
CALEA ŞTIINŢELOR- ISSN 2393 – 2856  

 
Nr. 4/Anul II  1 
        
                                                       COLEGIUL TEHNIC ‘’PETRU PONI’ ROMAN  

 

 

     CALEA  

ŞTIINŢELOR 
 

CATEDRA DE  MATEMATICĂ – TIC 
 
 

          NUMĂRUL 4 – APRILIE - 2016 

 



CALEA ŞTIINŢELOR- ISSN 2393 – 2856  

 
Nr. 4/Anul II  2 
        
                                                       COLEGIUL TEHNIC ‘’PETRU PONI’ ROMAN  

 

 

 

 

 

 

CU UN ZÂMBET ÎNAINTE ! 

 

Glume la mate’ 

 “În timpul unui curs la Facultatea de Matematică din Iaşi, când Grigore Moisil scria mare pe tablă  şi vorbea încet, 

unul dintre studenţi îi spune: 

- Domule profesor, nu se aude! 

- Nu se aude, dar se vede… 

După ce tabla a devenit tot mai încărcată, Moisil a început să scrie mai mic, dar să vorbească tare; acelaşi student îi 

spune: 

- Domnule profesor, nu se vede! 

- Nu se vede, dar se aude…” 

“În armată, Grigore Moisil a ales călăria. Se spune că, la prima oră de călărie, a alunecat încet-încet pe spate; drept 

urmare a spus: «-Domnule colonel, domnule colonel! Ce mă fac? Mi se isprăveşte calul!»”  
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Reponsabilitatea pentru conţinutul 

materialelor revine în exclusivitate 

autorilor  

 

 

 

 

 

 

 

 

MATEMATICA. Un cuvânt atât de simplu care 

ascunde în spatele lui un univers imens, încă 

neexplorat complet. Un cuvânt magic care 

deschide porţile cunoaşterii lumii.       O lume 

fără matematică e o lume moartă, fără culoare, 

fără viaţă. O întâlneşti în tot ce faci: fie că o 

găseşti scrisă pe o foaie de hârtie sau când 

socoteşti restul la magazin tot matematică se 

numeşte.Apare la orice pas, în orice formă, în 

orice corp, în fiecare secundă a vieţii tale. Te-ai 

gândit vreo dată că atunci când pui călcâiul pe 

pământ pentru a călca talpa piciorului tău 

formează un unghi ascuţit cu pământul? Sau că 

acel creion pe care-l tot ascuţi e format dintr-un 

cilindru cu un con în vârf ? 

    De când am cunoscut-o a urmat multă munca, 

mulţi ani de pregătire până să ajung să o cunosc.  

Dar mi-a plăcut: pentru mine fiecare problemă este 

o provocare, e o săgeată aruncată pentru a ajunge la 

ţintă. Recunosc însă că nu e deloc uşor. Este ca un 

instrument muzical: o trădezi, te trădează. Pe de altă 

parte aduce satisfacţii celor care ştiu să o preţuiască, 

celor care o apreciează pentru ceea ce este. 

  Pentru mine matematica este mai mult decât 1+1=2. Este 

un prieten  care mi-a adus satisfacţii, m-a urcat pe vârfuri 

de munţi,  mi-a aşezat medalii la gât. Dar mai presus de 

toate e o pasiune, e un mod inedit de a-mi petrece timpul. 

 Maftei Mădălina, clasa a XI-a C  

 

 

 

 

Prof. Stan   Mihaela 

Prof. Paloşanu Ioan 

 

Elevi: 

1. Grecu Miruna, clasa a XI-a C  

2. Maftei Mădălina, clasa a XI-a C  

3. Ciobanu Rita Georgiana , clasa a 

XI- a C 

4. Ghimici Lorena , clasa a XII-a A 

5. Pavăl Vlad , clasa a XII-a A 

6. Haş Alexandru , clasa a XII-a A 
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CUPRINS : 

1. EMINESCU ȘI  MATEMATICA DIN POEMELE SALE -  Eleva   -  Grecu 

Miruna, clasa a XI-a C 

2. IN MEMORIAM  SOLOMON MARCUS-  Eleva- Maftei Mădălina, clasa a XI-a C  

3. 3:14 PI  DAY- PROIECT EDUCAŢIONAL 

4. ISTORIA NUMĂRULUI PI- Stan Ecaterina , clasa a IX-a C 

5. ALBERT EINSTEIN- Eleva - Baciu Iolanda-Alexandra- clasa a IX-a C  

6. CONCURSULUI DE MATEMATICĂ "ALFA" ŞI "OMEGA" 

7. SUBIECTE - CONCURS INTERJUDEȚEAN “ALFA” ȘI “OMEGA” 2016- prof. Paloşanu 

Ioan  

8. REZULTATELE LA  CONCURS INTERJUDEȚEAN “ALFA” ȘI “OMEGA” 2016                                              

9. UTILIZAREA INSTRUMENTELOR  WEB  ÎN  LECŢIILE DE MATEMATICĂ- Prof. 

Stan Mihaela  

10.  CELE MAI IMPORTANTE 10 IDEI DIN ISTORIA ŞTIINŢELOR- Eleva: Ghimici Lorena , 

clasa a XII-a A 

11. MATEMATICA APLICATĂ- Eleve:    Burghelea Beatrice, Divile Ancuța Alexandra, clasa 

a IX-a C 

12. REZOLVAREA  SUBIECTUL  SIMULARE BACALAUREAT   ECONOMIE 2016- Prof. 

coord. Curpăn Adina, Elev: Suciu Elena Cristina 

13. DESCOPERĂ “ȘCOALA ALTFEL” ALĂTURI DE   PLATFORMA DE FIZICĂ DE LA 

MĂGURELE- prof. Marin Lucia  

14. SĂ NE PREGĂTIM PENTRU BAC  !!!!-  

15. LEGILE LUI MURPHY ÎN INFORMATICA- Eleva: Andrieș Mădălina Iolanda    

16. ARBORELE NUMERELOR COMPUSE- Eleve: Crețu Sorina Ioana , Ghiuzan Maria 

17. CÂTEVA APLICAȚII INTERESANTE LEGATE DE PARTEA ÎNTREAGĂ, 

FRACŢIONARĂ, MODUL ŞI RADICALI PENTRU GIMNAZIU-Prof. Dumitru 

Asoltanei, Școala Gimnazială ,, Mihai Eminescu “ Roman, Elev: Severin Matei, Clasa a 

VII-a A 

18. ŞTIAŢI CĂ  ... ! 

19. GLUME MATEMATICE- 
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1. EMINESCU ŞI  MATEMATICA DIN POEMELE SALE 

                                                                                                                              Eleva   -  Grecu Miruna, clasa a XI-a C  

  

Este deja bine știut faptul că mari scriitori 

ai lumii au avut afinități față de științele 

exacte. Unul dintre cei mai prolifici poeți 

români, Mihai Eminescu, de asemenea, nutrea 

un interes pentru matematică, fizică și 

astronomie.  

Din manuscrisele poetului au ieșit la iveală nume de oameni de știință precum Galilei, Newton sau 

Watt, dar și expresii matematice ale unor legi fizice și observații fizice asupra calorimetriei, a căldurii 

corpurilor, a forței centrifuge etc. În aceste însemnări, Eminescu folosea deseori modalități de expresie 

specifice poeziei sau ilustra o idee științifică într-o formă lirică. 

Știați că poeme importante ale autorului pornesc de la principii din fizică?Strigoii  a pornit de la principiul 

conservării materiei. “Legea atracției” și teoria maxwelliana a electromagnetismului au născut, de 

asemenea, poeme precum Luceafărul și La Steaua…, idei adaptate la teme și mituri importante precum 

iubirea, natura și viața după moarte? 

Volumul al XV-lea din Operele lui Mihai Eminescu, sub îngrijirea lui Petru Creția şi Dimitrie 

Vatamaniuc, a apărut la Editura Academiei Române în anul 1993. Acest volum era împărțit în 2 

secțiuni: Fragmentarium şi Addena.Fragmentarium era împărtit la rândul său în trei părți. Printre textele 

din prima secțiune se găseau cele referitoare la 

matematică, astronomie, fizică și științe ale naturii. 

Mihai Eminescu, pe numele lui adevărat 

Mihail Eminovici, afirma că matematica este „Limba 

universală, limba de formule, adică de fracțiuni ale 

celor trei unități: timp, spațiu și mișcare”. Despre 

algebră spunea că „Algebra n-a putut să se ivească 

decât după ce literele au fost descărcate de rolul de-a însemna numere concrete”. 

„Cine a zis 1 a zis toată seria infinită a numerelor”. 

„Matematica este o abstracțiune a mecanicii”. 
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Evidența matematicii în gândirea lui este ilustrată în urmatoarele versuri din Scrisorile I, 

II și V: 

„Iar colo batrînul dascăl, cu-a lui haină roasă-n coate, 

Într-un calcul fără capăt tot socoate şi socoate 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

Universul fără margini e în degetul cel mic, 

Căci sub frunte-i viitorul şi trecutul se încheagă 

Noaptea-adînc-a veciniciei el în şiruri o dezleagă; 

Precum Atlas în vechime sprijinea cerul pe umăr 

Aşa el sprijină lumea şi vecia într-un număr. 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

Şi din roiuri luminoase izvorând din infinit, 

Sunt atrase în viaţă de un dor nemărginit, 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

Muşti de-o zi pe-o lume mică de se măsoară cu cotul, 

În aceea nemărginire ne-nvârtim uitând cu totul. 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

Unul e în toţi; tot astfel precum una e în toate; 

Deasupra tuturora se ridică cine poate.” 

