat cu  sursele și ipotezele care stau la baza calculelor amprentei ecologice. 

3) Elevii vor avea  oportunitatea de a compara rezultatele obşinute  cu  rezultatele altor elevi   din alte țări. 

4) Elevii vor putea participa , pe baza rezultatelor obţinute , la discuțiile internaționale cu elevii din alte 

ţăriale Globului,  cu privire la consum care influențează 

schimbările climatice și pot împreună cu colegii lor , săgăsească 

soluţii pentru reducerea poluării mediului. 

5) Profesorii din proiect vor avea  posibilitatea de a colabora cu 

colegii din întreaga lume pentru a schimba idei pentru activități 

teoretice şi practice legate de poluarea mediului înconjurător.  

Ce este "amprenta ecologica"? 

Amprenta ecologică este un indicator obiectiv ce exprimă sintetic presiunea pe care omenirea o 

exercită asupra biosferei, prin consum. În crearea amprentei ecologice globale, o mare pondere au: 

suprafeţele agricole,  

suprafeţele marine de pescuit, suprafeţele ocupate de construcţii industriale, amenajările de infrastructură, 

aşezările umane din urban şi rural, suprafeţele destinate depozitării şi neutralizării unor deşeuri, 

suprafeţele destinate extragerii şi depozitării unor minereuri sau hidrocarburi, suprafeţele despădurite şi 

cele de curând reîmpădurite ş.a.  

Conceptul de amprentă ecologică globală a fost utilizat 

întâia oară în anul 1992, de către ecologul canadian 

William Rees de la Universitatea Britanică din Columbia.  

Acesta defineşte „amprenta ecologică” ca fiind  acea 

formula de calcul prin care întreaga întindere a 

Pământului se împarte la numărul său de locuitori, din 

care rezultă suprafaţa Terrei de care are nevoie un individ sau 

oorganizaţie pentru a-şi asigura necesarul de resurse şi pentru 

a-şi biodegrada complet deşeurile generate de-a lungul întregii 

sale existenţe.Acest instrument a fost preluat mai departe de 

mediul business, cel educaţional si neguvernamental. Indexul 

creat măsoară în esenţa resiunea pe care o exercităm asupra 

ecosistemelor, nivelul de productivitate si regenerarea a 

resurselor naturale astfel încât  să poată satisface nevoile 

omenirii si gradul de absorbţie a deseurilor produse.  

Amprenta ecologică se masoară în hectare globale (hag) şi pentru calcularea ei se ia în calcul întreaga 

suprafaţă a Pământului, inclusiv zonele de apa şi zonele îngheţate. 
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 Plecând de la acest instrument, în anul 2007 s-a estimat că la valoarea consumului si a deşeurilor 

produse mondial, avem nevoie de o planetă şi jumatate pentru a 

susţine ritmul accelerat al dezvoltării şi consumului actual. 

Capacitatea de regenerare a planetei este depaşită total de stilul 

actual de viaţă al omenirii, un model total nesustenabil de 

dezvoltare al societăţii globale. 

O amprentă ecologică echilibrată şi adaptată resurselor Planetei 

are valoarea de 1,8 hag/persoană. 

Aceast calcul reprezintă o media dintre zonele mai sărace ale 

lumii şi cele mai bogate. Astfel, lumea a treia care înregistreaza 

valori sub 1,8 hag/ persoană  ofera ţărilor dezvoltate posibilitatea 

să-şi depăşească limitele de producţie şi consum.  În Europa, 

valoarea atinge 4,9 hag/persoană în timp ce în Statele Unite valoarea se dublează.  

Amprenta ecologică se aplica atât persoanelor, cât şi bunurilor şi serviciilor, a organizaţiilor, 

evenimentelor şi  proiectelor dar şi a sectoarelor industriale, 

oraşelor si statelor lumii. 

AMPRENTA ECOLOGICĂ A ROMÂNIEI 

                 În România, ca şi în alte state, consumul de bunuri şi servicii 

al populaţiei a constituit, din ce în ce mai intens după anul 2000 

(mai intens chiar decât producţia) o premisă de dezvoltare. Unele 

dintre dimensiunile sale – educaţia, sănătatea, cultura ş.a. – au avut 

(atât cât au fost) chiar semnificaţia şi importanţa unor investiţii pe 

termen lung. Dar dincolo de dimensiunile sale absolut necesare, pe 

deplin legitime şi acceptate de toată lumea, consumul de bunuri şi 

servicii al populaţiei a influenţat, în multe modalităţi cu totul 

nejustificate, amprenta ecologică a ţării. 

O cauză de extindere suplimentară, absolut nejustificată a amprente ecologice a României derivă şi 

dintr-o altă dimensiune a comportamentului de consum deficitar al populaţiei majoritare. Acolo unde 

acesta este caracterizat printr-o puternică înclinaţie spre supraconsum, excelează şi printr-o totală lipsă de 

respect şi de interes faţă de mediul natural. Poluarea cu reziduuri rezultate în urma diferitelor acte de 

consum este absolut devastatoare, îndeosebi în zonele naturale intens populate în perioadele de vacanţă 

sau  de repaus săptămânal.  

Amprenta ecologică, împreună cu media satisfacţiei faţă de viaţă şi media speranţei de viaţă 

servesc la calcularea indicelui bunăstării planetei. Acesta măsoară eficienţa ecologică a distribuirii 

bunăstării sociale pe suprafaţa globului, relevând faptul că un consum ridicat de resurse naturale nu poate 
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garanta, singur, vreunei ţări, obţinerea unor niveluri ridicate ale satisfacţiei faţă de viaţă a populaţiei 

aferente.. 

Consumul de energie rezidenţial şi industrial generează o altă serie de factori de mare impact, în 

sensul creşterii nejustificate a amprentei ecologice a ţării. Necesitatea de a eficientiza sectorul energetic 

naţional precum şi de a  reabilita energetic fondul rezidenţial oferă un spaţiu aproape nelimitat de inovare 

tehnică, tehnologică şi socială.  

În România actuală, clădirile rezidenţiale mai vechi de 40 de ani au o pondere de 53% în total, 

37% au o vechime între 20–40 ani şi doar 10% au sub 10 ani. De a ceea, marea majoritate a clădirilor 

necesită reparaţii capitale, reabilitări şi modernizări energetice.  

Concluziile ce rezultă din cele de mai sus, în ceea ce priveşte situaţia globală, dar în special 

priorităţile absolute de dezvoltare ale României, pe termen mediu şi lung (20–30 de ani), sunt următoarele:  

– omenirea se află în prezent în pragul unor situaţii de criză conjugate, fără precedent în istorie, care se 

vor adânci şi vor persista pe termen lung. Marile probleme decurg din iminenta epuizare, în viitorul 

previzibil, a unor resurse naturale vitale –energie, minerale, apă potabilă, soluri fertile, suprafeţe 

împădurite ş.a. Dat fiind caracterul intens parazitar, iresponsabil din perspectivă ecologică, al economiei 

globale vreme de mai bine de două secole, manifestarea unei crize globale multicompuse de talia celei 

actuale era iminentă. Marii întreprinzători ai lumii nu au fost preocupaţi, cum nu sunt cu adevărat 

preocupaţi nici în prezent, de a produce bunuri şi servicii fără a periclita ireversibil echilibrul eco-sistemic 

global. 

– populaţia din ţara noastră va resimţi, în mod inevitabil, pe termen mediu şi lung, efectele devenirii 

conjuncturii globale. În jurul anilor 2025–2030 se vor atinge punctele de vârf ale exploatării resurselor 

energetice convenţionale la nivel global  (care pentru gazele naturale şi cărbune, vor mai întârzia, probabil 

15–20 de ani  .  

– un loc privilegiat în setul de obiective prioritare ale dezvoltării României trebuie să-l ocupe susţinerea 

prin resurse publice şi private cât mai ridicate şi  mereu în creştere a 

dezvoltării umane 

Bibliografie: 

1. Bătănoiu, R., Depozităm deşeuri, ne contaminăm şi ne iradiem…pe 

bani, Altermedia, „Cărţi  Incomode”, România, 2005.  

2. Bombos, B., Serviciile şi construcţiile au dus creşterea economică la 

8,8 procente,  „Financiarul”, www.financiarul.com, 2008.  

3. Cambir, A. (coord.), Coordonate ale nivelului de trai în România. 

Veniturile şi consumul populaţiei în anul 2006, Institutul Naţional de 

Statistică, Statistică Socială, 2007.  
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6.ALEGE CONŞTIENT. STOP DEPENDENŢEI DE INTERNET !  

Elevi: Forică Ştefania, Stan Denisa Gabriela – clasa a IX-a A.Profesor coordonator: Stan Mihaela 

 

 Știați că ... Mai mult de un sfert (27,3%) dintre copiii din România petrec peste șase ore online, dacă 

sunt într-o zi de școală, iar procentul acestora crește la 48,3%, dacă sunt într-o zi de final de săptămână 

sau de vacanță, o arată datele Studiului privind utilizarea Internetului de către copii, realizat de Salvați 

Copiii, în cadrul proiectului @Ora de Net. În vederea creșterii nivelului de informare privind dependența 

de Internet în rândul copiilor și tinerilor, Organizația Salvați Copiii a lansat concursul național „Aleg 

conștient. Stop dependenței de Internet!”. Partenerii acestei inițiative educaționale sunt: Ministerul 

Educației Naționale, Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție și Institutul 

de Cercetare și Prevenire a Criminalității.  

 În vederea participării la concursul național @Ora de Net „Aleg conștient. Stop dependenței de 

Internet!”, Colegiul tehnic ”Petru Poni ” Roman a organizat evenimentul Alege conștient. Stop 

dependenței de Internet!.Acesta a avut loc în data de 10 .04. 2019, la ora 12 , în Sala de festivități a 

Colegiului Tehnic ” Petru Poni” Roman, și a reunit 150 de reprezentanți ai elevilor profesorilor, părinților 

și comunității locale.. În cadrul întâlnirii, participanții au vizionat resursele video și informaționale oferite 

de coordonatorii naționali ai proiectului și au fost dezbătute cele mai importante aspecte privind 

dependența de Internet. Discuțiile au avut scopul de a crește nivelul de asumare a rolul adulților în 

educarea copiilor pentru o folosire creativă, utilă și sigură a Internetului și dispozitivelor tehnologice. 

Acest eveniment a fost organizat de echipa formată din elevi de la clasa a IX-a A , coordonată de prof. 

Stan Mihaela 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Utilizarea Internetului de  către copii și tineri 2019 

Studiul realizat de Organizaţia “ Salvati Copii! Romania 

Vârstă medie la care copiii încep să petreacă timp Online  este de 9 ani, cu valori cuprinse  

 între 7.4 ani  în  cazul copiilor de 12 ani și 9.7 în cazul celor de 17 ani. 

96.1% dintre copii accesează Internetul folosind telefonul mobil smart. 
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99,3% dintre copii declard că au un profil pe o rețea socială. 

27% dintre respondenți afirmă că, într-o zi obișnuită de școală, petrec peste 6 ore online  sau își 

verifică   constant dispozitivul de pe care navighează. 

În cazul unei zile libere, fie că vorbim de sfârșitul de săptămâna sau de vacanță, 

48,3% dintre copii petrec   peste 6 ore pe zi online 

Aproximativ 1 din 5 copii (23.5%) spun că postează de plictiseală, procent  mai  ridicat  în 

 rdandul  liceenilor. 

Ce este dependenţa de Internet? 

•  presupune lipsa capacităţii de a alege conştient motivul, modul şi timpul dedicat utilizării 

dispozitivelor tehnologice.  

•    o acţiune compulsivă care presupune pierderea controlului impulsurilor legate de utilizarea 

Internetului (jocuri online, reţele sociale sesiuni-

maraton de navigare online sau urmărit materiale 

video sau seriale online), care persistă în ciuda 

consecințelor negative pentru persoana în cauză.  

Pasiune sau Dependență 

Pasiunea este : 

 aliniată cu ființa noastră profundă 

 O înclinație naturală care ne aduce bucurie, liniște, 

o energie domoală, inspirație, vitalitate și stare de 

bine. 

 Pasiunile au darul de a ne face să ne simțim vii, entuziaști, deschiși,încrezători, luminoși.  

Dependența este : 

  un impuls, o reacție greu de controlat care nu oferă libertate reală de a alege altceva 

  relaxarea declarată este doar aparentă  

  sentimentele sunt apăsătoare 

  reacțiile sunt impulsive la adresa oricui ar dori să oprească acel comportament chiar şi cu riscul 

pierderii relațiilor importante 

 secătuiește de energie, nevoile reale sunt neglijate și, în timp, scade încrederea în sine, în ceilalți și în 

viață.  