                                                                              (Scrisoarea I) 

„Capul greu cădea pe bancă, păreau toate-n infinit;” 

                                                                              (Scrisoarea II) 

„Pân-a nu ajunge-n culmea dulcii muzice de sfere;” 

                                                                              (Scrisoarea V) 

 

 

sursa: https://hyperliteratura.ro/eminescu-si-matematica-din-poemele-sale/ 

 

 

 

 

https://hyperliteratura.ro/eminescu-si-matematica-din-poemele-sale/
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2.IN MEMORIAM  

SOLOMON MARCUS 

 Eleva- Maftei Mădălina, clasa a XI-a C  

 

Biografie 

Solomon Marcus s-a născut la data de 1 

martie 1925 în orașul Bacău. Părinții săi, Simelia și Alter 

Marcus, au fost croitori.
[4][5]

 De mic, a fost nevoit să 

învețe să conviețuiască cu diferitele dictaturi, războiul, 

restricții de exprimare și gândire și antisemitism.
[6]

 De la 

vârsta de 16-17 ani, a început să ofere meditații elevilor 

mai mici pentru a contribui la întreținerea familiei. 

După absolvirea studiilor liceale în orașul natal, a urmat 

începând cu toamna anului 1944 cursurile Facultății de 

Matematică din cadrulUniversității București. În 1950 

absolvă facultatea de matematică cu diplomă de merit. 

După absolvirea facultății, a parcurs, rând pe rând toate 

treptele didactice, fiind asistent universitar din 1950, 

lector universitar din 1955, conferențiar universitar din 

1964, ajungând în final în anul 1966 profesor universitar 

la Facultatea de Matematică din cadrul Universității 

București. În anul 1991 primește titlul de profesor emerit. 

A obținut titlurile științifice dedoctor în matematică în 

anul 1950 cu subiectul "Funcții monotone de două 

variabile" și doctor docent în specialitatea analiză 

matematică în 1968 sub îndrumarea academicianului 

Miron Nicolescu.  

 

Date personale 

Născut 1 martie 1925 

Bacău, România 

Decedat 17 martie 2016 (91 de ani) 

București, România
[1]

 

Naționalitate  România 

Cetățenie România  

Etnie evreu  

Ocupație matematician 

filosof 

Activitate 

Alma Mater Universitatea din București  

Cunoscut pentru analiză matematică, 

lingvistica computațională 

https://ro.wikipedia.org/wiki/1_martie
https://ro.wikipedia.org/wiki/1_martie
https://ro.wikipedia.org/wiki/1925
https://ro.wikipedia.org/wiki/Bac%C4%83u
https://ro.wikipedia.org/wiki/Solomon_Marcus#cite_note-:0-4
https://ro.wikipedia.org/wiki/Solomon_Marcus#cite_note-:0-4
https://ro.wikipedia.org/wiki/Antisemitism
https://ro.wikipedia.org/wiki/Solomon_Marcus#cite_note-:1-6
https://ro.wikipedia.org/wiki/Facultatea_de_Matematic%C4%83_%C8%99i_Informatic%C4%83_a_Universit%C4%83%C8%9Bii_din_Bucure%C8%99ti
https://ro.wikipedia.org/wiki/Facultatea_de_Matematic%C4%83_%C8%99i_Informatic%C4%83_a_Universit%C4%83%C8%9Bii_din_Bucure%C8%99ti
https://ro.wikipedia.org/wiki/Universitatea_din_Bucure%C8%99ti
https://ro.wikipedia.org/wiki/Doctor
https://ro.wikipedia.org/wiki/1_martie
https://ro.wikipedia.org/wiki/1925
https://ro.wikipedia.org/wiki/Bac%C4%83u
https://ro.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A2nia
https://ro.wikipedia.org/wiki/17_martie
https://ro.wikipedia.org/wiki/2016
https://ro.wikipedia.org/wiki/Bucure%C8%99ti
https://ro.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A2nia
https://ro.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A2nia
https://ro.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A2nia
https://ro.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A2nia
https://ro.wikipedia.org/wiki/Evreu
https://ro.wikipedia.org/wiki/Matematician
https://www.wikidata.org/wiki/Q4964182
https://ro.wikipedia.org/wiki/Universitatea_din_Bucure%C8%99ti
https://ro.wikipedia.org/wiki/Analiz%C4%83_matematic%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Lingvistic%C4%83_computa%C8%9Bional%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Fi%C8%99ier:C14_7404-SolomonMarcus.edited.jpg
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Impreună cu colegul său de generație la 1962, Nicolae Dinculeanu este coautor la 

manualul universitar de analiză matematică, scris alături de profesorul lor, Miron Nicolescu, autorul unui 

tratat de analiză matematică. După 1960 se va dedica din ce în ce mai mult lingvisticii matematice și 

științelor conexe, publicând mai puțin în domeniul care l-a consacrat, dar rămânând informat la zi, 

conducând teze de licență și de doctorat în ambele domenii. În acest domeniu a beneficiat la început de 

sprijinul a doi eminenți academicieni, Alexandru Rosetti, lingvist, cel mai de seamă editor român 

interbelic și Grigore C. Moisil, matematician de mare suprafață, prin înființarea Comisiei de cibernetică a 

Academiei, ca și unei comisii de lingvistică a aceleiași instituții și prin editarea unei publicații de mare 

circulație internațională, Cahiers de linguistique theorique et appliquee. La inceputul deceniului al șaptelea 

al secolului al XX-lea va participa activ la Cercul de lingvistică de la Facultatea de filologie a Universității 

din București și împreună cu profesorii Edmond Nicolau și Sorin Stati editează oIntroducere în lingvistica 

matematică, printre puținele lucrări de acest gen din acele timpuri. Având sprijinul celor doi academicieni 

aratați mai sus ca și a academicianului Miron Nicolescu, a predat simultan atât la Facultatea de 

matematică, cât și la cea de filologie, lingvistica matematică. Pe timpul comunismului va publica parte din 

cărțile sale în serial în Viața studențească, săptămânal care apărea sub egida Uniunii Tineretului 

Comunist, mai puțin vizată de cenzură. Va publica lucrări de istorie a matematicii, prin medalioane 

dedicate foștilor săi profesori sau unora din figurile de seamă ale cercetării matematice autohtone. Mari 

matematicieni ai secolului trecut precum Alexandru Froda, Grigore C. Moisil, Miron Nicolescu au 

beneficiat de competența profesorului Marcus, cărora le-a editat și îngrijit opera științifică. 

Domeniile de activitate în care s-a manifestat au fost:1) Analiza matematică, teoria măsurii, topologia. 2) 

Informatica teoretică (Theoretical Computer Science). 3) Lingvistica matematică și gramatici dependente 

de context. 4) Teoria literaturii și poetică. 5) Semiotică. 6) Antropologie culturală. 7) Istoria și filosofia 

științei. 8) Educația. 

Profesorul Solomon Marcus este autor a numeroase studii interdisciplinare, de cărți ce privesc utilizarea 

matematicii în lingvistică, în analiza teatrală, în științele naturale și sociale, etc. Cărțile sale au fost traduse 

în multe țări ale lumii. A publicat peste 50 de volume în România și care au fost traduse în mai multe 

limbi din Europa și nu numai, și aproximativ 400 de articole în reviste științifice sau de specialitate. Opera 

sa a fost citată de peste 1.000 de autori. Din 1993, devine membru corespondent al Academiei Române, iar 

din anul 2001 devine membru titular al Academiei Române.
[3]

 A fost conducător de doctorat la 24 de 

absolvenți, unii din ei la rândul lor conducând doctorate. A facilitat foștilor studenți sau colaboratorilor săi 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A2nia
https://ro.wikipedia.org/wiki/Europa
https://ro.wikipedia.org/wiki/1993
https://ro.wikipedia.org/wiki/Academia_Rom%C3%A2n%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/2001
https://ro.wikipedia.org/wiki/Academia_Rom%C3%A2n%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Solomon_Marcus#cite_note-acad-3
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publicarea în reviste academice a acelor rezultate care merită să fie cunoscute prin 

valoarea și noutatea soluțiilor lor, astfel că mulți dintre ei au debutat pe 

când erau studenți. 

Pe parcursul vieții sale a fost membru în conducerea a numeroase reviste 

de specialitate din străinătate. A fost profesor invitat la universități de 

prestigiu pentru a ține cursuri sau numai conferințe. La congrese de 

semiotică sau de lingvistică matematică a condus secțiuni și a fost raportor 

de ședință la peste 100 de întâlniri internaționale. Vreme de 10 ani a fost 

vicepreședinte al Asociației Internaționale de Semiotică (1989-1999). I-au 

acordat titlul de doctor Honoris Causa universitățile din Bacău, Constanța, 

Timișoara, Craiova și Petroșani.  

După 1989 renunță la obligațiile universitare de la Facultatea de 

matematică-informatică a Universității din București, conducând însă în 

continuare doctorate, și precum unul din mentorii săi, Grigore C. Moisil, va fi 

prezent la manifestări din cele mai diverse ale preocupărilor sale în 

universități, școli, manifestări academice, prezențe la radio și televiziune, 

tabere școlare, varii conferințe, etc, militând pentru schimbarea 

învățământului românesc, prin trecerea de la forma pasivă, de memorare la 

una activă, în care elevul sau studentul să își pună și să pună întrebări, 

militând pentru adaptarea programelor și manualelor școlare la timpurile 

noastre. 

Este prezent în marile enciclopedii ca autoritate în lingvistica matematică, existând gramatici contextuale 

care îi poartă numele. A colaborat cu foarte mulți matematicieni români și străini 

în studiile publicate, având o lucrare elaborată cu cunoscutul matematician 

maghiar Paul Erdös. 

A fost căsătorit cu profesoara universitară Paula Diaconescu. 

Solomon Marcus a murit joi, 17 martie 2016, la Spitalul Fundeni din București. 

Volume individuale, sau la care a fost co-autor : 

 Analiză matematică. vol.I. Ed. Didactică și Pedagogică București, ed. I. 

1962, 735 pp., 2nd Edition 1963. 3rd edition 1966, 768 p., 4th edition 1971, 

https://ro.wikipedia.org/wiki/17_martie
https://ro.wikipedia.org/wiki/2016
https://ro.wikipedia.org/wiki/Spitalul_Fundeni
https://ro.wikipedia.org/wiki/Bucure%C8%99ti
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785 pp., 5th Edition 1980, 790 pp. (în colab.  cu Miron Nicolescu și Nicolae Dinculeanu). 

 Lingvistică matematică. Modele matematice în lingvistică. Ed. Didactică și Pedagogică. București, 

1963, 220 pp. 

 Gramatici și automate finite. Ed. Academiei, București 1964, 256 pp. 

 Lingvistica matematică, (ediția a doua, revăzută și completată cu 4 capitole 

noi, ). Ed. Didactică și Pedagogică, București, 1966, 254 pp. 

 Bibliografia lucrarilor românesti de lingvistica matematica. Bucuresti, 

Societatea de Stiinte Matematice , 1966, 22 pp. 

 Introducere în lingvistica matematică, Ed. Științifică, București, 1966, 336 pp. 

(în colab. cu Edmond Nicolau și Sorin Stati) 

 Notiuni de Analiză matematică. Originea, evoluția și semnificația lor. Ed. 

Științifică, București, 1967, 237 pp. 

 Limbaj, logică, filozofie. Ed. Științifică, București, 1968, 261 pp. (în colab. cu Al. Boboc, Gh Enescu, 

C. Popa și S. Stati). 

 Analiză matematică, vol.II, Ed. Didactică și Pedagogică, București 1st ed 

1966; 2nd ed 1971; 3rd ed. 1980; 414 pp. (în colab. cu Miron Nicolescu și N. 

Dinculeanu) 

 Poetica matematică. Ed. Academiei, București, 1970, 400 pp. 

 Din gândirea matematică românească. Ed. Științifică și Enciclopedică, 

București, 1975, 224 p. 

 Semiotica folclorului. Abordare lingvistico-matematică. Ed. Academiei, 

București. 1975. 268 p.(co-autor)  

 Metode distribuționale algebrice în lingvistică. Ed. Academiei, București, 1977, 256 pp. (co-autor). 

 Semne despre semne. Ed. Stiințifică și Enciclopedică, București, 1979,  

 Metode matematice în problematica dezvoltării. Ed. Academiei, 

București, 1982, 198 pp. (co-autor cu Mircea Malita). 

 Gândirea algoritmică. Ed. Tehnică, București, 1982, 131 pp. 

 Semiotica matematică a artelor vizuale. Ed. Științifică și Enciclopedică, 

București, 1982, 410 pp. (coordonator și co-autor). 

 Simion Stoilow. Ed. Științifică și Enciclopedică, București, 1983, 315 pp. 

(în colab. cu Cabiria Andreian Cazacu). 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Miron_Nicolescu
https://ro.wikipedia.org/wiki/Edmond_Nicolau
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 Paradoxul. Ed. Albatros, București, 1984, 183 pp.  

 Timpul. Ed. Albatros, București, 1985, 386 pp.  

 Analiza matematică. vol. II Univ. București, 1986, 477 pp. (co-autor). 

 Șocul matematicii. Ed. Albatros, București, 1987, 366 pp. 

 Moduri de gândire. Colecția "Știința pentru toți", Ed. Științifică și 

Enciclopedică, București, 1987, 110 pp.  

 Provocarea științei. Seria "Idei contemporane", Ed. Politică, București, 1988, 

470 pp. 

 Invenție și descoperire. Ed. Cartea Românească, 1989, 296 pp. 

 Analiză matematică. Materiale pentru perfecționarea profesorilor de liceu III. Universitatea din 

București, Facultatea de Matematică, București, 1989, 319 pp.(co-autor) 

 Dicționar de Analiză Matematică. Editura Științifică și Enciclopedică București, 1989 (co-autor). 

 Controverse în știință și inginerie. Ed. Tehnică, București, 1991, 248 pp. 

 Jocul ca Libertate. Editura Scripta, 2003, 288 pp. 

 Intalnirea Extremelor. Scriitori - In Orizontul Stiintei. Editura Paralela 45, 2005, 308 pp.  

 Educația în spectacol. Editura Spandugino, 2011, 176 pp. 

 Răni deschise, Editura Spandugino, București, 2012
[9]

 : vol. I - (2011, 1249 pp.); vol. 2 - Cultura sub 

dictatura (2012, 1084 pp.); vol. 3 - Depun marturie (2013, 608 pp.); vol. 4 - Dezmeticindu-ne (2015, 

1028 pp.); vol. 5 - Focul si oglinda (2015, 709 pp.); 

vol. 6 

 Limba romana - intre infern si paradis. Editura 

Spandugino, 2015, 80 pp.  

 Zece nevoi umane. Editura Spandugino, 2015, 137 

pp. 

 Singuratatea matematicianului. Editura 

Spandugino, 2015, 89 pp. 

 Nevoia de oameni, volumul 1. Editura Spandugino, 2015, 914 pp. 

 Paradigme universale. Ediție integrală, Editura Paralela 45, Pitești, 2016 1104 pp. 

 

Sursa : https://ro.wikipedia.org/wiki/Solomon_Marc 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Solomon_Marcus#cite_note-rd2012-08-09-9
https://ro.wikipedia.org/wiki/Solomon_Marc
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3:14 PI    DAY- PROIECT EDUCAŢIONAL 

 

     Numărul Pi este sărbătorit (neoficial) în întreaga lume la data 

de 14 martie, asta pentru că aproximat cu două zecimale se scrie 

3,14 iar de aici s-a ajuns la data de 14/03 adică 14 martie. 

Combinată cu ziua de naștere a geniului matematicii și fizicii 

Albert Einstein, în întreaga lume, mai cu seamă în cercurile 

științifice americane, ziua este sărbătorită printr-o serie de 

evenimente: conferințe, concursuri, prezentări, referate. 

       În acest an, profesorii de matematică și informatică împreună cu elevii de la Colegiul Tehnic ”Petru 

Poni ” Roman și-au propus să celebreze enigmaticul număr printr-o serie de activități extracurriculare. 

Proiectul, coordonat de profesorul de TIC Stan Mihaela, își propune să stimuleze și să promoveze 

creativitatea elevilor precum și să-i atragă pe aceștia în acțiuni și activități care să iasă din rutina orelor de 

curs. 

Printre activitățile desfășurat în data de 13 martie 2016, începând cu ora 13, se numără: un concurs de 

memorare a zecimalelor lui Pi; o expoziție de postere având ca subiect numărul Pi și celebrele lui 

zecimale; și o competiție între clase ce pune accent pe spiritul de echipă și pe creativitatea și imaginația 

elevilor.  

Ziua de 13 martie 2016 s-a  terminat cu o petrecere intitulată PI DAY PARTY, ocazie cu care au fost 

înmânate premii elevilor câștigători ai competițiilor derulate. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Colectivul editor  
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4.ISTORIA NUMĂRULUI PI 

Stan Ecaterina , clasa a IX-a C 

          A şaisprezecea literă din alfabetul grecesc a reuşit să 

ţină aprinsă flacăra dezbaterilor timp de mii de ani. Oameni de 

ştiinţă din întreaga lume şi am putea spune chiar din toate 

timpurile - matematicieni, fizicieni, filosofi – au încercat să 

descifreze enigma din jurul aparent banalei constante 

matematice Pi. 

Numărul iraţional Pi, egal, în varianta scurtă, cu 3,14, 

reprezintă, în geometria euclidiană, raportul dintre 

circumferinţa unui cerc şi diametrul său. Pi se mai numeşte  "constanta lui Arhimede” (savantul grec fiind 

primul care a calculat cu acurateţe valoarea de 3,14 a lui Pi, pe care o folosim astăzi în mod frecvent).     

Povestea lui Pi începe însă în urmă cu aproximativ 4.000 de ani. Cu două milenii înainte de Hristos, 

babilonienii foloseau Pi ca o constantă matematică cu valoarea de 3,125 – o constantă obţinută prin 

calcularea perimetrului unui hexagon înscris într-un cerc. Papirusul Rhind (aproximativ anul 1650 î.Hr.) – 

o lucrare amplă şi fundamentală din Egiptul antic cu probleme şi tabele matematice – arată că vechi 

egipteni foloseau o valoare de aproximativ 3,16045. aveau însă să treacă 1400 de ani pentru ca o minte 

luminată să găsească o metodă prin care să determine cu acurateţe valoarea lui Pi pe care o cunoaştem 

astăzi. 

În anul 250 î.Hr., matematicianul grec Arhimede a descoperit câteva numere din şirul de după virgula care 

succede cifra 3.      