Efecte ale utilizării excesive a Internetului  
În cazul în care dependența se menține timp îndelungat pot apărea perturbări ale sănătății fizice și ale 

relațiilor: 

 Tulburări de vedere 

 Dureri de cap intense, ameţeli 
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 Obezitate – prin lipsa activităţii fizice, rutine legate de alimentație, de masă şi comportament 

alimentare nesănătoase Deformări ale coloanei vertebrale – scolioze, cifoze 

 Sindrom de tunel carpian - durere şi senzaţie de amorţeală în mâini şi la nivelul articulaţiilor mâinii 

 Crize de epilepsie – prin fotosensibilitate 

 Pierderea relațiilor semnificative 

 Alegerea unor persoane apropiate care împărtășesc aceeași dependență 

Comportament violent sau la limita legii 

În cazul  în care dependenţa de Internet ascunde alte situaţii mai grave, se poate  ajunge până la 

tulburări psihologice şi traume  

Simptome de retragere/fugă:  

•   Anxietate – stare de frică generalizată asociată cu neîncredere în persoane și mediu  

•   Depresie  – sentiment de tristețe, apăsare, amărăciune care persistă în timp  

•   Fobie – frică excesivă față de un obiect, stimul sau faţă de contexte sociale  

•   Izolare socială – evitarea relațiilor cu alte persoane  

•   Absenteism sau abandon şcolar  

Simptome de atac/luptă:  

•   Conflicte repetate în plan social cu alți copii și adulți  

•   Integrarea experienţelor virtuale violente în viaţa reală  

•   Agitație și comportament agresiv pe o durată lungă de timp și necorelat cu etapa de dezvoltare la care 

se află copilul (mușcat,  țipat, îmbrâncit)  

•   Identificarea  cu agresorul  - repetarea comportamentului agresiv  care l-a rănit faţă de o altă persoană 

considerată mai slabă decât el  

•   Comportament erotic și sexualizat cu alți copii sau adulți – punerea în act a traumei legate de 

expunerea la conţinut neadecvat vârstei sau a unei forme de încălcări ale limitelor intime  
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7.LECŢIA DE FIZICĂ: MĂSURAREA CURENTULUI ELECTRIC 

Elev: Ivănuş Octav, clasa a X-a A, profesor coordinator- Dascălu Mariana Gabriela  

 

Curеntul electric reprezintă deplasarea dirijată a 

sarcinilor electrice. Există două mărimi fizice care 

caracterizează un curent electric: 

• intensitatea curentului electric, numită adesea simplu 

tot curent electric, care caracterizează global curentul, 

referindu-se la cantitatea de sarcină electrică ce străbate 

secțiunea considerată în unitatea de timp. Se măsoară în 

amperi. 

• densitatea de curent este o mărime vectorială 

asociată fiecărui punct, intensitatea curentului regăsindu-se 

ca integrală pe întreaga secțiune a conductorului din 

densitatea de curent. Se măsoară în amperi pe metru pătrat. 

Intensitatea curentului electric, desemnată uneori în limbajul curent prin anglicismul 

"amperaj", sau numită eliptic curent electric, este o mărime fizică scalară ce caracterizează global 

curentul electric. Se definește ca măsurând sarcina electrică ce traversează secțiunea unui conductor în 

unitatea de timp, sau debitul sarcinii electrice printr-o suprafață dată, de obicei aceasta fiind secțiunea 

transversală a unui fir conductor:  

În Sistemul Internațional, intensitatea curentului electric se măsoară în amperi, o unitate de bază a 

Sistemului Internațional, al cărei simbol este A. 

𝐼 =
∆𝑞

∆𝑡
 , ∆𝑞 − 𝑠𝑎𝑟𝑐𝑖𝑛𝑎 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎, ∆𝑡 − 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑚𝑝 

 

Măsurare 

Dispozitivul utilizat pentru măsurarea intensităţii curentului electric se numeşte voltmetru. 

Valoarea tensiunii curentului  continuu sau alternativ ce trece printr-un circuit se măsoară conectând 

voltmetru (multimetrul) în paralel cu consumatorii din acel circuit. 

Tensiunea electrică între două puncte ale unui 

circuit electric este diferența de potențial între cele două 

puncte și este proporțională cu energia necesară deplasării de 

la un punct la celălalt a unei sarcini electrice. 

ensiunea electrică (sau voltajul) reprezintă mărimea fizică 

scalară egală cu raportul dintre lucrul total efectuat de 

câmpul electric pentru a transporta sarcina electrică pe 

întregul circuit și mărimea sarcinii electrice. 

unde: 

U - tensiune electromotoare; 

L - lucrul forței electrice; 

Q - sarcina electrică. 

Unitatea de măsură a tensiunii electrice în SI este voltul. 

Măsurare 

Dispozitivul utilizat pentru măsurarea intensităţii curentului electric se numeşte voltmetru. 

Valoarea tensiunii curentului  continuu sau alternativ ce trece printr-un circuit se măsoară conectând 

voltmetru (multimetrul) în paralel cu consumatorii din acel circuit. 

 

Un circuit electric este o rețea electrică în buclă închisă ce include componente electrice și (evtl. 

electromecanice), realizându-se astfel o cale închisă (cu dus și întors) pentru curentul electric. Principial, 
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d.p.d.v. electric o rețea este o conexiune dintre două sau mai multe componente, și poate fi și deschisă, 
nu neapărat un circuit închis. 

Rețelele electrice, care se compun din surse de tensiune 

sau de curent, elemente liniare (rezistori, capacități - 

condensatori, inductori) și elemente liniar distribuite (linii de 

transmisie a energiei), pot fi analizate prin metode algebrice 

pentru determinarea răspunsului în DC (curent continuu), în 

AC (curent alternativ), sau și în regim tranzitoriu. Aceste 

rețele sunt numite rețele electrice analogice (liniare). 

O rețea care în plus conține și componente electronice active 

se numește circuit (rețea) electronic. Aceste rețele pot fi 

liniare, neliniare (digitale) sau combinate, și necesită un design 

și o analiză mai complexă. În zilele noastre circuitele electrice 

și electronice au atins un grad extrem de complexitate, cât și de miniaturizare. 

Legea lui Ohm sau legea conducției electrice, stabilește legăturile între intensitatea curentului 

electric (I) dintr-un circuit electric, tensiunea electrică (U) aplicată și rezistența electrică (R) din circuit. 

 

LEGEA LUI OHM PE O PORTIUNE DE CIRCUIT  
Intensitatea curentului electric printr-o porțiune de circuit este egală cu raportul dintretensiunea (U) 

aplicată porțiunii și rezistența electrică a acesteia. Intensitatea se măsoară în Amperi .Prin legea lui 

OHM pe o porțiune de circuit rezultă formula tensiunii    𝐼 =
𝑈

𝑅
 

 

LEGEA LUI OHM PE INTREG CIRCUITUL 

Intensitatea curentului electric într-un circuit simplu este direct proporțională  cu tensiunea 

alectromotoare și invers proporțională  cu rezistența  totală  a circuitului. Prin legea lui 

OHM întreg circuitul rezultă  formula tensiunii    𝐼 =
𝐸

𝑅+𝑟
 

Rezistența electrică este o mărime fizică prin care se exprimă proprietatea unui conductor 

electric de a se opune trecerii prin el a curentului electric. În electrotehnică, ea este o măsură care 

determină ce valoare de tensiune este necesară pentru ca un anumit curent electric să treacă printr-un 

circuit (conductor) electric dat. Unitatea de măsura a 

rezistenței electrice, în SI, este ohm-ul, notat cu Ω. 

valoarea rezistenței este : 𝑅 = 𝜌
𝑙

𝑆
  

unde: 

 ρ este rezistivitatea materialului din care este făcut 
conductorul, măsurată în ohm · metru; 

 l este lungimea conductorului, măsurată în metri; 

 S este secțiunea transversală a conductorului, 

măsurată în metri pătrați; 

I. Prima Lege a lui Kirchhoff este o expresie a conservării sarcinii electrice într-un nod al unei reţele 
electrice. Este evident că sarcina electrică totală ce pătrunde într-un nod de reţea trebuie să fie egală cu 

sarcina electrica ce părăseşte acel  nod. 

Astfel, prima lege a lui Kirchhoff spune că suma algebrică a 

curenţilor dintr-un nod de reţea este egală cu zero. 

 
-i1 + i2 - i3 + i4 = 0 

 

II. A doua Lege a lui Kirchhoff se referă la ochiuri de reţea şi spune că: 
Suma algebrică a tensiunilor electromotoare dintr-un ochi de reţea este 
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egală cu suma algebrică a căderilor de tensiune din acel ochi de reţea. 

Pentru scrierea ecuaţiei se alege un sens de referinţă şi se consideră pozitive, atât tensiunile cât 

şi  intensităţile curenţilor care au acelaşi sens cu cel de referinţă. 

E1 - E2 = R1I1 - R2I2 

E2 - E3 = R2I2  + I3R3  

1. Gruparea serie 

Două sau mai multe rezistoare sunt conectate în serie dacă aparţin aceleiaşi ramuri dintr-o reţea electrică. 

Rezistoarele grupate în serie sunt parcurse de acelaşi curent electric. 

Un rezistor poate înlocui o grupare serie formată din mai multi rezistori dacă, prin conectarea acestuia 

între aceleaşi puncte, nu va modifica tensiunea electrică de la borne.  

 Vom obtine expresia de calcul a rezistentei electrice a rezistorului echivalent, pentru o grupare de trei 

rezistori, utilizând Legea lui Ohm pentru o portiune de circuit, atât pentru 

fiecare rezistor din acea grupare serie, cât şi pentru rezistorul echivalent 

(curentul care străbate cei trei rezistori fiind acelaşi): 

I=U1/R1 =U2/R2 =U3/R3 

U = U1+U2 +U3 → IR = IR1+IR2 +IR3 → IR = I(R1+R2+R3) → Re = 

R1 + R2 + R3 

2. Gruparea paralel 

Două sau mai multe rezistoare sunt grupate în paralel dacă sunt conectate 

între aceleaşi două noduri. Rezistoarele grupate în paralel au aceeaşi 

tensiune la borne. 

 Conform legii I a lui Kirchhoff:  

 I = I1 + I2+ I3 

I = U/R → I = U/R1 + U/R2 + U/R3 → I = U( 1/R1+1/R2+ 1/R3) 

I = U/RE  → U/RE = U(1/R1+1/R2+1/R3) → 1/RE = 1/R1+ 

1/R2+  1/R3 → RE = R1R2R3/R1+R2+R3 

 

 

 

 
 

http://www.electricalc.ro/index.php/electrotehnica/2012-12-04-11-35-21
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8.ARHITECTURA SACRĂ - GEOMETRIA SACRĂ 
FIGURI GEOMETRICE.NUMĂRUL DE AUR 

 

elev: Pîrţac Ovidiu clasa a X-a F, profesor coordonator- Hurjui Mirela 

 

                 "Matematica, văzută aşa cum trebuie, deţine nu numai adevărul, ci şi frumuseţea 

supremă - o frumuseţe rece şi austeră, precum aceea a unei sculpturi, fără apel la nicio parte a 

naturii noastre sensibile, fără capcanele minunate ale picturii sau muzicii, şi totuşi sublim de pură 

şi capabilă de perfecţiune gravă, aşa cum numai capodoperele de artă pot să arate. Adevăratul 

spirit de desfătare, exaltarea, sentimentul de a fi mai mult decât un simplu Om, care reprezintă 

standardul celei mai înalte excelenţe, se găseşte în matematică, la fel de bine ca în poezie".  

Bertrand Russell "Studiul matematicii" (1919): 

 

1. Cercul, pătratul și triunghiul 

      Trei sunt figurile geometrice ce au exercitat o influență puternică asupra gândirii simbolice a 

umanității: cercul, pătratul și triunghiul. Ele se regăsesc invariabil în toate construcțiile sacre, constituind 

elementele primordiale din care s-au elaborat planurile arhitectonice. 

     Cercul, numit în sanscrită mandala, simbolizează totalitatea unitară (centrul). Cercul reprezintă 

perfecțiunea, omogenitatea, absența diferențierii sau a împărțirii. Poate simboliza lumea creată, 

manifestarea universală a Ființei unice și nemanifestate. Mișcarea circulară este perfectă, imuabilă, fără 

început și fără sfârșit, fără variații, de aceea cercul poate simboliza timpul, ciclul anotimpurilor și al 

planetelor. 

      Pătratul este imaginea concretizării, a stabilității și a perfecțiunii în materie. Este simbolul 

pământului, prin opoziție cu o figură statică, ancorată pe patru laturi, pătratul semnifică ideea de 

stagnare, de solidificare.  

      Triunghiul sugerează convergența sau concilierea contrariilor. Drumul cel 

mai cunoscut de la pătrat la triunghi e figurat de Pitagora în celebra imagine a 

tetraktys-ului, înțeleasă simbolic ca semn al curgerii naturii – un triunghi 

format din zece puncte așezate pe patru niveluri (de la bază spre vârf – patru 

puncte, trei puncte, două puncte, un punct), care înscrie ideea de patru într-un 

triunghi 
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2.    Numărul de aur  

      Secțiunea de aur, numită uneori și Raportul de aur, 

Proporția de aur sau Numărul de aur, notată cu litera 

grecească Φ (Fi), este primul număr irațional descoperit și 

definit în istorie.El este aproximativ egal cu 1.618033 și 

poate fi întâlnit în cele mai surprinzătoare împrejurări.  

     Prima definiție cunoscută îi aparține matematicianului 

grec Euclid, care l-a descris pe Φ drept proporția ce rezultă 

atunci când segmentul întreg se raportează la segmentul mai 

mare precum se raportează segmentul cel mare la cel mai 

mic.Cu alte cuvinte,  dacă (a+b)/a=a/b, atunci segmentul a+b 

a fost împărțit într-o secțiune de aur cu simbolul Φ 

    Secțiunea de aur s-a bucurat de o largă popularitate în 

epoca Renașterii. Atunci a fost utilizată pentru prima dată și 

denumirea bine-cunoscută de „proporție divină”. Luca 

Pacioli a inclus-o în titlul lucrării sale De divina proportione, 

un tratat de arhitectură îmbogățit de Leonardo da Vinci cu 60 

de desene ilustrând prezența secțiunii de aur în figuri 

geometrice.Leonardo da Vinci consideră că secțiunea de aur 

este canonul după care ar trebui să se stabilească proporțiile 

între diferitele părți ale aceleași clădiri, precum și între 

volumul construit și cel rămas liber, pentru că numai astfel 

poate să placă ochiului. 

Acropola din Atena (468-430 î.Hr.), incluzând Partenonul, are 

multe proporții care aproximează secțiunea de aur. Atât 

întreaga fațadă a Partenonului, cât și elemente din alte zone 

ale edificiului sunt înscrise în dreptunghiuri de aur. Secțiunea 

de aur era bine-cunoscută în antichitatea greacă, sculptorul 

Fidias aplicând-o în proporționarea sculpturilor sale, printre 

cele mai cunoscute fiind Atena Partenos din Atena și Statuia 

lui Zeus aflată în Templul lui Zeus din Olimpia. 