Secole de-a rândul, matematicieni din China, India şi Arabia au descoperit noi zecimale ale 

constantei. La începutul secolului al XVII-lea, matematicianul german Ludolph van Ceulen 

reuşise să determine 35 de zecimale ale lui Pi. La sfârşitul secolului al XVII-lea este 

introdusă, în matematica europeană, noţiunea de "serii infinite”, ea fiind folosită în această perioadă 

pentru calcularea zecimalelor lui Pi. Isaac Newton s-a folosit de teoria sa binominală pentru a determina 

16 zecimale ale lui Pi. În 1873, matematicianul englez William Shanks a anunţat că, după 20 de ani de 

calcule, a aflat 707 zecimale ale constantei lui Arhimede (ulterior s-a dovedit că doar primele 527 de 

zecimale fuseseră corect calculate). La începutul secolului al XX-lea, matematicianul indian Srinivasa 

Ramanujan a găsit o nouă metodă de calcul al lui Pi. Până la sfârşitul secolului trecut, calculele executate 
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de sistemele computerizate au reuşit să determine... 200.000.000.000 de zecimale ale lui 

Pi.     Pentru că este un număr iraţional (care nu poate fi raport a două numere întregi), Pi a căpătat repede 

o utilizare comună pentru calculele de zi cu zi. Abia în secolul al XVIII-lea a fost popularizat simbolul 

constantei lui Arhimede – π, de către matematicianul elveţian Leonhard Euler.    

Francezul  Fabrice Bellard , în ianuarie 2010,  a folosit un simplu PC, pentru această operaţiune fiindu-i 

necesar circa 131 de zile, cu tot cu verificările necesare. Noua versiune a constantei ocupă peste un 

terabyte de spaţiu.Vechiile recorduri au fost realizate folosindu-se supercomputere, dar Bellard susţine că 

metoda sa este de 20 de ori mai eficientă. Fostul record de 2,6 miliarde de zecimale a fost obţinut în 

august 2009 de către Daisuke Takahashi, la Universitatea Tsukuba în Japonia, în doar 29 de ore, dar a fost 

nevoie de un supercomputer de 2000 de ori mai puternic şi mai scump decât cel folosit de Bellard.   Ziua 

Mondiala a numarului Pi, numita Pi Day: 14 martie (adica 03.14).Adoratorii numărului Pi au o dată de 

predilecţie pentru a se întalni în fiecare an: ziua a 14-a din a treia lună, 3,14, relatează Associated Press, 

recepţionată de Rompres. În această zi, discipolii virtualei biserici Pi îşi dau întalnire la o oră specială 

1.59, din devotament bineînţeles pentru zecimalele următoare ale numărului Pi (3,14159).   În SUA, 

locurile obişnuite pentru întalnirile fanilor acestui număr intact de la Arhimede sunt diverse: la 

Cambridge, în apropiere de Boston, unde se află celebrul Massachusetts Institute of Technology (MIT) 

care, timp de mai mulţi ani, s-a amuzat să anunţe admiterile la 14 martie, la Exploratorium-ul din San 

Francisco, pentru a degusta plăcinte ('pie' în engleză se pronunţă ca 'Pi'), purtand bijuterii în formă de Pi (a 

16-a literă din alfabetul grec) sau superbe coliere în care fiecare perlă are o culoare specifică unei cifre şi 

este dispusă, bineînţeles, în ordinea numărului Pi.     

Participanţii se adună în jurul unei fel de loc sacru dedicat lui Pi, o placă din cupru pe care sunt gravate 

primele 100 de cifre ale numărului. Mulţi dintre aceşti pasionaţi cunosc, de altfel, pe de rost, primele 100 

de zecimale. Neimpresionat, ţinand cont că unul dintre modurile în care îşi petrec timpul liber constă în a 

se provoca în a recita cat mai multe zecimale.   La acest joc, un chinez deţine recordul. Chao Lu, un 

student la chimie a recitat pe de rost primele 67.890 de zecimale ale numărului Pi în 2005. Această 

performanţă a durat peste 24 de ore şi a necesitat peste 26 de casete video, care au transmise apoi spre 

validare Cărţii recordurilor Guinness. Însă chiar şi această reuşită este departe de cea a 

supercalculatoarelor, care au reuşit să identifice peste 1.000 de miliarde de zecimale, fără să elucideze însă 

misterul acestui număr care fascinează matematicienii de secole 

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

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Pi
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5.ALBERT EINSTEIN 

Eleva - Baciu Iolanda-Alexandra- clasa a IX-a C  

 

 

(14 martie 1879 – 18 aprilie 1955) 

 

Albert Einstein : a fost un fizician teoretician 

de etnie evreiască, născut în Germania, apatrid din 

1896, elvețian din 1899, emigrat în 1933 în SUA, 

naturalizat american în 1940, profesor universitar la 

Berlin și Princeton. A fost autorul teoriei relativității 

și unul dintre cei mai străluciți oameni de știință ai 

omenirii. 

Einstein născut într-o familie de evrei nepracticanți,fiul lui Hermann (comerciant) și Pauline 

Einstein. 

Pe măsură ce creștea, se manifestau tot mai clar înclinația sa către dispozitive mecanice și modele 

fizice, precum și pasiunea sa pentru matematică: înțelegea cu abilitate conceptele ei dificile. 

Einstein  a frecventat școala primară la Gimnaziul Luitpold din Munchen. I-a plăcut muzica clasică 

și a cântat la vioară. Cu toate acestea se simtea îndepărtat și chinuit de educația rigidă prusacă pe care o 

primea acolo. A avut o deficiență în discursul oral care se manifesta printr-un ritm încet în vorbire si pauze 

pentru a se putea gândi la ce urmează să spună. Mai târziu, Einstein a scris despre două momente care i -au 

marcat copilăria. Unul dintre ele a fost întâlnirea cu o busolă, la vârsta de cinci ani când a rămas fermecat 

de forța care mișca acul. Cel de-al doilea moment a avut loc la vârsta de 12 ani când a descoperit o carte de 

geometrie pe care a citit-o de nenumărate ori. 

Studii: 

 Școala primară : Gimnaziul Luitpold  

 Școala Federală Politehnică Elvețiană 

 Institul Politehnic 

 

Contribuții științifice: 
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 Anul miraculos: La oficiul de brevete, Albert Einstein 

evalua cererile de brevetare pentru dispozitive 

electromagnetice. Și-a stăpânit locul de muncă rapid, 

rămânându-i timp pentru a cugeta asupra 

transmisieisemnalelor electrice și a sincronizării 

electromecanice, lucru care ii trezise interesul de câțiva 

ani. În timp ce era la școala politehnică, a studiat teoriile 

electromagnetice ale fizicianului scoțian, James Maxwell, care descriau natura luminii. Astfel a 

descoperit că viteza luminii rămânea constantă, lucru necunoscut chiar si pentru Maxwell însuși. Cu 

toate acestea, noua descoperire  încalca legile de mișcare ale lui Newton pentru că nu există viteză în 

teroria lui Newton. Această observație îl determină pe Einstein sa formuleze principiul relativității. 

      În 1905 - adesea numit „anul miraculos” al lui Einstein – acesta scrie o lucrare pentru doctorat și ii sunt  

publicate alte patru lucrări în „Analele Fizicii” (Annalen der Physik), unul dintre cele mai recunoscute 

jurnale de fizică. Cele patru lucrări – efectul fotoelectric, mișcarea browniană, relativitatea speciala și 

echivalența dintre materie și energie – vor schimba cursul fizicii moderne și îl vor aduce în atenția 

lumii academice. În lucrarea despre materie si energie, acesta a dedus binecunoscuta ecuație E=mc2, 

sugerând că mici particule de materie pot fi transformate în acumulări uriașe de energie, anticipând 

dezvoltarea puterii nucleare. 

 Teoria relativității restrânse 

 Teoria relativității generalizate 

 Mecanica statistică 

 Teoria gravitație 

 Astronomie 

 Teoria unitară a câmpului 

 Ipoteza fotonică 

 Mișcarea browniană 

 Ecuațiile lui Einstein 

 Statistica Bose-Einstein 

 Efectul Einstein – de – Haas 
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 Girocompasul  

 Refrigeratorul Einstein 

 Laserul 

 Difuzia luminii 

                      După 1919 Einstein în urma 

observațiilor astronomice ale eclipsei din 1919 

devine tot mai cunoscut pe plan mondial. În 

1919 articole elogioase în The Times și The 

New York Times îl fac pe Einstein tot mai 

cunoscut pe plan mondial. În același an, 1919, 

Einstein poartă o discuție asupra sionismului cu Kurt Blumenfeld, lider al Organizației Sioniste Mondiale. 

Vizitele sale în orice parte a Terrei au devenit evenimente naționale; fotografii și reporterii îl urmăreau peste 

tot. 

Recompense, distincții și aprecieri: 

 Cea mai importantă apreciere a contribuției sale în domeniul 

științei o constituie Premiul Nobel pentru Fizică (1921).Motivația 

juriului Nobel: "Pentru serviciul oferit Fizicii teoretice și în 

special pentru descoperirea legii efectului fotoelectric". 

 Fizicianul german Max Born consideră teoria relativității ca fiind 

cea mai mare realizare a minții umane în ceea ce privește 

concepțiile asupra Universului.[39] 

 Fizicianul P. A. M. Dirac numește teoria relativității "cea mai 

mare descoperire științifică realizată vreodată". 

 În 1999, ziarul Time îl denumește "personalitatea secolului". 

 În Germania, Ministeriul pentru Educație și Cercetare 

(Bundesministerium für Bildung und Forschung) a declarat "Anul 

Fizicii 2005" ca "Anul Einstein": s-au împlinit 100 de ani de la lansarea teoriei relativității și 50 de ani 

de la moarte și au avut loc o serie de manifestări științifice și de popularizare a teoriilor sale. 

 În cinstea sa, elementul cu numărul de ordine 99 în sistemul periodic al elementelor a fost numit 

Einsteiniu. 
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 De asemenea, un crater lunar îi 

poartă numele. 

 În 1912, Einstein este admis ca membru al 

Academiei de Științe din Berlin. 

 Venerat de comunitatea oamenilor de știință 

Einstein a fost considerat omul secolului, iar 

numele său este asociat, în cultura comună, cu 

ideea de geniu. 

        Din cauza unei boli netratate de o lungă perioadă de timp și refuzului de a i se efectua o intervenție 

chirurgicală asupra arterelor cardiace, Einstein se stinge din viață în 1955 în urma unui atac de cord. 

Conform dorinței sale, marele savant a fost incinerat, iar cenușa a fost aruncată într-un râu necunoscut 

din New Jersey. 

     Înaintea incinerării, patologul Spitalului 

Princeton, Thomas Stoltz Harvey i-a scos 

creierul, pentru a fi păstrat, fără 

permisiunea familiei, în speranța că în 

viitor se va descoperi ce l-a făcut pe 

Einstein atât de inteligent.  

 

 

 

 

 

 

 

Sursa: 

: 

https://www.google.ro/search?hl=ro&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1920&bih=919&q=+Albert+Eins 

https://www.google.ro/search?hl=ro&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1920&bih=919&q=+Albert+Eins
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11.ELEVII DIN LICEELE TEHNOLOGICE S-AU ÎNTRECUT ÎN CADRUL 

CONCURSULUI DE MATEMATICĂ "ALFA" ŞI "OMEGA" 

 

 Colegiul Tehnic “Petru Poni” a organizat a 

XV-a ediţie a Concursul Regional de 

Matematică ”ALFA”, concurs adresat elevilor 

de la profilurile tehnic şi protecţia mediului, 

iar Colegiul Tehnic “Danubiana” a organizat 

Concursul Interjudețean de Matematică 

”OMEGA”, adresat elevilor de la profilurile 

servicii.Competițiile au fost deschise de 

primarul municipiului Roman, Laurențiu Dan 

Leoreanu, profesor de matematică și unul 

dintre cei care au organizat prima ediție a 

concursului.La această ediție au fost prezenți elevi din toate județele Moldovei. 

Concursurile de matematică ”ALFA” și ”OMEGA” au fost organizate 

cu sprijinul administrației locale, elevii premianți primind diplome și 

premii în bani. 

     Sâmbătă, 16 aprilie, la Colegiul Tehnic "Petru Poni" din   Roman s-

a desfăşurat a XV-a ediţie a Concursului Regional de Matematică 

"Alfa" şi "Omega". Ceea ce face ca acest concurs să fie unic este faptul 

că se adresează doar elevilor din liceele tehnologice şi un plus de 

atractivitate este dat şi de includerea acestuia în Calendarul 

Activităţilor Regionale 2016. Concursul se desfăşoară pe două secţiuni: 

profilul tehnic şi protecţia mediului la Colegiul Tehnic "Petru Poni" – 

"Alfa", iar cel economic la Colegiul Tehnic "Danubiana" – "Omega". 

Concursul a fost susţinut de Inspectoratul Școlar Judeţean Neamţ şi de 

Primăria Municipiului Roman. Festivităţile au fost deschise de către 

primarul municipiului Roman, Laurenţiu Dan Leoreanu, profesor de 

matematică şi unul dintre cei care au organizat prima ediţie a 

manifestării. Concursurile de matematică "Alfa" şi "Omega" au fost 

susţinute financiar de administraţia locală, elevii premianţi primind nu 
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numai diplome, ci şi premii în bani. 

Rezultatele au fost echilibrate şi concretizate în premiile obţinute, aşa că la Concursul "Alfa" rezultatele au 

fost următoarele: 

- la clasa a IX-a, premiul I a fost obţinut de Iuliana Asaftei (Colegiul Tehnic "Petru Poni", pregătită de 

profesor Monica Drîmbe), premiul II i-a revenit lui Adrian Alexandru Sava (Colegiul Tehnic Transporturi 

Piatra Neamţ), iar premiul III i-a revenit lui Marian Cristian Canschi (Liceul Tehnologic "Vasile Sav", 

pregătit de profesor Ilenuţa Buhai); 

- la clasa a X-a, premiul premiul I i-a revenit Otiliei Roxana Ghiuzan, premiul II lui Andrei Pricop (Liceul 

Tehnologic "Vasile Sav", profesor Adriana Petrovici), iar premiul III lui David Miron (Colegiul Tehnic 

"Samuil Isopescu" Suceava); 

- la clasa a XI-a, premiul I i-a revenit lui Andrei Răzvan Băcăoanu (Liceul Tehnologic "Vasile Sav", 

profesor Ilenuţa Buhai), premiul II a fost obţinut de Ionela Mălina Maftei (Colegiul Tehnic "Petru Poni", 

profesor Dorina Diaconu), iar premiul III de Marius Mărtinaş (Liceul Tehnologic "Vasile Sav", profesor 

Zenovia Rădulescu); 

- la clasa a XII-a, premiul I i-a revenit lui Fabian Mihăieş (Liceul Tehnologic "Vasile Sav", profesor 

Ilenuţa Buhai), premiul II a fost obţinut de Claudia Ciobanu (Colegiul Tehnic "Petru Poni", profesor 

Monica Drîmbe), iar premiul III i-a revenit Cristinei Doboş (Colegiul Tehnic "Petru Poni", profesor 

Dorina Diaconu). 

"Concursul «Alfa» reprezintă o tradiţie pentru Colegiul Tehnic «Petru Poni», este o competiţie longevivă 

şi apreciată în regiune, astfel că la această ediţie au participat elevi din toate judeţele Moldovei. Concursul 

a fost considerat o reuşită atât 

de către organizatori, cât şi de 

către participanţi, acesta fiind 

nu numai o competiţie, ci şi un 

bun prilej de a se lega prietenii 

între elevi, dar şi relaţii de 

colaborare între 

profesori,facilitând schimbul de 

experienţă. 
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12.SUBIECTE -CONCURS INTERJUDEȚEAN “ALFA” ȘI “OMEGA” 

2016 

 prof. Paloşanu Ioan 

 Clasa a IX-a 

 

I. Se dă funcția                ,       

a) Determinați funcția știind că punctele A(0,1), B(-1,-1) aparțin graficului; 

 

b) Pentru a=2 și b=1 calculați                           ; 

c)Pentru a=2 și b=1 rezolvați inecuația 
      

   
   

 

II. 1. Să se determine    astfel încât numerele x+2, 2x+3, 4x+5 să fie în progrese aritmetică în ordinea 

dată. 

     2. Să se determine primul termen al progresiei geometrice cu termenii pozitivi:   , 6,   , 24, …  . 

    3. Să se determine      , știind că numerele 2, x, y sunt în progresie geometrică, iar 2, 17, x sunt în 

progresie aritmetică. 

 

III. Se consideră triunghiul ABC și punctele M, N, P astfel încât           
 

 
                   

 

 
          

Arătați că: 

 

a)            
 

 
         

 

 
        ; 

 

b)           
 

 
                 ; 

 

c) Arătați că punctele M, N, P sunt coliniare. 

 

NOTĂ: Se acordă 10 puncte din oficiu 

 

TOATE SUBIECTELE SUNT OBLIGATORII                              TIMP DE LUCRU 3 ORE 
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CONCURS INTERJUDEȚEAN  ‘’ALFA’’ SI ‘’OMEGA’’ 2016                  

 CLASA  A  X-A 

I. a)    Determinați valoarea expresiei : 

 

E=          +              +      
          +       

         

 

b)    Sa se calculeze : 

 

         +          

 

 

II. a)    Să se determine n є R  pentru care următoarea  funcție  este  definită  oricare ar fi xєR 

f(x)=      [  -2(n-1)x+  -1] 

 

b)     Să se determine punctele de intersecție a graficului funcției :  

f: (-2  ; +∞) →R,   f(x)=      (x+2) -1  cu axele de coordonate . 

 

III. Să  se  rezolve ecuațiile 

 

a)          =              

b) (          
   

 = (          
   

 

c)       +81·       = 108 

 

 

 

NOTĂ: Se acordă 10 puncte din oficiu 

 

           

         TOATE SUBIECTELE SUNT OBLIGATORII                TIMP DE LUCRU         3 ORE 

 



CALEA ŞTIINŢELOR- ISSN 2393 – 2856  

 
Nr. 4/Anul II 23 
        
                                                       COLEGIUL TEHNIC ‘’PETRU PONI’ ROMAN  

 

CONCURS INTERJUDEȚEAN “ALFA” ȘI “OMEGA” 2016                                 

CLASA  A XI-A                                                                                         

 

I. 1. Rezolvați ecuația:  
     
     
     

 = 0 

2. Se consideră mulțimea:           
      
      

        

a) Arătați că                  , oricare ar fi x,y    

b) Calculați  
  
    

 
 

 ,      . 

II. 1. Să se calculeze        
     –      

 
 

2. Se consideră funcția                 
  

   
 

a) Calculați                 

b) Scrieți ecuația tangentei la graficul funcției f și punctul de abscisă x0=1, situat pe graficul funcției f. 

III. Se consideră funcția          
        

          
  

a) Să se arate că graficul funcției f are asimptotă oblică spre - . 

b) Să se studieze continuitatea funcției f, în punctul       

c) Să se calculeze   
        

     

 

 

NOTĂ: Se acordă 10p din oficiu. 