Castelul Chichén Itzá, construit de civilizația Maya, conține proporții de aur în configurația interiorului, 

pereții fiind astfel dispuși încât spațiile exterioare și camera centrală să se afle în relație de 1,618:1. 

Sursa;  http://www.goldennumber.net 

 

http://www.goldennumber.net/
https://www.noua-acropola.ro/arhitectura-sacra-3/pagina/15
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9.DEMONSTRAREA CAPACITĂȚII CALORICE LA DIFERITE 
METALE 

 

Prof. Dascălu Mariana Gabriela,Prof. Geman Claudia, Laborant Ciobanu Marilena 

Colegiul Tehnic „Petru Poni” Roman 

 

 Variația temperaturii unui corp care schimbă energie cu exteriorul depinde de căldura schimbată, 

de masa și natura corpului dar și de procesul suferit. 

 Capacitatea calorică reprezintă un coeficient caloric ce descrie legătura dintre căldura schimbată 

de un corp cu exteriorul și variația temperaturii corpului în acest proces, fiind o caracteristică a corpului 

și nu doar a substanței din care acesta este alcătuit. 

 Capacitatea calorică  a unui corp reprezintă căldura schimbată de un corp cu mediul exterior 

pentru a-și modifica temperatura cu 1 K: 

  𝐶 =  
𝑄

𝛥𝑇
 

 Pentru demonstrarea capacității calorice la metale 

diferite utilizăm un dispozitiv ale cărui părți componente 

sunt: 

a. patru cilindri din metale diferite: plumb, fier, cupru și 

aluminiu, cu acelasi volum, fixați pe o tijă comună cu 

mânere termoizolante; 

b. o placă dreptunghiulară de ceară care e așezată vertical pe două ghidaje ale suportului aparatului; 

c. un postament metalic pe care se așează ansamblul cilindrilor astfel încât aceștia să se sprijine pe 

latura superioară a plăcii de ceară. 

d. un vas în care se toarnă apă și care este utilizat pentru încălzirea simultană, la aceeași temperatură a 

celor patru cilindri; 

e. o spirtieră cu care se încălzește vasul cu apă; 

f. un vas colector, așezat sub placa de ceară, pentru a 

împiedica împrăștierea acesteia în timpul 

experimentului. 

Desfășurarea experimentului 

La încălzirea în condiții identice creșterea 

temperaturii este aceeași pentru fiecare cilindru. De 

aceea se încălzesc în baia de apă simultan cei patru 
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cilindri până la o anumită temperatură (exmplu 100° C), după care se așează imediat pe placa de ceară. 

 

Datorită cantităților de căldură diferite înmagazinate de fiecare cilindru, aceștia pătrund în placa 

de ceară și o topesc, comportându-se diferit în raport cu cantitatea de căldură înmagazinată. 

Apreciem căldurile înmagazinate de cei 4 cilindri după adâncimea pătrunderilor în placa 

dreptunghiulară de ceară. 

 

Calculăm capacitățile calorice ale celor 4 cilindri, ținându-se cont de relația dintre capacitatea calorică și 

căldura specifică: 

  C = mс 

  CFe = mсFe = 14,7·10
-3

 Kg · 460
𝐽

𝐾𝑔·𝐾
 = 6,762 

𝐽

𝐾
 

  CCu = mсCu = 16,8·10
-3

 Kg · 380
𝐽

𝐾𝑔·𝐾
 = 6,384 

𝐽

𝐾
 

  CAl = mсAl = 5,2·10
-3

 Kg · 920
𝐽

𝐾𝑔·𝐾
 = 4,784 

𝐽

𝐾
 

  CPb = mсPb = 21,3·10
-3

 Kg · 120
𝐽

𝐾𝑔·𝐾
 = 2,556 

𝐽

𝐾
 

 Facem comparație între valorile capacităților calorice calculate mai sus și rezultatele obținute 

experimental referitoare la proporționalitatea capacităților calorice cu adâncimea pe care pătrund 

cilindrii în placa de ceară. 

 Deci am pus calitativ în evidență următorul fapt : capacitatea calorică este diferită pentru fiecare 

dintre cilindri, cantitatea de căldură înmagazinată în fiecare în fiecare cilindru fiind dependentă de 

capacitatea calorică. 

 

Bibliografie:  

 Fizică, Constantin Corega, Dorel Haralamb, Seryl Talpalaru, Editura Teora, 2000 

 Aparat pentru demonstrarea capacității calorice la diferite metale, Ministerul Învățământului, 

1966 
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10. ÎN LUMEA CIFRELOR 

 
Gradinita Cu Program Prelungit Nr.6 Roman      

Grupa:mică          

Educatoare :ALINEI MARILENA DANIELA  

FORMA DE ORGANIZARE :  Exerciţii cu material 

individual   

DOMENII EXPERENŢIALE: Domeniul Ştiinţă – Activitate matematică 

TIPUL ACTIVITĂŢII : Consolidare, verificare de cunoştinţe, capacităţi şi deprinderi 

OBIECTIV FUNDAMENTAL: Consolidarea cunoştinţelor matematice privind număratul 1-3 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE : 

 Să numere crescator/descrescator in limita 1-3 ; 

 Să raporteze numărul la cantitate şi cantitatea la număr; 

 Să  denumească cifrele; 

 Să ordoneze obiecte după criteriul dimensiune; 

RESURSE PROCEDURALE : 

METODE ŞI PROCEDEE : conversaţia, explicaţia, demonstraţia, problematizarea, exerciţiul. 

MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT: coşuleţe, jetoane ce reprezintă numerele de la 1 la 3; flori şi 

fluturi. 

FORME DE ORGANIZARE : frontal, pe grupuri, individual. 

RESURSE TEMPORALE :  25 MINUTE 

BIBLIOGRAFIE : 

-- Curriculum pentru învăţământul preşcolar, Prezentări şi explicitări, Editura  Didactica 

Publishing House, Bucureşti, 2009 

Culea, Laurenţiu    Activitatea integrată din grădiniţă, Ghid pentru cadrele didactice , Editura               

Didactica Publishing House, Bucureşti, 2008 

Preda, Viorica       Învăţarea bazată pe proiecte, Editura Arves, Craiova , 2009 

Toma, Georgeta    Suport pentru aplicarea noului curriculum pentru învăţământul preşcolar,  

Nivel I, Editura Delta Cart Educaţional, Piteşti, 2008 

Breban, Silvia        Metode interactive de grup, Ghid metodic, Editura Arves, Craiova, 2002 
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EVENIMENT
UL DIDACTIC 

 

 
CONŢINUTUL INSTRUCTIV – EDUCATIV 

 
STRATEGII 
DIDACTICE 

 
EVALUARE 

 

 

1.Momentul 

organizatoric 

 

  

Se asigură condiţii optime pentru desfăşurarea 

activităţii: 

- aerisirea sălii de grupă; 

- aranjarea măsuţelor în careu; 

- pregătirea materialelor necesare; 

- intrarea copiilor în sala de grupă   

- aşezarea copiilor pe perniţe,  în interiorul careului; 

Exerciţiul 

/activitate 

frontală 

Se evaluează 

capacitatea 

elevilor de a-

şi organiza 

materialele 

de lucru 

 

2.Captarea 

atenţiei 

Se prezintă, se recunosc şi se denumesc cifrele de la 1 

la 3, la tabla magnetică. 

 

 activitate 

frontală 

 

 

3. Anuţarea 

temei şi a 

obiectivelor 

Cele 5 cifre vor fi musafirii noştri de astăzi şi să ştiţi că 

nu sunt cifre obişnuite. Ele pot vedea şi auzi tot ce 

facem aici. Deci, să le arătăm că suntem isteţi, să 

numărăm şi să socotim cât mai bine. 

 

Conversaţia 

 

 

 

4.Dirijarea 

conso-lidării 

prin joc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ce observaţi în coşuleţe? 

 Aceste materiale pe care le-aţi primit ne vor 

ajuta în activitatea noastră de matematică. 

 Până la cât aţi învăţat să număraţi? 

 Să numere un copil în ordine crescătoare de la 1 

la 3! 

 Voi bate din palme de un anumit număr de ori 

(2, 1, 3) iar voi veţi scoate din coşuleţ cifra 

corespunzătoare! 

 Arăt copiilor câteva jetoane cu diferite cifre 

(3,1) şi le cer să scoată pe măsuţe tot atâtea elemente 

cât arată cifra. 

 Copiii vor fi solicitaţi să numere ordinal 

jetoanele ce reprezintă cifrele de la 1-3. 

 Conversaţia 

 

 

Exerciţiul 

 

 

 

Jocul  

 

 

Explicaţia 

 

 

 

 

 

Aprecieri 

verbale 

individuale 

   

 

 

 

 

 

Aprecieri 

verbale 

colective 
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 Voi lua un jeton din cele aşezate pe tablă şi le 

cer copiilor să precizeze al câtelea jeton lipseşte. 

 Arăt un jeton cu cifra 3: 

- Ce cifră vedeţi pe acest jeton? 

- Care sunt vecinii cifrei 3? 

 Arăt un jeton ci cifra 1: 

- Ce cifră vedeţi pe acest jeton? 

 Consolidarea operaţiilor în limitele 1-3. 

- Formaţi o mulţime cu 2 elemente. 

- Formaţi altă mulţime cu 1 element mai mult 

decât prima. 

- Ce aţi obţinut? 

- Strângeţi jetoanele în coşuleţ. 

- Formaţi o mulţime cu 3 elemente. 

- Alături formaţi o altă mulţime cu un element 

mai puţin decât prima mulţime. 

- Ce aţi obţinut? 

- Ce putem face ca cele două mulţimi să fie 

egale? 

 Arăt copiilor jetonul cu cifra 2. 

- Ce cifră este aceasta? 

- Formaţi o mulţime cu un element mai mult 

decât arată cifra. 

- De ce aţi format o mulţime cu 3elemente? 

 Arăt copiilor jetonul cu cifra 2. 

- Ce cifră este aceasta? 

- Formaţi o mulţime cu un element mai puţin 

decât arată cifra. 

- De ce aţi format o mulţime cu un element? 

- Pentru că aţi răspuns corect şi frumos până 

acum, musafirii noştri ne-au pregătit o surpriză. Să 

vedem despre ce este vorba! Sunt două probleme pe 

care le vom rezolva oral. 

 

Conversaţia 

 

 

Exerciţiul 

 

 

 

 

 

Explicaţia 

 

 

 

Conversaţia 

 

 

Exerciţiul 

 

 

 

Problematizar

e  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stimulente  

5. Asigurarea   Aprecieri 
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feed-back-ului Puzzle matematic: unii copii vor primi jetoane cu cifre, 

alţii jetoane cu un anumit număr de obiecte. Fiecare 

cifră îşi cauţă jetonul cu totatâtea elemente, asociind 

numărul la cantitate. 

 exerciţiul colective de 

grup 

 

6. Evaluarea 

finală 

 

Fac aprecieri referitoare la modul de partcipare a 

copiilor la activitate; împart stimulente. 

 

- Conversati

a, 

explicaţia,  

 

 

Stimulente  
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11.PREPARAREA SOLUŢIILOR ÎN LABORATORUL DE 
PROTECŢIA MEDIULUI 

 prof. Niţă Maricica, Colegiul Tehnic „ Petru Poni „ Roman 

 
    Soluţiile ocupă un rol principal şi indispensabil în  existenţa şi 

funcţionarea a tot ce reprezintă viaţă pe planeta noastră. 

Mecanismele de existenţă a biocenozei depind în mod direct de 

soluţiile chimice existente în mediul înconjurător, care determină  

dezvoltarea şi evoluţia acesteia. Deci pentru a înţelege fenomenele 

vieţii trebuie desluşite şi înţelese fenomenele fizice şi chimice ce au 

loc în jurul nostru, fenomene care se desfăşoară cu ajutorul soluţiilor 

chimice. 

    Soluţia este un amestec omogen de două sau mai multe 

componente, ale căror proporţii pot fi variate. Substanţe ce o compun  

o soluţie nu sunt perceptibile cu ochiul liber şi nici chiar cu 

microscopul, nu pot fi separate prin mijloace mecanice ca filtrare, 

centrifugare etc.. 

   Pentru a determina valorile principalilor indicatori ai  factorilor  de 

mediu (apă, aer, sol) este necesar să preparăm soluţii şi anume: soluţii de concentraţie procentuală, soluţii de 

concentraţie molară, soluţii de concentraţie normală, prepararea soluţiilor prin diluarea soluţiilor, diluarea 

soluţiilor molare, convertirea concentraţiei molare în concentraţie normală şi invers, diluarea soluţiilor normale.  

Prepararea soluţiilor. Generalităţi 

    Pentru prepararea unei soluţii sunt necesare un dizolvant şi substanţa respectivă. Ca dizolvant se utilizează apa 

distilată sau apă fiartă şi răcită, pentru a se îndepărta din ea gazele dizolvate ( în special CO2) . 

    Pentru anumite scopuri se utilizează ca dizolvant amestecuri de apă cu alcool sau acetonă, precum şi alţi 

solvenţi ca: amoniac lichid, acid sulfuric, acid acetic, alcool metilic etc. 

    Modul de calcul de preparare a soluţiilor şi deci modul de calcul care precede orice preparare diferă de la caz la 

caz, în funcţie de modul de modul de exprimare a concentraţiei. Problemele care pot apărea în legătură cu 

prepararea  soluţiilor se pot grupa în două mari categorii: 

 atât substanţa dizolvată cât şi dizolvantul se pot măsura independent iar calculul este foarte simplu; 

 substanţa dizolvată şi dizolvantul se găsesc în amestec ( în soluţie) şi în acest caz, soluţiile de concentraţie 

dorită se obţin prin calcule ceva mai complexe. 

Prepararea soluţiilor de concentraţie procentuală  

Ustensile necesare preparării soluţiilor procentuale:  

 pâlnie;  

 spatulă; 

 pahar Berzelius; 

 cilindru gradat; 

 balon cu fund plat; 

 sticlă de ceas . 