 

 

TOATE SUBIECTELE SUNT OBLIGATORII                                           TIMP DE LUCRU   3 

 



CALEA ŞTIINŢELOR- ISSN 2393 – 2856  

 
Nr. 4/Anul II 24 
        
                                                       COLEGIUL TEHNIC ‘’PETRU PONI’ ROMAN  

 

CONCURSUL JUDEȚEAN “ALFA” ȘI “OMEGA” 2016                                        

CLASA: A-12-A 

 

I.Pe multimea   definim legea de compoziție  

                     a)Să se arăte că legea “ ” este asociativă 

b)Să se determine elementele simetrizabile ale mulțimii   în raport cu legea „ ” 

c)Să se rezolve ecuația               (de 2016 ori) 

II.Se consideră funcția fa :     , fa(x)=ax+1,unde a   

           a)Să se determine a   astfel încât funcția: F:     

F(x)=x
2
+x+1 să fie o primitiva a funcției fa  

           b)Să se calculeze   
 

 
xf

1(x)dx  

          c)Să se demonstreze că     
 

 a
2
 (x)dx 

 

 
,pentru orice a  . 

III.Se consideră funcția f:[0, )    , f(t)=
 

             
 

         a)Să se calculeze :     
 

 
    f(t)dt 

         b)Să se arate că :   
 
 

 
(t)dt=  

 

 
3f(t)dt, x   

         c)Să se calculeze :        
 
 

 
(t)dt. 

    

 

 

 

 

    NOTĂ:     Se acordă 10 puncte din oficiu 

 

 

 

 

      TOATE SUBIECTELE SUNT OBLIGATORII                TIMP DE LUCRU    
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8. REZULTATE TE - CONCURS INTERJUDEȚEAN “ALFA” ȘI “OMEGA” 

APRILIE 2016 

CLASA A IX-A 

 

Nr. 
crt 

Nume, prenume  
elev 

Clasa Profil Profesor 
indrumator 

Scoala Punctajul 

obținut 

1.  ASAFTEI IULIANA IX Resurse 
naturale 

DRIMBE MONICA Colegiul Tehnic „ 
Petru Poni” Roman 

82 

2.  SAVA ADRIAN 
ALEXANDRU 

IX TEHNIC MORARIU ELENA Colegiul Tehnic de 

Transporturi Piatra 

Neamț 

78 

3.  CANSCHI MARIAN 

CRISTIAN 

IX  TEHNIC BUHAI LENUTA Liceul Tehnologic 

”Vasile Sav” 

Roman 

73 

4.  BORDEA IUSTIN IX  TEHNIC ONEL 

ALEXANDRU 

Liceul Tehnologic 

”Vasile Sav” 

Roman 

67 

5.  MIHALACHI MIHAIL 
ONSTANTIN 

IX  TEHNIC BIȘOC MIHAELA Liceul Tehnologic 

”Mihai Busuioc” 

Pascani 

55 

6.  BALINT ANDREEA 
BIANCA 

IX  Resurse 
naturale 

DRIMBE MONICA Colegiul Tehnic „ 

Petru Poni” Roman 
46 

7.  PETRARU IOAN DAN IX TEHNIC MACOVEI 

MONICA 

Colegiul Tehnic 

”Samuil Isopescu” 

Suceava 

42 

8.  VEZETEU FLORIN 
ALEXANDRU 

IX TEHNIC STOICA IULIAN Liceul Tehnologic 

”Petru Rareș” 

Botoșani 

41 

9.  MANOLACHE SORIN IX  TEHNIC CIUBOTARIU 

ALINA 

Colegiul Tehnic 

”Traian Vuia” 

Galați 

35 

10.  MANEA SORIN IONUT IX TEHNIC BIȘOC MIHAELA Liceul Tehnologic 

”Mihai Busuioc” 

Pascani 

34 

11.  LUCA IULIAN ALIN IX  TEHNIC BIȘOC MIHAELA Liceul Tehnologic 

”Mihai Busuioc” 
Pascani 

30 

12.  DIACONU VASILE 
RAZVAN 

IX  TEHNIC ALBU LUCIAN Colegiul Tehnic „ 

Petru Poni” Roman 
20 

13.  CORDUNEANU DANIEL 

DUMITRU 

IX TEHNIC STOICA IULIAN Liceul Tehnologic 

”Petru Rareș” 

Botoșani 

10 

14.  DIMITRIU RUSLAN IX  TEHNIC DRĂGOI ADRIANA Colegiul Tehnic 

”Anghel Saligny” 

Bacău 

ABSENT 

15.  BUCACIUC IONUT IX TEHNIC MACOVEI 

MONICA 

Colegiul Tehnic 

”Samuil Isopescu” 

Suceava 

ABSENT 
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CLASA A X-A 

 

 

 

Nr. 

crt 

Nume, prenume  

elev 

Clasa Domeniul Profesor  

indrumator 

Scoala Punctajul 

obținut 

1.  GHIUZAN OTILIA 

ROXANA 

X  TEHNIC PETROVICI 

ADRIANA 

Liceul Tehnologic 

”Vasile Sav” Roman 
97 

2.  PRICOP ANDREI X TEHNIC PETROVICI 

ADRIANA 

Liceul Tehnologic 

”Vasile Sav” Roman 
92 

3.  MIRON DAVID X  TEHNIC MACOVEI 

MONICA 

Colegiul Tehnic 

”Samuil Isopescu” 

Suceava 

68 

4.  BOGHIAN ADRIANA 
LOREDANA 

X  Resurse 
naturale 

DIACONU 
DORINA 

Colegiul Tehnic „ Petru 
Poni” Roman 

66 

5.  MIHALACHE 
MIHAELA 

X TEHNIC BIȘOC MIHAELA Liceul Tehnologic 

”Mihai Busuioc” 

Pascani 

52 

6.  PETRIȘOR NARCIS X  TEHNIC PALOȘANU IOAN Colegiul Tehnic „ Petru 

Poni” Roman 
32 

7.  PETRIȘOR SABRINA X Resurse 
naturale 

PALOȘANU IOAN Colegiul Tehnic „ Petru 

Poni” Roman 
30 

8.  BOGLEȘ BIANCA X  TEHNIC PALOȘANU IOAN Colegiul Tehnic „ Petru 

Poni” Roman 
20 

9.  CEACA ANDREEA X TEHNIC DRĂGOI 

ADRIANA 

Colegiul Tehnic 

”Anghel Saligny” 
Bacău 

19 

10.  IOSIF COSMIN X  TEHNIC CIUBOTARIU 

ALINA 

Colegiul Tehnic 

”Traian Vuia” Galați 
13 

11.  FILIMON FLORIN X  TEHNIC MURARU 

MARLENA 

Colegiul Tehnic 

”Anghel Saligny” 

Bacău 

ABSENT 

12.  FĂRCĂȘEL M. X TEHNIC ZAPODEANU 

SERGIU 

Colegiul Tehnic „ 

Miron Costin” Roman 
ABSENT 

  

CLASA A XI-A 

 

Nr. 

crt 

Nume, prenume  

elev 

Clasa Domeniul Profesor  

indrumator 

Scoala Punctajul 

obținut 

1.  BĂCĂOANU ANDREI 
RĂZVAN 

XI  TEHNIC RĂDULESCU 

ZENOVIA 

Liceul Tehnologic 

”Vasile Sav” Roman 
100 

2.  MAFTEI IONELA MĂLINA XI Resurse 
naturale 

DIACONU 

DORINA 

Colegiul Tehnic „ 

Petru Poni” Roman 
94 

3.  MĂRTINAȘ MARIUS XI TEHNIC RĂDULESCU 

ZENOVIA 

Liceul Tehnologic 

”Vasile Sav” Roman 
90 

4.  TOARBĂ MĂLINA 
ADRIANA 

XI Resurse 
naturale 

DIACONU 

DORINA 

Colegiul Tehnic „ 

Petru Poni” Roman 
76 

5.  ANA MELANIA XI  Resurse 
naturale 

PALOȘANU 

IOAN 

Colegiul Tehnic „ 

Petru Poni” Roman 
74 

6.  HULPOI GEORGE 
VALENTIN 

XI TEHNIC MORARIU 

ELENA 

Colegiul Tehnic de 

Transporturi Piatra 
70 
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Neamț 

7.  MUNTEANU DANIEL 
COSTEL 

XI  TEHNIC BIȘOC 

MIHAELA 

Liceul Tehnologic 

”Mihai Busuioc” 

Pascani 

42 

8.  FLUTUR IULIAN XI TEHNIC CIUBOTARIU 

ALINA 

Colegiul Tehnic 

”Traian Vuia” Galați 
42 

9.  IOSUB IULIAN  XI  TEHNIC ȚIȚEI DRAGOȘ 

CONSTANTIN 

Colegiul Tehnic ”Ion 

Creangă” Tg.Neamț 
41 

10.  BADITA CONSTANTIN 
ADRIAN 

XI  TEHNIC ZAPODEANU 

SERGIU 

Colegiul Tehnic „ 

Miron Costin” 

Roman 

39 

11.  ANTONAȘ VICTORAȘ XI TEHNIC ALISTAR 

CRISTIAN 

Liceul ”Ștefan 

Procopiu” Vaslui 
38,5 

12.  BAMGHETNER IOANA 
MARIA 

XI  TEHNIC BIȘOC 

MIHAELA 

Liceul Tehnologic 

”Mihai Busuioc” 

Pascani 

34 

13.  IGNAT ȘTEFAN XI TEHNIC ALISTAR 

CRISTIAN 

Liceul ”Ștefan 

Procopiu” Vaslui 
33,5 

14.  MANCAS IONUT RAZVAN XI TEHNIC ZAPODEANU 

SERGIU 

Colegiul Tehnic „ 

Miron Costin” 