Prepararea soluţiilor de concentraţie molare şi normale  

Ustensile necesare preparării soluţiilor molare şi normale: 

1. pâlnie;  

2. spatulă; 

3. pahar Berzelius; 

4. pisetă; 

5. balon cotat; 

6. sticlă de ceas. 

 

                                                                                                                      Prepararea soluţiilor molare şi normale 

    

Etapele preparării soluţiilor apoase de diferite concentraţii  

Sunt următoarele : 
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1. efectuarea calculelor necesare obţinerii soluţiilor cu concentraţiile indicate; 

2. cântărirea substanţelor solide obţinute din calculul sau măsurarea volumelor de soluţii lichide cu cilindrul 

gradat sau pipeta; 

3. introducerea substanţelor solide cântărite sau a soluţiilor lichide într-un balon cotat, cu ajutorul unei pâlnii 

şi spălarea cu apă distilată; 

4. agitarea soluţiei; 

5. adăugarea de apă distilată în balonul cotat până la apropierea semnului; 

6. menţinerea în repaus pentru un interval scurt de timp; 

7. completarea cu apă distilată până la sem . 

8.  

Aplicaţii practice în laboratorul de analize 

 

Prepararea soluţiilor de concentraţie procentuală 

 

a. Prepararea a 500 g soluţie 5 % de NaOH 

    Etape : 

 se calculează masa de NaOH : c =( md/ms) x 100 ; md= cxms/100=5x500/100 =25 g NaOH; 

 se calculează masa apei :mapă = ms-md =500- 25 = 475 g apă ; apă= 1g/cm
3
mapă=Vapă; 

 se cântăresc 25 g NaOH şi se dizolvă în 475 cm
3
 apă distilată. 

 

b. Prepararea a 1000 g soluţie 8 % de CuSO4x5H2O 

    Etape : 

 se calculează masa CuSO4 anhidru : md= cxms/100 = 

8x1000/100 = 80g CuSO4 anhidru  

 se calculează masa CuSO4x5 H2O ce trebuie cântărită 

 mcuSO4 =160 g ; MCuSO4x5H2O = 250 g 

 

160 g CuSO4…………………………………………250 g CuSO4• 

5 H2O 

80 g CuSO4…………………………………………. x g CuSO4• 5 

H2O 

x = (80 x250): 160 = 125 g CuSO4• 5 H2O 

 se calculează masa apei ( dizolvantului ) : 

mH2O = ms – x = 1000- 125 = 875 g 

 se cântăresc 125 g CuSO4• 5 H2O şi se dizolvă în 875 g apă. 

 

c. Prepararea a 400 g soluţie HCl de concentraţie 9% pornind de la o soluţie de 36 % HCl, cu = 1,18 g/cm3. 

    Etape : 

 se calculează masa dizolvată de HCl pur: 

md= (cxms ) : 100 =9 x400 : 100 = 36 g HCl pur 

 se calculează masa soluţiei 36 % HCl echivalentă : 

ms1= ( md x 100) : 36 = (36 x 100 ) : 36 = 100 g soluţie 36 % HCl 

 se determină volumul soluţiei 36 % cu ajutorul densităţii: 

 = ms1/ Vs  Vs =ms1/ = 100/ 1,18 = 84,74 cm
3
soluţie 36 % HCl 

 se calculează masa de apă necesară: 

mH2O =ms- ms1 = 400- 100 =300 g apă 

 se măsoară volumul de 84,74 cm
3
 soluţie 36 % HCl  şi se dizolvă în  300 g apă ( respectiv 300 cm

3
. 

 

 

 Prepararea soluţiilor de concentraţie molară 

a. Prepararea a 500 cm3 soluţie 0,1 m de NaOH. 

    Etape: 

 se calculează masa de NaOH din formula concentraţiei molare:  

CM= md/M x Vs 

MNaOH= 40 g 
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Vs= 0,500 l 

md =CM x M x Vs = 0,1 x 40 x 0,5 = 2 g NaOH 

 se cântăresc 2 g de NaOH se trec cantitativ într-un balon cotat 

de 500 cm
3
 cu ajutorul 

            unei pâlnii de sticlă şi apă distilată din pisetă; 

 se adaugă apă distilată în balonul cotat până aproape de 

semnul circular; 

 se agită balonul pentru dizolvarea NaOH solid; 

 se lasă un timp în repaus; 

 se completează volumul de soluţie cu apă distilată până la 

semn; 

 se pune dopul rodat al balonului si se omogenizează soluţia 

astfel obţinută; 

 se tranzvazează soluţia astfel obţinută în sticla de reactiv şi apoi se etichetează. 

b. Prepararea a 1000 cm
3
 soluţie 0,5 m de H2SO4 din soluţie 95 % H2SO4 cu  = 1,84 g/cm

3 

Etape : 

 se calculeaază masa dizolvată de H2SO4 din soluţia molară: 

       md = CM x M X Vs = 0,5 x 98 x 1 = 49 g H2SO4 

       MH2SO4 = 98g/mol 

       Vs= 1 l 

 se calculează masa soluţiei de H2SO4 98 % ce conţine 49 g H2SO4: 

c = (ms/ms ) x 100 ms = ( md x 100 )/ c =  (49 x 100 ) : 95 =51,5789 g soluţie H2SO4 95 % 

 se determină volumul soluţiei de H2SO4 95 % cu ajutorul densităţii: 

        = ms/ Vs Vs =ms/  = 51,5789/ 1,84 =  28,032 cm
3
 soluţie H2SO4 95 % 

 se  măsoară cu pipeta 28,032 cm
3
 soluţie H2SO4 95 % se trec cantitativ într-un balon 

            cotat de 1000 cm
3
 cm

3
 cu ajutorul unei pâlnii de sticlă şi apă distilată din pisetă; 

 se adaugă apă distilată în balonul cotat până aproape de semnul circular; 

 se agită balonul pentru omogenizare; 

 se lasă un timp în repaus; 

 se completează volumul de soluţie cu apă distilată până la semn; 

 se pune dopul rodat al balonului şi se omogenizează soluţia astfel obţinut; 

 se tranzvazează soluţia astfel obţinută în sticla de reactiv şi apoi se etichetează. 

 

Prepararea soluţiilor de concentraţie normală 

a. Prepararea a 2 l soluţie 0,2 n de NaOH 

Etape : 

 se calculează masa de NaOH ce trebuie cântărită ( md) : 

CN = md/E x Vs 

ENaOH = MNaOH /1 = 40/1 = 40 g NaOH 

md = CN x ENaOH x Vs = 0,2 x 40 x 2 = 16 g NaOH 

  se cântăresc 16 g de NaOH se trec cantitativ într-un balon cotat de 2000 cm
3
 cu 

             ajutorul unei pâlnii de sticlă şi apă distilată din pisetă ; 

 se adaugă apă distilată în balonul cotat până aproape de 

semnul circular; 

 se agită balonul pentru dizolvarea NaOH solid; 

 se lasă un timp în repaus;  

 se completează volumul de soluţie cu apă distilată până la 

semn; 

 se pune dopul rodat al balonului şi se omogenizează 

soluţia astfel obţinută ; 

•           se tranzvazează soluţia astfel obţinută în sticla de reactiv 

şi apoi se etichetează. 

b. Prepararea a 0,5 l soluţie 0,5 n de CuSO4 din CuSO4•5 H2O 

Etape : 
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 se calculează masa dizolvată de CuSO4 din formula concentraţiei normale : 

ECuSO4 = M CuSO4/2 = 160/2 = 80 g CuSO4 

md = CN x E CuSO4 x Vs = 0,5 x 80 x 0,5 = 20 g CuSO4 

 se calculează masa de CuSO4•5 H2O ce trebuie cântărită : 

       M CuSO4•5 H2O =250 g/mol 

       M CuSO4 = 160 g/mol 

160 g CuSO…………………………….250 g CuSO4• 5H2O 

                                 20g CuSO4............................................. x    g CuSO4• 5H2O 

x =  (20 x 250) : 160 = 31,25 g  CuSO4• 5H2O 

 se cântăresc 31,25 g CuSO4• 5H2O la balanţa analitică; 

 se trec cantitativ într-un balon cotat de 500 cm
3
; 

 se adaugă apă distilată în balonul cotat până aproape de semnul circular; 

 se agită balonul pentru dizolvarea CuSO4• 5H2O solid ; 

 se lasă un timp în repaus; 

 se completează volumul de soluţie cu apă distilată până la semn; 

 se pune dopul rodat al balonului şi se omogenizează soluţia astfel obţinut; 

 se tranzvazează soluţia astfel obţinută în sticla de reactiv şi apoi se etichetează. 

c. Prepararea a 0,750 litri de soluţie de H2SO4 0,1 n din soluţie de H2SO4 60 % cu  =1,5 g/cm3 

Etape : 

 se determină masa dizolvată de H2SO4 din concentraţia normală: 

Cn= md/EH2SO4 x Vs md = Cn x EH2SO4 x Vs 

EH2SO4= M H2SO4/2 =98/2 = 49 g/ech 

md = 0,1 x 49 x 0,750 = 3,675 g H2SO4 pur ( 100 % ) 

 se calculează masa soluţiei de H2SO4 60 % ce conţine 3, 675 g H2SO4 pur 

C % = ( md/ms ) x 100  ms = (md x 100 ) : C % = ( 3,675 x 100 ): 60= 6,125g H2SO4 

60 % 

 se determină volumul soluţiei 60 % H2SO4 din densitatea acesteia: 

 = ms /Vs Vs = ms/  = 6,125 : 1,5 = 4,083 cm
3
 soluţie 60 % H2SO4 

 se măsoară 4,083 cm
3
 soluţie 60 % H2SO4 se trec cantitativ într-un balon cotat de 

            0,750 cm
3
 cu ajutorul unei pâlnii de sticlă şi apă distilată din pisetă; 

 se adaugă apă distilată în balonul cotat până aproape de semnul circular; 

 se lasă un timp în repaus; 

 se completează volumul de soluţie cu apă distilată până la semn; 

 se pune dopul rodat al balonului şi se omogenizează soluţia astfel obţinut; 

•           se tranzvazează soluţia astfel obţinută în sticla de reactiv şi apoi se etichetează. 

Prepararea soluţiilor prin diluarea soluţiilor 

 Diluarea soluţiilor molare 

    Deoarece numărul de moli de substanţă dizolvată rămâne constant (nu se schimbă prin adăugare de apă ), 

mărimea care variază odată cu volumul este molaritatea. 

CM = md/ M x Vs ,  md/ M = număr de moli, deci CM = nr. moli  x 

Vs, nr. moli = constant, se poate scrie : 

CM x Vs = md/M  CM1 x V1= CM2 x V2 

Aplicaţia 1. Determinarea volumului de soluţie de HCl 12 m pentru 

a prepara 1000 cm3soluţie 3 m. 

Etape : 

 se notează datele  cerinţei: 

CM1 = 12 m 

CM2 = 3 m 

V1  = ? 

V2  = 1000 cm
3
 

 se scrie formula : CM1 x V1= CM2 x V2 

 se introduc datele aplicaţiei în formulă şi se determină 

volumul de soluţie 12 m ce trebuie pentru prepararea a 1000 cm
3
 de soluţie diluată  3m HCl:  

12 x V1 = 3 x 1000  V1 = (3 x 1000 ) : 12 = 250 cm
3
 

 se urmează procedura preparării soluţiilor molare din soluţie mai concentrată 
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Aplicaţia 2. Determinarea volumului de HNO3 3 m obţinut prin diluarea a 50 cm3 HNO3 15 m . 

Etape : 

 se notează datele problemei : 

CM1 = 15 m 

    V1     = 50 cm
3
 

CM2  = 3 m 

                                                                V2    = ? 

 se scrie formula : CM1 x V1= CM2 x V2; 

 se introduc datele aplicaţiei în formulă şi se determină volumul de soluţie 3m ce se 

            obţine prin diluarea celor 50 cm
3
 HNO3 15 m: 

15 x 50 = 3 x  V2  V2 = ( 15 x 50 ) : 3 = 250 cm
3
 

 se introduc cele 50 cm
3
 într-un balon cotat de 250 cm

3
 şi se adaugă apă distilată până 

            la semnul circular . 

Aplicaţia 3.Determinarea volumului de apă ce trebuie adăugat la 100 cm3 soluţie H2SO4 18 m pentru a obţine o 

soluţie 2 m . 

Etape : 

 se notează datele aplicaţiei : 

V1    = 100 cm
3
 

CM1 = 18 m 

    CM2 = 2 m 

   V2   = ? 

 se scrie formula : CM1 x V1= CM2 x V2; 

 se determină V2 = (18 x 100 ) : 2 = 900 cm
3
 soluţie  H2SO4 2 

m; 

 se determină volumul de apă ce trebuie adăugată la cei 100 

cm
3
 H2SO4 18 m: 

900 – 100 = 800 cm
3
 apă 
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12.Ne pregătim de BAC!!! 

 

APLICAȚII ALE DETERMINANȚILOR ÎN GEOMETRIE 
FIȘĂ DE LUCRU 

Profesor:Diaconu Dorina 

Colegiul Tehnic „Petru Poni” Roman 

 

 

1.Fie punctele A(-3,-2), B(1,2), C(4,0). 

a)Scrieți ecuația dreptei AB; 

b)Calculați distanța de la punctul C la dreapta AB; 

c)Calculați aria triunghiului ABC; 

d)Scrieți ecuația medianei din B a triunghiul ABC. 

 

2.Se consideră punctul A(-2,3) și punctul B(2,4). Să se determine parametrul real m astfel încât 

punctul M(m,m+1) să fie coliniar cu A și B. 

 

3.Verificați dacă punctele de mai jos pot fi coliniare: 

a)A(-1,1), B(1,3), C(2,4); 

b)A(1,2), B(-2;1), C(-3;2). 

 

4.Se consideră punctele A(2,m), B(-1,m) și C(0,5). Să se determine parametrul real m astfel încât aria 

triunghiului ABC să fie 10. 

 

5.În reperul cartezian xOy se consideră punctele O(0,0) și    nnnAn ,12, . 

a)Să se scrie ecuația dreptei 21AA ; 

b)Să se calculeze aria triunghiului 21AOA ; 

c)Să se arate că punctele 321 ,, AAA sunt coliniare. 

 

REZOLVARE 

 

1.a) Ecuația dreptei AB este 0322620

121

123

1

 yxyx

yx
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;010444  yxyx
 

b)  
 

;
2

25

2

5

2

5

2

104
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1
,
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CC yx
ABCd

 

c)  

 

.20208806

104

121

123

1

1

1

,510
2

1
20

2

1

2

1









CC

BB

AA

ABC

yx

yx

yx

undeA
 

 

d) Fie M mijlocul segmentului  AC . 

.1
2

02

2
;

2

1

2

43

2












 CA

M
CA

M

yy
y

xx
x

 

Punctul M are coordonatele 







1,

2

1
M . 

Ecuația medianei din B este: 



 0

11
2

1
121

1

0

1

1

1 yx

yx

yx

yx

MM

BB

.04602
2

301
2

12  yx
y

xyx
y

x
 

2.Punctele A,B,M sunt coliniare 





 0

11

142

132

mm

 

    .
3

10
0103061243128  mmmmmm  

3.a) Calculăm determinantul 



0146243

142

131

111

punctele A,B,C sunt coliniare. 

b) Calculăm determinantul 



 04423641

123

112

121

punctele A,B,C nu sunt 

coliniare. 

4.   .1531052

150

11

12

,10
2

1
 mmmm

m

undeA ABC Obținem 20153 m de unde 

3

35
m sau .

3

5
m   

5.a) Pentru n=1 și n=2 obținem  3,11A

 

și  5,22A . Ecuația dreptei 21 AA  este 

.0120120562530

152

131

1

 yxyxyxyx

yx
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b)   .165

152

131

100

,
2

1
21

 undeA AOA Obținem   .
2

1
1

2

1
21

AOAA  

c) Pentru n=3 obținem  .7,33A  Calculăm determinantul 

0282867159145

173

152

131

 . Deci punctele 321 ,, AAA sunt coliniare. 

 
 

 

PROBLEME DE SINTEZA PENTRU PENTRU EXAMENUL DE  BACALAUREAT 

Profesor Drimbe Monica Colegiul Tehnic „Petru Poni” Roman 

 

PROBLEMA 1. 

Pe R se consideră legea de compoziţie xy= xy + 2x + 2y + 2, ()x,yR.  

Se cer: 

 a) să se arate că xy= (x + 2)(y + 2) – 2 , ()x,yR; 

 b) să se arate că mulţimea H=(-2,+) este parte stabilă a lui R în raport cu legea „” 

 c) să se arate că legea este asociativă  

 d) să se arate că legea este comutativă  

e) să se determine elementul neutru al legii „” 

 f) să se determine simetricul lui 5 în raport cu legea de compoziţie „” 

g) să se arate că x(-2)= -2 , ()xR; 

 h) să se calculeze (-2011)(-2010)…01…2011. 

 Rezolvare : a) (x+2)(y + 2) – 2= xy + 2x + 2y + 4 –2 = xy + 2x + 2y + 2= xy, ()x,yR si folosind 

simetria relatiei de egalitate avem xy= (x + 2)(y + 2) – 2 , ()x,yR. 

 b) Trebuie să arăt că ()x,yH  xyH. Fie x,yH  x,y(-2,+)x> –2 şi y> –2  x+2>0 şi 

y+2>0. Atunci xy= (x + 2)(y + 2) – 2 > – 2 xy> – 2  xy(– 2 ,+)=H  xyH. 

 c) Trebuie arătat că (xy)z= x(yz), () x,y,zR. (xy)z=[(x+2)(y+2) – 2]z=[(x+2)(y+2) – 

2+2](z+2) – 2 =(x+2)(y+2)(z+2) – 2 (1) x(yz)= x[(y+2)(z+2) – 2] =(x+2)[(y+2)(z+2) – 2+2] – 2 

=(x+2)(y+2)(z+2) – 2 (2) din relaţiile (1) şi (2) rezultă că legea este asociativă. 

 d) Trebuie arătat că xy= yx, () x,yR. Folosindu-ne de faptul că înmulţirea numerelor reale este 

comutativă obţinem xy= (x + 2)(y + 2) – 2= (y+ 2)( x+ 2) – 2= yx, () x,yR 

 e) Trebuie arătat că () eR astfel încât xe= ex= x , () xR. Pentru că legea este comutativă îl voi 

determina pe e din egalitatea xe= x. Aşadar xe= x(x+2)(e+2)–2 = x  (x+2)(e+2)–2–x = 0  
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(x+2)(e+2)–(x+2) = 0  (x+2)(e+2–1) = 0 (x+2)(e+1) = 0  e+1=0 ( deoarece un produs de două 

numere reale este zero dacă cel puţin unul dintre numere este zero, iar cum x poate fi orice număr real 

este posibil ca x-2 şi deci x+20 şi pentru ca produsul (x+2)(e+1) să fie zero obligatoriu trebuie ca 

e+1=0). Obţinem astfel că e= –1R. 

 f) Fie  simetricul lui 5 în raport cu legea „”. Conform definiţiei avem că 5= 5=e. Pentru că legea 

este comutativă îl voi determina pe  doar din egalitatea 5= e. Avem 5= e  (5+2)( +2)–2= –1 

 7( +2)=1 +2=1/7  =1/7–2 R. Proba: 5(1/ 7–2)=(5+2)( 1/7 –2+2) – 2 =7(1/ 7) – 2= 1– 2= 

– 1= e (q.e.d.).  

g) x(-2)= (x +2)(-2+2) – 2 =0 – 2 = – 2, ()xR 

 h) Folosind punctul anterior avem (-2011)(-2010)…01…2011= (-2011)(-2010)…(-3)(-

2)(-1)01…2011= [(-2011)(-2010)…(-3)(-1)01…2011](-2)= - 2 x Am folosit aici faptul 

că legea „”este asociativă şi comutativă. 

 

PROBLEMA 2. 

Se dă mulțimea  




















 Ryx

y

ox
yxAM ,

0
, . 

 1) Să se arate că (M,+, ∙ ) este inel comutativ; 

 2) Este (M,+, ∙ ) corp ? 

Rezolvare: 

1)Verificam ca multimea M e parte stabila a lui 𝑀𝑛 (R),n=2 in raport cu adunarea si inmultirea matricelor 

de ordin doi. 

Fie A(x,y),B(s,t) Є M .Trebuie sa demonstram ca suma,respectiv produsul lor sunt tot in multimea M. 

A(x,y)+B(s,t)=C(x+s,y+t) cu x+s,y+t Є R pentru ca x,y,s,t Є 𝑅 ,deci matricea C(x+s,y+t) Є  M. 

 A(x,y) ∙ B(s,t)=D(xs,yt) cu xs,yt Є 𝑅 pentru ca x,y,s,t Є 𝑅 deci matricea  D(xs,yt) Є  M . 

Se stie ca adunarea tuturor matricelor 𝑑𝑖𝑛  𝑀𝑛(𝑅) este asociativa ,comutativa si cum M e parte stabila a 

lui 𝑀𝑛 (R),n=2 in raport cu adunarea rezulta ca ea  este  este asociativa ,comutativa si  pe multimea M. 

 Elemental neutru este  matricea nula O=A(0,0) deci este din M. 

Oricare  matrice  A(x,y) Є M admite o matrice simetrica in raport cu adunarea si anume pe -A=A(-x,-y) 

deci -A Є  M. 

Din cele de mai sus rezulta conform definitiei ca (M,+) este grup abelian.(1) 

Se stie ca inmultirea  tuturor matricelor 𝑑𝑖𝑛  𝑀𝑛(𝑅) este asociativa si cum M e parte stabila a lui 

𝑀𝑛 (R),n=2 in raport cu inmultirea  rezulta ca ea  este  este asociativa si pe M. 

Verificam comutativitatea inmultirii matricelor pe multimea M. 
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Fie A(x,y),B(s,t) Є M.Avem A(x,y) ∙ B(s,t)=D(xs,yt)=D(sx,ty)=B(s,t) ∙ A(x,y)  deci inmultirea pe M este 

comutativa. 

Elemental neutru este  matricea unitate I=A(1,1) ,deci este din M. 

 Din cele de mai sus rezulta conform definitiei ca  (M , ∙) este monoid comutativ.(2) 

Se stie ca inmultirea  tuturor matricelor 𝑑𝑖𝑛  𝑀𝑛(𝑅) este distributive fata de adunarea tuturor matricelor 

din 𝑀𝑛(𝑅) si cum M e parte stabila a lui 𝑀𝑛 (R),n=2 in raport cu adunarea si inmultirea matricelor de 

ordin doi rezulta ca inmultirea ramane distributiva fata de adunare si pe multimea M.(3) 

Din afirmatiile .(1) ,(2) ,(3) deduce,conform definitiei ca(M,+, ∙ ) este inel comutativ.  (4) 

2)Cum detA(x,y)=xy ≠0 pentru oricare x ≠0 si y≠0 rezulta ca matricea A(x,y) ≠ O este inversabila.Se 

deduce usor ca 𝐴−1=A(
1

𝑥
,
1

𝑦
) care este deci din M.  (5) 

Din afirmatiile (4) si (5) rezulta conform definitiei ca  (M,+, ∙ ) corp. 

 

 

                                       Subiect matematică simulare 2019 

          Rezolvare propusă de  profesor Albu Lucian, Colegiul Tehnic „Petru Poni” Roman 

 

 

  

     I.1. Arătați că  
2

1 5 20 6.     

        2. Se consideră funcția :f R R , 2( ) 2 3f x x x   . Calculați distanța dintre punctele de 

intersecție a graficului funcției cu axa OX . 

        3. Rezolvați in mulțimea numerelor reale ecuația 1 24 8 16x x x  . 

        4. Determinați numerele naturale de 3 cifre care au produsul cifrelor egal cu 15. 

        5. În reperul cartezian XOY se consideră punctul  , 1A a a  , unde a  este un număr real. 

Determinați numărul real a  știind punctul A  se află pe dreapta : 2 1d y x  . 

        6. Demonstrați că    
2 2

2sin 3cos 3sin 2cos 13x x x x    ,    x  număr real. 

 

      II.1.  Se consideră matricea  
1

1

x x
A x

x x

 
  

 
 , unde x  este un număr real. 

a) Arătați că   det 2 3A  . 

b) Demonstrați că      2 1A x A y A x x y      pentru orice ,x y  reale. 
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c) Determinați numărul real a  știind că      
1

2
A a A x A A y

 
   

 
, ,x y R  . 

  2) Pe mulțimea numerelor reale se definește legea de compoziție  

             
4

xy
x y x y     , ,x y R  . 

a) Arătați că 6 2 5  . 

b) Determinați numerele reale x  pentru care  4 6x x  . 

c) Calculați 1 2 3 .... 2019    . 

 

   III.1. Se consideră funcția :f R R ,  
3

3
x

x
f x

e


  . 

a) Arătați că  
4

x

x
f x

e


  , x R . 

b) Arătați că f este convexă pe  5, . 

c) Demonstrați că 43 xx e   , x R  . 

2. Se consideră funcția :f R R ,   26 4 1f x x x   . 

 a) Arătați că  
1

0

5f x dx  . 

b) Demonstrați că orice primitivă a funcției f  este crescătoare pe R . 

c) Determinați numărul a , 1a  , pentru care 
 

1

13 ln

a f x
dx a

x
  . 

        

                      Rezolvare subiecte : 

          I.1    
2 2

1 5 20 1 2 5 5 2 5 6       . 

               Sper că se cunosc bine formulele de calcul prescurtat și scoaterea de factor de sub radical 

! 

              2. În clasa a XI a, la grafice de funcții se discută pe îndelete intersecția dintre graficul unei 

funcții și o dreaptă ( în cazul nostru axa OX ). 

              fG OX :  
2( ) 2 3

0

y f x x x

y

    



   2 2 3 0x x   : 

1 23, 1x x   . 

           Așadar punctele de intersecție sunt    3,0 , 1,0A B . Calculăm distanța cerută: 

                 
2 2

, 4A B A Bd A B x x y y      . 
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                 3.      
1 2

1 2 2 3 44 8 16 2 2 2
x x x

x x x


      5 3 82 2 5 3 8 1x x x x x       . 

                 4. Dacă produsul cifrelor numerelor cerute trebuie să fie 15, atunci folosim cifrele 1,3 și 

5. Avem : 135, 153, 315, 351, 513, 531. 

                    Problemă de ciclu primar, nu ? 

                 5. Condiția ca un punct să fie pe o dreaptă este : 

                      , : 0 0P d ax by c a b c            ( coordonatele punctului verifică ecuația 

dreptei ). 

                      , 1 : 2 1 1 2 1A a a d y x a a        . Deci 2.a    

                  6. Avem    
2 2

2sin 3cos 3sin cosx x x x      

        2 2 2 24sin 12sin cos 9cos 3sin 12sin cos 4cosx x x x x x x x         

         =  2 213 sin cos 13.x x    

                    Sper că se cunosc formulele trigonometrice, în cazul de față formula fundamentală din 

trigonometrie : 2 2sin cos 1,x x x   . 

     II.1. a) Evident  
2 1

2
1 2

A
 

  
 

. Deci 
2 1

det 3
1 2

A   . 

             Nu-i așa că s-au dat 5 puncte gratis ?! 

           b) Ce înseamnă      2 1 , ,A x A y A xy x y x y R       ? 

                    
1 1 2 1 2

1 1 2 2 1

x x y y xy x y xy x y

x x y y xy x y xy x y

           
      

           
, egalitate care se verifică 

ușor prin simpla înmulțire a matricelor din stânga. 

           c) Să dăm o soluție elegantă bazată pe egalitatea de la punctul b). 