Roman 

32 

15.  BALAN PAULA XI TEHNIC ALBU LUCIAN Colegiul Tehnic 

„Petru Poni” Roman 
32 

16.  TOMA GEORGIANA XI Resurse 
naturale 

ABABEI 

GHEORGHE 

Colegiul Tehnic 

”Danubiana” Roman 
28,5 

17.  LUCA LIVIU FLORENTIN XI  TEHNIC ȚIȚEI DRAGOȘ 

CONSTANTIN 

Colegiul Tehnic ”Ion 

Creangă” Tg.Neamț 
28 

18.  DELIU OANA XI TEHNIC CIUBOTARIU 

ALINA 

Colegiul Tehnic 

”Traian Vuia” Galați 
28 

19.  SION ROXANA MIHAELA XI TEHNIC DRĂGOI 

ADRIANA 

Colegiul Tehnic 

”Anghel Saligny” 

Bacău 

22 

20.  ALECU BOGDAN XI TEHNIC CIUBOTARIU 
ALINA 

Colegiul Tehnic 
”Traian Vuia” Galați 

22 

21.  SĂRLUCEANU SEBASTIAN 
LABIȘ 

XI TEHNIC ANTOHI 

CAMELIA 

Liceul Tehnologic 

”Ion Ionescu de la 

Brad” Horia 

15 

22.  LUȚĂ SEBI XI  TEHNIC ANTOHI 

CAMELIA 

Liceul Tehnologic 

”Ion Ionescu de la 

Brad” Horia 

14,5 

23.  GIOSANU IONELA XI TEHNIC ANTOHI 

CAMELIA 

Liceul Tehnologic 

”Ion Ionescu de la 

Brad” Horia 

12 

 

 

 

 

CLASA A XII-A 

 
Nr. 

crt 

Nume, prenume  

elev 

Clasa Domeniul Profesor  

indrumator 

Scoala Punctajul 

obținut 
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1.  MIHĂEȘ FABIAN XII  TEHNIC BUHAI LENUTA Liceul Tehnologic ”Vasile 
Sav” Roman 

66 

2.  CIOBANU CLAUDIA XII Resurse 
naturale 

DRIMBE MONICA Colegiul Tehnic „ Petru 

Poni” Roman 
63 

3.  DOBOȘ CRISTINA XII  Resurse 

naturale 

DIACONU DORINA Colegiul Tehnic „ Petru 

Poni” Roman 
61 

4.  HUGEANU SABINA XII  Resurse 
naturale 

DRIMBE MONICA Colegiul Tehnic „ Petru 

Poni” Roman 
59 

5.  ANTON COSMIN XII TEHNIC DUMITRESCU 

CAMELIA 

Colegiul Tehnic ”Traian 

Vuia” Galați 
57 

6.  MIRCEA IONUT XII  TEHNIC DUMITRESCU 

CAMELIA 

Colegiul Tehnic ”Traian 

Vuia” Galați 
56 

7.  ENARU IULIAN XII  TEHNIC MORARIU ELENA Colegiul Tehnic de 

Transporturi Piatra Neamț 
54 

8.  GHIRVU MĂDĂLIN XII  TEHNIC OTEA CLAUDIA Liceul Tehnologic ”Vasile 

Sav” Roman 
52 

9.  AMARIEI VIRGIL XII TEHNIC ZAPODEANU 

SERGIU 

Colegiul Tehnic „ Miron 

Costin” Roman 
51 

10.  COZMA MIHAELA XII  TEHNIC BIȘOC MIHAELA Liceul Tehnologic ”Mihai 

Busuioc” Pascani 
50 

11.  BUCUR CRINA XII  TEHNIC BIȘOC MIHAELA Liceul Tehnologic ”Mihai 

Busuioc” Pascani 
50 

12.  GAȘLER ȘTEFAN 
SEBASTIAN 

XII  TEHNIC RUSU MIRELA Colegiul Tehnic „ Miron 

Costin” Roman 
47 

13.  COROPCA MARIA 

BIANCA 

XII  Resurse 

naturale 

ȚIȚEI DRAGOȘ 

CONSTANTIN 

Colegiul Tehnic ”Ion 

Creangă” Tg.Neamț 
36 

14.  LUCA NELU 
CRISTIAN 

XII  TEHNIC ALISTAR 

CRISTIAN 

Liceul ”Ștefan Procopiu” 

Vaslui 
35 

15.  FLORESCU GEORGE 
ALEXANDRU 

XII  TEHNIC WEISZ DESIDERIU Liceul CFR Unirea 

Pascani 
34 

16.  CIMPOIEȘU IRINA XII  TEHNIC ZAPODEANU 

SERGIU 

Colegiul Tehnic „ Miron 

Costin” Roman 
32 

17.  MARCU IRINA XII  Resurse 
naturale 

ȚIȚEI DRAGOȘ 

CONSTANTIN 

Colegiul Tehnic ”Ion 

Creangă” Tg.Neamț 
31 

18.  ȘANTA ANDREI 
PETRONEL 

XII  TEHNIC ANTOHI CAMELIA Liceul Tehnologic ”Ion 

Ionescu de la Brad” Horia 
29 

19.  DULGHERIU 
FLORIN ROBERT 

XII  Resurse 
naturale 

ȚIȚEI DRAGOȘ 

CONSTANTIN 

Colegiul Tehnic ”Ion 

Creangă” Tg.Neamț 
25 

20.  BORLEANU IONUȚ 
MARINEL 

XII  TEHNIC ALISTAR 

CRISTIAN 

Liceul ”Ștefan Procopiu” 

Vaslui 
14 

21.  BANU CRISTINA XII TEHNIC ANTOHI CAMELIA Liceul Tehnologic ”Ion 

Ionescu de la Brad” Horia 
14 
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9. UTILIZAREA INSTRUMENTELOR  WEB  ÎN  LECŢIILE DE 

MATEMATICĂ 

Prof. Stan Mihaela  

 

Tehnologia avansează într-un ritm alert, de la un an la altul, de la o lună la alta. Ceea ce ştiam 

acum 6 luni este foarte probabil să nu se mai aplice acum, în momentul vorbirii. Odată cu ea, tehnologia 

aduce modalităţi noi de transmitere a informaţiei, de prelucrare şi procesare, de stocare, de socializare. Dar 

tot ea aduce şi o ruptură de viaţa reală, o răceală a sentimentelor. 

O serie de instrumente şi resurse aduse nouă de către tehnologie sunt constituite în conceptul WEB, în 

modalităţile în care acestea pot fi utilizate în sistemul educaţional. Ne-am familiarizat cu concepte 

precum: resurse educaţionale deschise, medii virtuale de învăţare, precum şi cu unele instrumente oferite 

de noul WEB (blog, wiki, reţele sociale, aplicaţii multimedia). Cu smartphone-ul sau laptopul putem să ne 

bucurăm de toate. De asemenea, am luat la cunoştinţă despre o serie de aplicaţii pentru crearea şi 

managementul conţinutului învăţării, precum şi instrumente online pentru realizarea şi publicarea 

cursurilor şi tutorialelor. Învăţăm permanent, perfecţionându-ne, cum se pot integra în mod creativ şi 

inovativ resursele pedagogice moderne în propriul stil de predare pentru a îmbunătăti procesul didactic şi 

pentru a stimula procesul de învăţare prin metode de cercetare, comunicare şi colaborare.  

Web 2.0… Ce reprezintă Web 2.0? Există mai multe definiţii ale fenomenului Web 2.0.  O definiţie a 

termenului ar putea fi aceea găsită în encyclopedia electronică Wikipedia: „Web 2.0 desemnează (destul 

de vag) noi căi de a considera şi exploata posibilităţile organizatorice ale webului. Conform acestora, 

conţinutul şi informaţia din web nu mai e oferită vizitatorilor numai de către mass media, guverne şi firme 

particulare, ci şi de persoane particulare, legate între ele prin reţele informale bazate pe Internet, şi care 

contribuie şi participă activ la punerea la dispoziţie şi răspândirea informaţiilor pe întregul glob prin 

intermediul webului. Exemple tipice pentru acest nou aspect sunt aşa-numitele wiki-uri, blogurile, precum 

şi portalurile şi bursele de schimb de imagini, muzică, filme/video şi software din Internet, cum ar 

fi Flickr şi YouTube. De asemenea şi aşa numitele "reţele sociale", cum ar fi Facebook, Twitter sau 

LinkedIn. 

De ce ar avea nevoie cadrele didactice de instrumentele Web 2.0 pentru activităţile de 

interrelaţionare socială? Internetul a adus o schimbare fără precedent în viaţa tuturor. Nu ne putem 

imagina viaţa fără e-mail sau fărăGoogle (Google ca motor de căutare, Google Docs, Picasa, Google 

Earth, Google Maps, sunt doar câteva beneficii). Google, colosul care oferă unele dintre cele mai bune, 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Web
http://ro.wikipedia.org/wiki/Mass_media
http://ro.wikipedia.org/wiki/Wiki
http://ro.wikipedia.org/wiki/Blog
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Flickr&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/wiki/YouTube
http://ro.wikipedia.org/wiki/Re%C8%9Bea_social%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Facebook
http://ro.wikipedia.org/wiki/Twitter
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verificate şi de încredere produse Web 2.0.  Informaţia poate fi accesată instantaneu 

oricând şi oriunde. Tinerii folosesc Internetul pentru a face schimb de muzică, de imagini, urmăresc 

videoclipuri, interacţionează, caută informaţii pentru şcoală. Aceşti tineri îşi petrec o parte din viaţă 

online. Aceiaşi elevi care se întâlnesc la ore dimineaţa, după-amiaza continuă comunicarea prin reţelele 

sociale. Web 2.0prelungeşte a reţelele reale, formând comunităţi virtual şi ăsta este principalul beneficiu. 