                      
1 1 1 1

2 1
2 2 2 2

A x A A y A x A A y A x x A y
      

                 
      

  

              
1 1 1 1

2 1
2 2 2 2

A A y A y y A
     

            
     

. Așadar egalitatea din enunț devine 

               
1

2
A a A

 
  

 
, adică 

1

2
a  . 

              Observație. Se poate face calculul din dreapta egalității date,    
1

,
2

A a A A y
 

  
 

 dar 

păstrând ordinea. Știm că, în general, înmulțirea matricelor nu e comutativă ! Fără justificarea 

       A x A y A y A x   , ușor de obținut pe baza punctului 2., nu avem voie să facem calculul ( 
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brut ) astfel :        
1 1

2 2
A x A A y A x A y A

   
        

   
.... Apoi egalăm cele două matrice și 

obținem 
1

2
a  . 

       II.2.a) Evident 6 2 5  . 

              b)   24 5x x x x   . Așadar obținem ecuația 2 5 6 0x x   , ce  are rădăcinile reale 
1 2x   

și 
2 3x  . 

              c) Efectuăm compunerile : 
4

4 4 4,
4

x
x x x R


      , 

                                                            
4

4 4 4,
4

x
x x x R


      . 

       Așadar avem :        1 2 3 4 5 .... 2019 1 2 3 4 5 .... 2019 4 5 6 .... 2019                    

4 (5 6 .... 2019) 4      . 

          III.1) a) Folosind derivata sumei, derivata câtului și câteva derivate de funcții elementare, 

obținem lejer 
4

( )
x

x
f x

e


  . 

                   b) Pentru concavitate construim derivata a doua : 
5

( )
x

x
f x

e


  . Apoi rezolvăm ecuația 

atașată : 
5

0 5
x

x
x

e


   . Facem tabloul de concavitate, convexitate: 

            

 

 

  b) Studiem monotonia funcției : 
4

( )
x

x
f x

e


  ; ( ) 0 4f x x    ; întocmim tabloul de  monotonie 

: 

       

x                                                         4                                                                  

( )f x       +        +          +            +                   0         -        -          -            -             - 

( )f x  

  

                                            (4)f                                       

 

x                                           5                                                                 

( )f x                                         0                                                                             

( )f x                                   (5)f                                          
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              Conform  tabloului de monotonie,  avem  ( ) (4)f x f , x   real. Așadar avem : 

   
4

3 1
3 3

x

x

e e


      4

4 4

3 1
3 3

x
x

x

x e
x x e

e e e


       . 

          2. a) Prin calcul integral direct se obține rezultatul cerut. 

              b) Tot prin calcul  direct  obținem primitiva  3 2( ) 2 2F x x x x   .  Avem  

      2( ) 6 4 1F x x x    .  Ecuația ( ) 0F x   nu are rădăcini reale. Folosim semnul funcției de 

gradul  II  și obținem  faptul că F  este crescătoare pe R. 

            c) 2( )
3 4 ln

f x
dx x x x C

x
    . Deci  

2

1

( )
3 4 ln 7

a
f x

dx a a a
x

    .  Se obține ecuația 

23 4 20 0a a    cu rădăcina strict pozitivă și supraunitară 2a  . 

 

 

ANATOMIE ȘI FIZIOLOGIE UMANĂ, GENETICĂ ȘI ECOLOGIE UMANĂ 
 

Subiect propus şi rezolvat de profesor Lăpuşneanu Loredana, Colegiul Tehnic „Petru Poni” 

Roman 

 

 

 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 

SUBIECTUL I                 

________(30puncte) 

A.                             4 

puncte 

Scrieți, pe foaia de examen, noțiunile cu care trebuie să completați spațiile libere din afirmația 

următoare, astfel încât aceasta să fie corectă. 

Contracțiile …………………. sunt caracteristice musculaturii posturale, pe când contracțiile izotonice sunt 

caracteristice majorității mușchilor ………………… 

B.                   6 

puncte 

Numiți două vase de sânge prin care circulă sânge neoxigenat; asociați, fiecare vas de sânge numit, cu 

compartimentul inimii cu care comunică. 

(bacalaureat august/ septembrie 2011) 

C.                 10 

puncte 

 Scrieți, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o singură variantă de 

răspuns. 

1. La realizarea funcției de nutriție a organismului participă sistemul: a) muscular; b) nervos; c) 

reproducător; d) respirator. 

(bacalaureat august/ septembrie 2010) 

2. Afecțiuni a sistemului respirator este: a) emfizemul; b) enterocolita; c) herpesul; d) stomatita.  

(bacalaureat august/septembrie 2010)  

3. Capacitatea vitală este suma volumelor: a) curent, inspirator de rezervă, expirator de rezervă; b) curent, 

rezidual; c) curent, rezidual, pulmonar; d) pulmonar (total), curent, rezidual. 

(bacalaureat august/septembrie 2010) 

4. Decodificare informației genetice din ARN mesager se numește: a) denaturarea; b) replicare; c) 

transcripție; d) translație. 
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(bacalaureat model 2010) 

5. Sucul pancreatic: a) are aceeași compoziție cu a secreției biliare; b) conține enzime pentru digestia 

proteinelor, glucidelor, lipidelor; c) este eliminat, în timpul digestiei, în stomac; d) este secretat de partea 

endocrină a pancreasului. 

(bacalaureat august/septembrie 2011)  

D.                         

10 puncte 

Citiți, cu atenție, afirmațiile următoare. Dacă apreciați că afirmația este adevărată, scrieți pe foaia de 

examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmației, litera A. Dacă apreciați că afirmația este falsă, scrieți, pe 

foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmației, litera F și modificați parțial afirmația pentru ca 

aceasta să devină adevărată. Folosiți, în acest scop, informația științifică adecvată. Nu se acceptă folosirea 

negației. 

 1. Urechea internă reprezintă sediul formării senzației auditive. 

(bacalaureat august/septembrie 2017) 

2. Celulele cu bastonaș conțin pigmenți fotosensibili. 

(bacalaureat august/septembrie 2017) 

3. Spre deosebire de expirație, în timpul unei inspirații normale diafragma se relaxează.  

(simulare 2017) 

 

SUBIECTUL al II-lea                     

(30 puncte) 

 A.                                                                                                                                                            18 

puncte 

 Materialul genetic al organismelor este reprezentat de acizii nucleici. 

a) Enumerați patru componente chimie comune structuri ARN –ului mesager și a ADN –ului. 

b) Numiți două etape ale sintezei proteice, precizând, pentru fiecare etapă, câte o caracteristică. 

c) Sinteza unei proteine plasmatice este determinată de un fragment de ADN bicatenar, alcătuit din 2400 

de  nucleotide,    30% dintre acestea conținând timină. Stabiliți: 

- numărul de nucleotide cu adenină din fragmentul de ADN bicatenar;  

- numărul de nucleotide cu guanină din fragmentul de ADN bicatenar;  

- secvența de nucleotide din  catena de ADN 5
`
 - 3

`
complementară, știind că, pe catena 3

`
 - 5

`
, secvența de 

nucleotide este următoarea: TAGC. 

d) Completați problema de la punctul c) cu o altă cerință pe care o formulați voi și o rezolvați.  

Scrieți toate etapele necesare rezolvării cerințelor problemei. 

(bacalaureat iunie/ iulie 2010) 

 2.                        

12 puncte 

 Analiza sângelui unei persoane care are nevoie de pe transfuzie evidențiază absența, din plasma 

sanguină, a aglutininelor. 

 a) precizați grupa de sânge și un tip de aglutinogene/ antigene de pe suprafața hematiilor din sângele 

acestei persoane;  

 b) dați două exemple de grupe sangvine ale unor potențiali donatori;  

 c) completați această problemă cu o altă cerință pe care o formulați voi. Rezolvați cerința pe care ași 

propus-o. 

(bacalaureat iunie/iulie 2010) 

 

SUBIECTUL al III-lea                  (30 

puncte) 

        1.                         

14 puncte 

 Eliminarea din organism a substanțelor endogene (produși ai catabolismului) și a substanțelor 

exogene (medicamente, electroliți în exces etc.) se realizează prin funcția de excreție. 

 a) Caracterizați  o afecțiune a sistemului excretor, precizând: denumirea afecțiunii, o cauză, o 

caracteristică a acesteia. 

 b) Numiți două procese/ etape care se desfășoară la nivelul tubului nefronului și care au rol în formarea 

urinei; stabiliți o deosebire între aceste două procese/ etape. 
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 c) Construiți patru enunțuri afirmative, câte două pentru fiecare conținut, utilizând limbajul științific 

adecvat. Folosiți, în acest scop, informații referitoare la următoarele conținuturi: 

 - sistemul nervos somatic – funcția de conducere;   

 - domenii de aplicabilitate și considerații bioetice în genetica umană. 

(bacalaureat august/septembrie 2010) 

2. Digestia alimentelor se realizează la nivelul sistemului digestiv, alcătuit din tub digestiv și glande anexe. 

Pancreatita, ciroza hepatică, litiaza biliară sunt afecțiuni ale sistemului digestiv. 

a) Precizați alte trei afecțiuni ale sistemului digestiv. 

b) Explicați ce se întâmplă cu produșii finali ai digestiei. 

c) Alcătuiți un minieseu intitulat ”Rolul glandelor anexe în digestia alimentelor”, folosind informația 

științifică adecvată. 

În acest scop, respectați următoarele etape: 

- enumerarea a șase noțiuni specifice acestei etape;  

- construirea, cu ajutorul acestora, a unui text coerent, format din maximum trei-patru fraze, folosind 

corect și în corelație noțiunile enumerate. 

(Bacalaureat 2018) 

 

 

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE  

 
• Se punctează oricare alte modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor.   

• Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu  se acordă fracţiuni de punct.  

• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a punctajului total acordat pentru lucrare.  

SUBIECTUL I                 (30 de 

puncte)  

A                            4 

puncte  

Se acordă câte 2p. pentru fiecare noţiune corectă.                2 x 2p.= 4 

puncte  

B                                                   6 

puncte  

- numirea a două vase de sânge care transportă sânge neoxigenat;             2 x 1p.= 2 

puncte  

- asocierea fiecărui vas de sânge cu cămăruța inimii cu care comunică.                                 2 x 2p.= 4 

puncte  

C                                                                                                                                                                       10 

puncte  

Se acordă câte 2p. pentru fiecare răspuns corect: 1. d; 2. a; 3. a; 4. c; 5. b;.                                     5 x 2p.=  10 

puncte  

D                                                                                                                                                                      10 

puncte  

Se acordă câte 2p. pentru fiecare răspuns corect: 1. F; 2. A; 3. F                                                       3 x 2p.= 6 

puncte  

Se acordă câte 2p. pentru modificarea corectă a fiecărei afirmaţii false.                                            2 x 2p.= 4 

puncte  

  

SUBIECTUL al II-lea                                                                                                                           (30 de 

puncte)  

  

A                                                                                                                                                                      18 

puncte  

a) numirea a patru componente chimice comune celor două tipuri de acizi nucleici;                                                                                                    

                                                                                                                                                             2 x 1p.= 4 

puncte  

b)  

– enumerare a două etape ale sintezei proteice;                                                                                  2 x 1p.= 2 

puncte  
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- enumerarea unei caracteristici pentru fiecare etapă enumerată;                                                       2 x 1p.= 2 

puncte 

c)  

- numărul de nucleotide care conţin timină (720)                                                                                                1 

punct   

- stabilirea numărului de nucleotide care conţin guanină – etapele rezolvării 

- stabilirea numărului de nucleotide cu adenină (720)              1 

punct   

- stabilirea numărului de nucleotide care conţin adenină + timină (1440);                                                         1 

punct   

- stabilirea numărului de nucleotide care conţin citozină + guanină (960);                                                        1 

punct   

- stabilirea numărului de nucleotide care conţin guanină (480);                                                                         1 

punct     

Notă  Pentru raţionamentul corect, neînsoţit de calcule, se acordă jumătate din punctajul repartizat etapelor 

calculării numărului de nucleotide cu adenină.  

- secvența de nucleotide din  catena de ADN 5
`
 - 3

`
complementară: ATCG                                                                    

1 punct   

c) - formularea cerinţei;                                                                                                                                     2 

puncte   

- rezolvarea cerinţei.                                                                                                                                          2 

puncte  

B                                                                                                                                                                      12 

puncte  

a) grupa AB IV 

    aglutinogena/ antigena A                                                                                                                 2 x 2p.= 4 

puncte  

b) Posibili donatori: OI și AII                                                                                                              2 x 2p.= 4 

puncte  

c) aglutinina (anticorpul) din sângele pacientului cu grupa A;        2 puncte   

d) formularea cerinţei;                                                                                                                                       2 

puncte    

- rezolvarea cerinţei.                                                                                                                                          2 

puncte   

SUBIECTUL al III-lea                                                                                                                          (30 de 

puncte)   

1.                                                                                                                                                                     15 

puncte  

a) denumire, cauză, caracteristică                                                                                                        3 x 1p.= 3 

puncte  

b) precizarea a două procese prin care se formează urina;                                  2 x 1p.= 2 

puncte 

    precizarea unei deosebiri                                                                                                                                2 

punct 

c) construirea a patru enunţuri afirmative, utilizând limbajul ştiinţific adecvat, folosind, în acest scop, informaţii 

referitoare la conţinuturile indicate.                                                                                                   4 x 2p. = 8 

puncte  

2.                                                                                                                                                                     15 

puncte  

a) enumerarea altor trei boli ale sistemului digestiv                                                                            3 x 1p.= 3 

puncte  

b) explicația corectă;                                                                                                                            3 x 1p.= 2 

puncte  

c) alcătuirea minieseului, folosindu-se informaţia ştiinţifică adecvată, respectându-se cerinţele:   

- pentru fiecare noţiune enumerată, specifică temei, se acordă câte 1p.;                                            6 x 1p.= 6 

puncte     
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- pentru coerenţa textului, de maximum trei-patru fraze, în alcătuirea căruia fiecare noţiune este folosită corect, în 

corelaţie cu celelalte noţiuni, se acordă 4 p.                                                                                                      4 

puncte 

 

Rezolvarea subiectului 

 

SUBIECTUL I 

A. 

izometrice, scheletici 

B.  

vene cave – atriul drept 

artera pulmonară – ventriculul drept 

C. 1. d; 2. a; 3. a; 4. c; 5. b;  

D. 1. F; 2. A; 3. F 

1. Urechea internă este sediul receptorilor auditivi. (Scoarța cerebrală reprezintă sediul formării senzației 

auditive.) 

3. Spre deosebire de expirație, în timpul unei inspirații normale diafragma se contractă. 

SUBIECTUL al II – lea 

A. 

a) Ambii acizi nucleici conțin: 

- baze azotate purinice: adenina și guanina 

- bază azotată pirimidinică: citozina 

- o pentoză 

- radicalul fosforic 

b) două etape ale sintezei proteice: 

- transcripția – copierea informației genetice de pe o catenă de ADN într–o catenă de ARNm;  

- translația – transportul aminoacizilor la locul sintezei proteice;  

c) 

- aflarea numărului de nucleotide care conțin timină:  
30

100
× 2400 = 720 

- aflarea numărului de nucleotide cu adenină: 

720 

- aflarea numărului de nucleotide cu adenină și timină: 

720 + 720 = 1440 

- aflarea numărului de nucleotide cu citozină și guanină: 

2400 − 1440 = 960 

- aflarea numărului de nucleotide cu guanină: 

960 ÷ 2 = 480 
d) Cerință: Numărul legăturilor duble și triple din fragmentul de ADN de la punctul c). 

     Răspuns: 720 legături duble 

                     480 legături triple 

B. 

a) nu are aglutinine (alfa și beta) deci are doar aglutinogenele A și B – grupa AB IV 

    aglutinogena/ antigena A 

b) Posibili donatori: OI și AII 

c) Cerință: aglutinogenele posibililor donatori aleși: 

    Răspuns: OI nu prezintă aglutinogene 

                    AII are aglutinogena A 

SUBIECTUL al III – lea 

1.  

a)  

- denumire: cistită 

- cauză: infecții microbiene ale vezicii urinare 

- caracteristică: dureri la nivelul vezicii urinare, urinări dese și dureroase 

b)  
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- filtrarea glomerulară 

- reabsorbția tubulară 

Deosebire: 

filtrarea se realizează la nivelul capsulei Bowman, iar reabsorbția tubulară are loc în special în tubul contort 

proximal, dar și în tubul contort distal. 

c) 

Funcția de conducerea se realizează prin căi nervoase lungi, ascendente și descendente. 

Căile nervoase ascendente se mai numesc căi ale sensibilității, ia căile nervoase descendente se mai numesc căi 

ale motilității. 

Sfaturile genetice sunt solicitate în special atunci când unul dintre membrii cuplului suferă de o boală genetică. 

Diagnoza prenatală oferă indicații despre starea de sănătate a fătului. 

2.  

 a) enterocolită, caria dentară, stomatita 

 b) Produșii finali ai digestiei, aminoacizii, acizii grași, glicerolul și monozaharidele, trec prin mucoasa 

intestinului subțire și ajung în sânge sau limfă pentru a fi transportați la celule. 

Acest proces se numește absorbție și se realizează prin mecanisme active și pasive. Pentru a se realiza absorbția, 

mucoasa intestinului subțire suferă diferite adaptări structurale și funcționale. 

 c) 6 noțiuni: amilaza salivară, bila, săruri biliare, enzime proteolitice, enzime glicolitice, enzime lipolitice 

 

 Saliva produsă de glandele salivare are rol în digestia mecanică prin înmuierea alimentelor pentru a 

favoriza masticația și formarea bolului alimentar, dar are rol și în digestia chimică deoarece conține amilaza 

salivară care descompune amidonul preparat. Bila este singurul suc digestiv care nu are enzime, dar care are săruri 

biliare pentru emulsionarea lipidelor și pentru a favoriza digestia lipidelor și absorbția lor. Sucul pancreatic 

conține bicarbonat pentru neutralizarea acidității sucului gastric, dar are numeroase enzime: proteolitice, 

glicolitice și lipolitice cu rol în digestia chimică a proteinelor, glucidelor și lipidelor emulsionate. 

 

 

Simulare bac - Fizică 2019 
PROFIL TEHNIC 

PRODUCEREA SI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU 
 

I  Rezolvare propusă de profesor Geman Claudia, Colegiul Tehnic „Petru Poni” Roman 

 

1.C 

2.D 

3.A 

4. I=
4E

R+r
 =>I=

4 x 6V

12r+4r
=

24V

16r
=1,5A (Rapsuns b) 

5. I=
ρ

 Δt
=>2=I x Δt =>ρ=0,8A (Rapsuns c) 

II 

a. U1-R1 x IA 

U1=12r x 0,6A=7,2A 

b.      
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      IA=
E

Rs +r
=>E=(Rs+r) IA 

        Rs=R1+R2=>Rs=12r+18r=30r  

      E=(30r+2r)x0,6A=19,2 V 

c.    

   

 

 

 

      I’A=
E

Rext +r
 

       Rext =
𝑅0 .𝑅𝑠

𝑅0+Rs
=>Rext= 

15𝑟.30𝑟

15𝑟+30𝑟
  =

15𝑟.30𝑟

45𝑟
=10r 

      I’A=
19,2V

10r+2r
+=

19,2V

12r
=1,6A 

d. Uv=E-µ=E- I’A x r 

Uv=19,2V-1,6A x 2r=19,2V-3,2V=16V 

    III  

a. W=W1+W2  

W1=Pn1 x Δt     => W=(Pn1+Pn2)x Δt 

W2=Pn2 x Δt           W=(12W+36W).600s=28800J 

 

b.    

 

 

            I=I1+I2  

            Pn1=Un x I1=>I1=12w/24V=0,5A 

            Pn2=Un x I2=>I2=36w/24V=1,5A 

           I=0,5A+1,5A=2A 

c. Bilantul tensiunilor 

E=Un+µ 

µ=r xi=> µ=0,5 x 2A=1V 

=>E=24V+1V=25V 

             d. η=Un/E  

                  η=24v/25v=0,96=96% 
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Simulare bac-  Fizica 2019 

PROFIL TEHNIC 

 
Rezolvare propusă de profesor Geman Claudia, Colegiul Tehnic „Petru Poni” Roman 

 

A. Mecanica 

I   

1.a 

2.Ec 1/2m2𝑠2 

   Ec=1/2 1000Kj (30 m/s )2 =450000J=450Kj (Răspuns c) 

3.d 

4. N=mg x cosα=mg x cos 60ͦ=mg x ½=mg/2  (Răpsuns b) 

5. Um=
Δx

Δt
=

6m

5s
 =1,2 m/s(Rapsuns c) 

II   

  

 

 

 

 

                                 T+Gc=0 

e. Mc                 Oy:Gc-T=0 

                      mcg-t=0    

                       T= mcg =>T=2kg x 10 m/𝑠2=20N 

 

      T+T’+Ffb+NB+GB=0  

f.        Ox:T-T’- Ffb=0 

      Oy:NB-GB=0=> Nb=GB=mB x g  

                                 Ffb=µNb=µmB x g 

                                 T-T’-µmBg=0 (1) 

                                               

            Ga+Na+T’+Ffa=0 

mA       Ox:T’- Ffa=0 

            Oy:Na-Ga=0=>Na=Ga=mAg   Ffa= µmAg=>T’- µmAg=0 (2) 

 

(1)+(2)=>T-T’- µmBg+T’-µmAg=0 
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                            T=µmBg+ µmAg 

                            T=µg(mA+mB)=> µ=T/g(mA+mB) 

                             µ=20N/10 m/𝑠2(6Kg+2Kg)=20N/10 m/𝑠2 x 8Kg=0,25 

 

g.     

 

 

 

 

         TBC+GB=mC.a  

mC:     Ox: GB- TBC=m.Ca 

         mCxg-TBC=mC xa 

 

 

           TBC+Ffb+NB+GB=mBa 

mB :     Ox:TBC-Ffb= mBa 

           Oy:NB-GB=0=> Nb=GB=mB x g  

                                 Ffb=µNb=µmB x g 

                                 TBC- µmB x g= mBa (4) 

 

(3)+(4)=> m.Cg-TBC+TBC- µmB x g= mCa+ mBa 

                  g(mC- µmB)=a(mC+ mB)=>a= g(mC- µmB)/ (mC+ mB) 

                  a= 
 2𝑘𝑔− 0,5𝑘𝑔 

10𝑚

𝑠2

2𝑘𝑔+2𝑘𝑔
=15/4

𝑚

𝑠2=3,75
𝑚

𝑠2 

h.    

 

 

 

 

 

 

 R+TBC+TBC=0 

 𝑅2 = TBC2 + TBC2 = 2TBC2 =>R= TBC 2 

Din (4) => TBC=mB(a+µg) 
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5. 

4. 

3. 

2. 

A 

a. Cloroetena 

b. 1-bromopropan 

c. Etanol 

d. Diclorometan 

e. 2-bromopropan 

f. 1,1,2,2-tetracloroetan 

B 

SUBIECT BACALAUREAT 

CHIMIE ORGANICA-CF.OMECS NR.5070/31.08.2016 

SUBIECTUL I                                                                                             (30 de puncte) Subiectul A.                                                                                              

(10 de puncte) 

                   Citiţi următoarele enunțuri. Dacă apreciaţi că enunțul este adevărat scrieţi, pe foaia de 

examen, numărul de ordine al enunțului și litera A. Dacă apreciaţi că enunțul este fals scrieţi, pe foaia de 

examen, numărul de ordine al enunțului și litera F. 

1. În molecula izobuțenei sunt 11 legături σ(sigma). 

2. Reacția dintre acetilenă și apa este o reactive de subtituție . 

3. Alănina este solubilă în apă. 

4. Matanolul este alcoolul ce are acțiune dezinfectantă . 

5. În melecula naftalinei sunt doi atomi de carbon cuaternări. 

Subiectul B.                                                                                                                (10 de puncte) 

              Pentru fiecare item de mai jos, notaţi pe foaia de examen numărul de ordine al itemului 

însoțit de literă corespunzătoare răspunsului corect. Fiecare item are un singur răspuns corect. 

1.Șirul care conține numai compuși organici solubili în apă sunt: 

   a.alcool, etilic, benzene, acid acetic, 

   b.toluen, naftalina, glucoza 

   c. glucoza, methanol, acetat de sodiu 

   d. hexan, zaharoza, acid metanoic 

2. Prin adiția H2  la acetilenă în prezența Pd/ 𝑃𝑏+2se formează: 

    a. etan                b.etena                 c. nu are loc reacția                d.etanol     

3. Acidul acetic reacționează cu magneziu în raport molar: 

a. 1:2                b.1:1                 c. 2:1                d.2:3 

4.Amidonul este un compus macromolecular natural care face parte din clasa: 

a. polimerilor                b.proteinelor                 c. polisterilor                d.polizaharidelor 

5. Aminoacidul ce are in compoziție sulf este: 

a. Cisteina                 b.serina                 c. lisina                d.valina  

 

 

Subiectul C.                                                                                                                  (10 de puncte) 

        Scrieţi, pe foaia de examen, numărul de ordine al speciei chimice din coloana A, însoţit de litera 

din coloana B, corespunzătoare configurației electronice a acesteia. Fiecărei cifre din coloana A îi 

corespunde o singură literă din coloana B. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Subiectul II.                                                                                                                  (30 de puncte) 

 

Subiectul D 
Un compus organic (A) are următoarea formulă de structură: 

1 
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1. Notați denumirea grupelor funcționale din molecula compusului organic (A).                    2 puncte 

2. Scrieți raportul atomic Cprimar : Csecundar din molecula compusului (A).                        2 puncte 

3. Calculați raportul masic dintre Carbon și oxygen dintre copusul (A).                                   3 puncte 

4. Scrieți ecuațiile reacților compusului (A) cu                                                                          4 puncte 

   a. Ca 

   b. NaOH5.  

Calculați Volumul de soluție (exprimat în litri) de hidroacid de sodiu 2M necesar reacției complete cu 

18,1 g de compus (A).                                                                                                    4 puncte 

Subiectul E. 

1. Alcooli, acizii carboxilici și derivații acestora se întâlnesc în numărul mare în natură. Esterul (A) 

unui acid monocarboxylic saturat și a unui alcool monoalcoolic saturat cu același număr de atomi de 

Carbon conține 9,09% hydrogen. 

a. Determinați formula mleculară a esterului(A)                                                           3 puncte 

      b. Scrieți formula structurală a alcoolului de la care provine esterul (A)                          2 puncte 

2. Detergenții cabornici se pot utiliza că dezinfenctați deoarece coagulează proteinele din bacterii. 

Detergentul (D) are formula structural 

 

a.  Determinați valoarea n, știind că masa molară a detergentului (D) este 249,5 g/mol   

                                                                                                                                         4 puncte                                                                                                                                                           

b. Notați componența față de apă a radicalului                          din formula de structură a 

detergentului (D)                                                                                                             4 puncte 

      3. Acetilena se poate obține din carbon 

              a. Notați eucația reacției ale obțineri a acetilenei din cărbit 

              b. Calculați puritatea carbidului, dacă utilizând 0,4 kg carbid, se obține 11l C2H2 (c.n.)      

 

 SUBIECTUL al III-lea                                                                         (30 de puncte)  

      Subiectul F. 

1.  Tetrapeptita (p) Lis-bli-SerαĂla Rezultată la hidroliza unei proteine 

      a. Notați formulele structural pentru aminoacizii din structura pentru aminoacizii din         

tructura tetrapeptidei (P)                                                                                                          2 puncte 

      b. Notați formula structurală a α-alaninei la pm=1                                                1 puncte 

 2.  Notați un factor de natură fizică ce contribuie la denaturarea proteinelor              1 puncte       

3. Amidonul este o polizaharidă natural ace constituie reserve de hrană în plante.   

       a. Notați două surse naturale de amidon                                                                   1 puncte       

       b. Notați o prop fizică a amidonului                                                                           1 puncte       

       c. Scrie ec. Reaciei de hidroliză a amidonului                                                         2 puncte       

       d. Orezul conține 63% amidon, calculează masa de glucoză obținută din 200kg orez la 

randament de 80%                                                                                                                   4 puncte       

 4. Notează formula de perspectiva(Haworth)                                                               1 puncte       

 5. Scrieți ecuația din glucoză și reactive Tollens                                                                      

2 puncte        

  

   Subiectul D 

  

1. Îmbunătățirea calității benzenelor se reazlizează prin reacția de izomerie a alcanilor    2 puncte       

     a. Scrieți ecuația reacției ade izomerilor a n-pentanului  
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13.MATEMATICA VERSUS RELIGIE? 

Prof. Pîslaru Mihaela, Colegiul Tehnic „Petru Poni” Roman 

 

Matematica (și știinta, în general) este clară, concretă, demonstrabilă, rațională. În schimb, 

religia e irațională, fiind fundamentată pe credința  în lucruri imaginate.  

            Ei bine, acestea sunt concepțiile actuale despre matematică și religie. Dar oare matematica 

este cu adevărat rațională? Matematica  este știința aia în care orice lucru decurge clar din alte lucruri 

și în care orice afirmație este introdusă dacă e demonstrată? Până la un punct, așa este, însă dacă 

săpăm mai adânc, vom avea surpriza să constatăm că la bază, jos de tot, stau niște afirmații care nu 

sunt demonstrate în niciun fel. Este vorba despre axiome. 

  Axiomele sunt rădăcina matematicii. Ele reprezintă codul genetic, programul care face întregul 

organism, altfel inert, al matematicii să pulseze de adevăr. Cel puțin așa definește DEX-ul noțiunea de 

axiomă: “adevăr fundamental admis fără demonstrație”. Deci, matematica este adevărată doar dacă 

axiomele pe care se bazează sunt adevărate. Putem demonstra matematic, că sunt adevărate? Nu 

putem, dar știm că sunt adevărate deoarece credem asta. La fel de bine cum îl putem crede și pe Cel 

care a zis că e “Calea, Adevărul și Viața”. 

Matematica și știinţele indică spre Dumnezeu. Nu înseamnă că există vreo dovadă matematică sau 

vreun experiment de laborator care să demonstreze existenţa lui Dumnezeu. Dar nici contrariul. Unii, 

în special gânditorii postiluminismului au adoptat perspectiva conform căreia raţiunea și știinţa sunt 

singurele mijloace pentru adevărata cunoaștere. Această viziune este rezumată în afirmaţia marelui 

logician Bertrand Russell: „Orice cunoștinţă care se poate dobândi prin metode știinţifice și ceea ce 

știinţa nu poate descoperi omenirea nu poate cunoaște.” 

Russell, care era ateu, a ajuns la concluzia că, din moment ce metoda știinţifică nu va demonstra 

niciodată existenţa lui Dumnezeu, nu există nicio bază intelectuală pentru credinţa în Dumnezeu. Însă 

poziţia lui Russell își face un deserviciu: desfiinţează cercetarea. Ideea că știinţa este singura cale de 

dobândire a adevăratei cunoașteri este o poziţie filosofică la care nu se poate ajunge prin metoda 

știinţifică. Prin urmare, cel care susţine așa ceva este tributar unui angajament metafizic și în același 

timp susţine că nu e tributar unui asemenea crez neștiinţific. Cu alte cuvinte, se contrazice singur. 

Orice perspectivă asupra lumii este, într-o formă sau alta, tributară unor crezuri. 

Wigner evidenţiază faptul că mai multe domenii matematice s-au dezvoltat pur și simplu datorită 

curiozităţii intelectuale a matematicienilor, fără nicio motivaţie din lumea naturală, cum e cazul 

geometriei neeuclidiene, însă acestea s-au dovedit ulterior a fi exact elementul necesar fizicienilor 

pentru a descrie lumea naturală. Faptul că universul are o ordine precisă și poate fi explicat matematic 

este în sine un mister. Iată afirmaţia lui Albert Einstein în această privinţă: „Cel mai de neînţeles lucru 
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despre univers este faptul că poate fi înţeles.”  Wigner observă că deseori matematicienii, dând curs 

jocurilor lor de logică, ajung să dezvolte idei și limbaj matematic cu mult înainte să înţelegem dacă 

acestea vor juca vreun rol și, dacă da, care, în procesul de înţelegere a universului.  

Matematica este atât de aptă să descrie lumea naturală? Ei bine este un mister, un mister care nu 

creează nicio problemă celui care crede într-un Creator care ne-a făcut după chipul Său, concepându-

ne în așa fel încât să descoperim cosmosul creat și să luăm parte la el. 

Dacă nu ar fi ajutați de Sfânta Scriptură, e foarte probabil ca oamenii să ajungă la o imagine foarte 

neclară a lui Dumnezeu. Studiile în acest domeniu afirmă că un număr de elemente matematice și 

raportul matematicii cu știinţele sunt în armonie cu revelaţia lui Dumnezeu din Sfânta Scriptură, care 

pot servi ca un catalizator al credinţei scepticilor. 

Darwin, ca mulţi alţii, au fost împinși să renunţe la credinţă din cauza unei doctrine false care 

reprezenta greșit caracterul lui Dumnezeu. Creștinii au ocazia unică de a da mărturie în favoarea unei 

imagini diferite a lui Dumnezeu, opusă concepţiei înfricoșătoare pe care o au mulţi. Prin studierea 

cărţii naturii putem indica spre Dumnezeu drept Creator, nemaipomenit în putere; iar prin studierea 

Cărţii revelate, putem vorbi despre Dumnezeu ca Răscumpărător, inepuizabil în dragoste. Putem 

proclama adevărul: „Mâna care susţine lumile în spaţiu, mâna care ţine toate lucrurile din universul lui 

Dumnezeu în ordinea în care sunt aranjate și în neobosita lor activitate, este mâna care a fost bătută în 

cuie pe cruce pentru noi.” 

Bibliografie: 

- „Bertrand Russell, Religion and Science, Oxford University Press, Londra, 1997, p. 243.” 

- „E.P. Wigner, «The Unreasonable Effectiveness of Mathematics in the Natural Sciences», în 

Communications in Pure and Applied Mathematics, nr. 13, 13 febr. 1960, p. 10.” 

- „Charles Darwin, The Autobiography of Charles Darwin, 1809-1882: With Original Omissions 

Restored, Harcourt, Brace; New York, 1958, p. 87.” 
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14. UMOR MATEMATIC 

David Hilbert vorbind despre un elev al său spunea: "El a 

devenit poet. Pentru matematică avea puţină imaginaţie". 

 

Într-o noapte Blaise Pascal avea o groaznică durere de 

dinţi. A întrebuinţat totul pentru potolirea durerilor, dar 

în zădar. Atunci s-a ocupat de studiul cicloidei, 

descoperindu-i o serie de proprietăţi, ca să constate în 

final, că durerea de dinţi a dispărut. 

 

Odată Isaac Newton a vrut să-şi fiarbă un ou de găină, 

fără a întrerupe lucrul. Îşi lua un cronometru pentru a 

fierbe oul numai în timp de trei minute. Era, însă, 

preocupat de problema sa matematică, pe care încerca s-o rezolve în acel moment. Când îşi aduse 

aminte, mare-i fu mirarea: a pus ceasul la fiert, iar în mână ţinea oul ca să numere minutele. 

 

Lui Albert Einstein îi plăceau foarte mult filmele lui Charles Chaplin, nutrind o simpatie 

deosebită faţă de personajele create de acest cineast. 

Într-o scrisoare adresată lui Charles Chaplin citim: "Filmul dumneavoastră "Goana după aur" e 

pe înţelesul tuturor. Veţi ajunge numaidecât om mare. Einstein". 

Răspunsul a fost dat cu promptitudine: "M-aţi cucerit şi mai mult. "Teoria relativităţii", pe care 

aţi elaborat-o, nu o înţelege nimeni, dar dumneavoastră aţi devenit, totuşi, om mare. Chaplin". 

 

Carl Gauss se distingea încă din şcoală prin agerimea minţii sale. Odată învăţătorul său îi zise: 

– Carl, aşi vrea să-ţi dau două întrebări. Dacă la prima o să răspunzi corect, apoi la a doua poţi să 

nu mai răspunzi. Aşadar, câte ace are bradul şcolii noastre, împodobit de Anul Nou? 

– 65786 de ace, domnule învăţător, – a răspuns imediat Gauss. 

– Bine, dar cum ai aflat acest lucru? – îl întrebă învăţătorul. 

– Această întrebare de acum este cea de a doua, – remarcă cu promptitudine elevul. 

 

Printre numeroasele lecţii despre aplicaţiile matematicii, citite de către Cebâşev, se remarcă şi 

prelegerea lui la Paris, dedicată teoriei matematicii în confecţionarea îmbrăcămintei. La ea s-au 

prezentat cei mai buni croitori şi modelieri, diferiţi experţi în ale eleganţei. Cebâşev şi-a început 

lecţia cu renumita frază matematică: 
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– Admitem, pentru simplitate, că omul are corp de formă sferică. 

După aceste cuvinte vorbele lui sunau în gol, deoarece publicul şocat a părăsit sala. 

 

Marele matematician american John von Neumann, a lucrat cândva în calitate de consultant al 

specialiştilor din domeniul construirii navelor cosmice. Odată, văzând scheletul unei rachete, von 

Neumann a întreabat pe colaboratorul ce-l însoţea: 

– Cine a construit racheta? 

– Inginerii, – a fost răspunsul. 

– Inginerii? – repetă von Neumann cu dispreţ, – păi eu am elaborat teoria matematică a 

rachetelor. Luaţi respectiv, lucrarea mea, publicată în anul 1952, şi veţi găsi în ea totul ce vă 

interesează. 

Specialiştii au găsit lucrarea în cauză, au demontat construcţia rachetei proiectate de ei (către acel 

moment erau cheltuite deja 10 000 000 de dolari) şi au construit o rachetă nouă, urmărind cu 

stricteţe recomandările lui von Neumann. Însă aceasta n-a fost destul, pentru a garanta succesul 

final, căci în momentul apăsării butonului "Start" a răsunat o explozie asurzitoare şi racheta s-a 

făcut ţăndări. Indignaţi, constructorii de rachete l-au chemat pe von Neumann şi l-au întrebat: 

– De ce, în pofida urmării cu stricteţe a recomandărilor dumneavoastră racheta a explodat, totuşi, 

în momentul lansării ei. 

– Ceia despre ce aţi vorbit se referă la aşa numita teorie a exploziei puternice. Eu am elaborat 

într-o lucrare de a mea, publicaă în anul 1954. Veţi găsi în ea totul ce vă interesează, – a răspuns 

von Neumann. 

 

Cât priveşte cuvântul "evident" el poate fi interpretat în diferite modalităţi. Iată doar câteva 

dintre ele. 

1. Când profesorul A spune că o afirmaţie este evidentă, aceasta înseamnă, că-i cunoscută 

auditoriului încă 2 săptămâni în urmă. 

2. Când profesorul B spune că o afirmaţie este evidentă, atunci aceasta înseamnă că, venind acasă, 

şi gândindu-vă asupra ei veţi înţelege, de ce ea este evidentă. 

3. Când profesorul C spune că o afirmaţie este evidentă, aceasta înseamnă că, dedicându-vă 

întreaga viaţă, ce v-a mai rămas, meditaţiilor asupra sensului celor spuse, posibil, veţi înţelege 

cândva, că afirmaţia, este justă. 

 

 

Colectivul de redacţie  
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15.FRACTALII ÎN ARTĂ 

Fractalii sunt forme și modele extraordinare create cu ajutorul ecuațiilor matematice. 

O definiție intuitivă a fractalului este această: Un fractal este 

o figura geometrică fragmentată sau frântă, care poate fi divizată în părți,astfel încât fiecare dintre aceste

a să  fie (cel puțin aproximativ) o copie miniaturală a întregului.    

 Fractalii în artă 

Datorită frumusețîi lor, fractalii sunt prelucrați de unii oameni în artă, colorați în manifestările lor 

diferite și grupați în galerii de imagini fractale, pentru a ului și pentru a provoca imaginația. De 

asemenea, fractalii mai pot fi utilizați pentru a modela cu precizie muzică produsă de diferiți 

compozitori. Fractalii se regăsesc și în unele picturi, precum și în artă și arhitectură africană. 

Așadar, fractalii pot fi creați într-o plajă largă de modele vizuale fascinante, dintre care multe au 

aplicățîi științifice și practice. Ei pot imită lanțuri de munți, suișurile și coborâșurile pieței bunurilor și 

serviciilor și ale bursei de valori, mișcările neregulate ale moleculelor, activitatea seismică, traiectoriile 

corpurilor cereșți, temperaturile pe o perioadă îndelungată de timp sau creșterea plantelor. Fractalii  și-au 

găsit aplicabilitatea în domenii, precum fizică, biologia, sociologia, meteorologia, astronomia, teoria 

haosului și mai ales, economia. Benoît Mandelbrot a folosit geometria fractală chiar în studiul 

transmisiei acustice și a grupurilor galactice. Fractalii și-au găsit un teren solid în industria graficii 

computerizate, pentru crearea unor imagini uimitoare, precum și a unor structuri care imită fidel 

realitatea. Din anii 1990, fractalii sunt larg folosiți în știința informaticii. Sistemele de redare grafică pe 

calculator îi folosesc pentru a crea efecte speciale în producțiile cinematografice. Datorită 

fractalilor, știința și tehnică nu mai sunt domeniile plictisitoare și rigide, ci capătă o frumusețe care 

concurează cu artă. 
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ŞTIINŢE , ŞTIINŢE , ŞTIINŢE ……… 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