Un alt avantaj constă în faptul că sprijină şi formează comunităţi virtuale. 

Instrumentele Web 2.0 pot veni, de asemenea, şi în sprijinul cadrelor didactice. Pe de o parte, aplicaţiile 

Web 2.0 constituie, pentru mulţi dintre elevi, un mediu de învăţare mai natural decât mediul şcolar, un 

mediu în care se simt confortabil şi sunt motivaţi să cerceteze, să creeze şi să îndeplinească sarcini. Pe de 

altă parte, reţelele sociale oferă cadrelor didactice oportunitatea de a face schimb de bune practici şi de a 

beneficia de asistenţă din partea colegilor. 

Instrumentele Web 2.0 în educaţie constituie ajutoare pentru cadrele didactice pentru a-şi organiza şi a-şi 

administra informaţia de pe Internet, permiţându-le să organizeze listele de adrese web şi să structureze 

conţinutul digital. În plus, prin intermediul instrumentelor Web 2.0, cadrele didactice pot pune diferite 

materiale la dispoziţia elevilor. De asemenea, cadrele didactice îşi pot extinde aria metodologică, creând 

noi medii de învăţare, mai interesante şi mai antrenante pentru elevi. 

Jurnalele electronice, blogurile accesate prin intermediul Web 2.0 (Wordpress, Blogger etc.), paginile 

wiki şipodcasturile – pot să fie exploatate pentru a face învăţarea mai plăcută, ducând în acest fel la 

creşterea motivaţiei elevilor şi a gradului de implicare al acestora. 

Blogurile sunt instrumente folosite pentru stimularea competenţelor de scriere în limba maternă şi 

în limbi străine. Rezultatul este acela că încrederea în sine creşte, iar gradul de participare la ore 

înregistrează o tendinţă ascendentă. 

Paginile wiki au o structură mai rigidă şi nu conduc la stimularea creativităţii individuale, dar sunt 

instrumente de colaborare care facilitează gândirea logică şi capacităţile analitice ale elevilor, obligându -i 

să îşi structureze cunoştinţele. 

Rezultatul constă în faptul că nivelurile motivaţiei şi participării cresc substanţial, competenţele de 

învăţare se îmbunătăţesc şi le permit elevilor să preia controlul procesului de învăţare.  

De asemenea, instrumentele Web 2.0 vin în întâmpinarea diversităţii de personalităţi dintr-un grup şi a 

nevoii diferenţiate de suport şi asigură oportunităţi de învăţare personalizată. Aceste instrumente pot fi 

adaptate în funcţie de nevoile fiecărui elev, de niveluri de competenţă diferite şi de obiective didactice 

diverse, facilitând experienţe de învăţare motivante. 
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În contextul societăţii moderne actuale, datorită faptului că întreaga lume tinde să se 

transforme într-o societate informaţională, apare nevoia ca, încă de la cele mai fragede vârste, copiii să fie 

pregătiţi pentru un contact benefic cu lumea în care trăiesc, aceasta realizându -se  prin intermediul 

calculatorului. 

Datorită elementului de noutate reprezentat de factorul tehnologic, de resursele inovative de 

tip  Web 2.0, elevii sunt stimulați să se implice mai mult în procesul de învățare, ceea ce are în timp un 

impact pozitiv asupra performanţelor şcolare ale acestora, având potenţialul de a reduce rata abandonului 

şcolar. Materialele vizuale interactive şi sursele adiţionale de informaţii oferite de internet vor spori 

angajamentul elevilor. Utilizarea resurselor de tip Web 2.0 permite totodată adaptarea disciplinelor în 

funcţie de competenţele elevilor, sprijinind învăţarea personalizată şi individualizată.   

             În ceea ce priveşte procesul de învăţare continuă, platformele de învăţare online şi materialele 

existente în format digital vor încuraja învăţământul la distanţă, permiţând adulţilor de orice vârstă să 

dobândească cunoştinţe într-un anumit domeniu. De aceea, pregătirea şi promovarea utilizării 

instrumentelor Web 2.0 pentru formarea continua în rândul cadrelor didactice este esenţială. Instituțiile de 

învățământ virtuale pot include exemple la nivel elementar, secundar,  liceal, universitar etc., ca și forme 

de educație non-formală, educație permanentă, educație vocațională de perfecționare însă mai des în 

mediul instituțiilor educaționale private. Dar, pentru ca toate aceste lucruri minunate să se întâmple, 

trebuie ca procesul de dotare a unităţilor şcolare, în special a celor de masă, să fie grăbit şi realizat mult 

mai responsabil ca până acum. În mediul rural încă nu există laboratoare propriu-zise de informatică (doar 

o încăpere cu un nume) şi încă reţeaua electrică este foarte deficitară (întreruperea energiei electrice este 

curentă şi înfrânează orice elan al tehnologiei). 
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10. CELE MAI IMPORTANTE 10 IDEI DIN ISTORIA ŞTIINŢELOR 

                                                           Eleva: Ghimici Lorena , clasa a XII-a A 

Cândva, oamenii credeau că Pământul e o mare întindere plată, acoperită de o boltă semisferică 

solidă - cerul -, că plumbul poate fi prefăcut în aur şi că Soarele se roteşte în jurul Pământului. A trecut 

mult de atunci şi deosebirea dintre ceea ce ştim azi şi ceea ce credeau oamenii acum câteva veacuri arată 

cât de mult se pot schimba lucrurile în ştiinţă. Dar există şi câteva concepţii ştiinţifice care par extrem de 

solide, atât de solide încât e greu de crezut că s-ar putea schimba; mai mult decât atât, ele au influenţat în 

mod hotărâtor ştiinţa, limpezind ideile, netezind căile pe care merge cercetarea, aducând totul mai aproape 

de înţelegerea omului. În această epocă a clasamentelor, a “topurilor”, iată o întrebare provocatoare: care 

ar fi cele mai  

Sunt, într-adevăr, 10 idei excepţionale, pe care, azi, cei mai mulţi s-au obişnuit în asemenea măsură să le 

audă, încât nici nu li se mai par cine ştie ce - de parcă s-ar fi banalizat de tot. Dar este doar o impresie: 

aceste 10 idei sunt într-adevăr uriaşe, măreţe şi, ca, să ne convingem, ar trebui să încercăm să ne 

imaginăm cam cum ar fi fără ele; cum ar fi dacă nimeni nu le-ar fi descoperit vreodată, dacă nu le-ar fi 

enunţat şi argumentat şi cum ar arăta cercetarea ştiinţifică de azi în lipsa acestor idei fundamentale.Dar 

iată Topul 10 întocmit de profesorul Peter Atkins, aşa cum a fost el rezumat şi comentat într -

un articol recent publicat în Rear Clear Science. 

1. Evoluţia are loc prin mecanismul selecţiei natural. 

 

Puterea acestui concept vine din faptul că el este 

capabil să explice atât unitatea, cât şi diversitatea lumii 

vii, descriind modul în care apar asemănările şi 

deosebirile dintre speciile de vieţuitoare, care s-au 

desprins dintr-un strămoş universal comun. 65% dintre 

genele umane se întâlnesc şi la microorganisme 

unicelulare; de fapt, toate formele de viaţă de pe Terra 

au circa o treime dintre gene în comun, iar această 

unitate în diversitate capătă sens în lumina teoriei 

evoluţiei prin selecţie naturală.  

odificări ale genomului ce au dus la deosebiri în 

http://www.realclearscience.com/lists/10_greatest_ideas_in_the_history_of_science/
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fiziologia organismelor (diversitate). 

 

2. Informaţia privind ereditatea este codificată în 

AND 

     Pare uimitor faptul că Gregor Mendel, “părintele 

geneticii”, în urma celebrelor sale experimente asupra 

mazării, a putut vorbi despre principille fundamentale ale 

eredităţii fără a şti nimic despre ADN şi gene; fără îndoială, 

o intuiţie foarte apropiată de o sclipire de geniu l-a făcut să 

discearnă faptul că însuşirile ereditare sunt transmise prin 

intermediul unor unităţi ce purtau informaţia ereditară. El le-

a. numit “elemente”, iar azi le numim gene. 

Dar n-am fi putut merge mult mai departe de atât dacă, în 1952, oamenii de ştiinţă n-ar fi descoperit că 

ADN-ul este molecula care poartă informaţia genetică şi dacă ulterior, în 1953, nu s-a fi 

descoperit structura de dublu helix a ADN-ului, care a stat la baza a mii de experimente ulterioare, ce au 

dus mai departe cunoaşterea în domeniul geneticii. 

3. Energia se conservă 

Toată energia care există în Univers a fost aici 

dintotdeauna şi va fi mereu. Energia nici nu se creează 

pornind de la nimic, nici nu dispare, ci doar se 

transformă. Între altele, se poate transforma în masă, de 

unde conceptul de echivalenţă masă-energie, pe baza 

căruia a fost formulată celebra ecuaţie einsteiniană E = 

mc
2
  

Principalele două forme de energie sunt energia potenţială (energie stocată) şi enegia cinetică (a 

mişcării); majoritatea celorlalte forme de energie (chimică, electrică şi altele) sunt doar forme de 

manifestare a energiei potenţiale şi cinetice, iar căldura e mai degrabă o modalitate de transfer al 

energiei.Pe această idee fundamentală, că energia nu poate fi creată şi nici distrusă, ci doar transferată şi 

preschimbată dintr-o formă în alta, se sprijină în mare măsură dezvoltarea tehnologică la care a ajuns 

lumea contemporană. N-am fi putut produce electricitate prin mijloace atât de variate dacă n-am fi ştiut 

asta. 

http://www.descopera.ro/stiinta/10528498-elicea-vietii-cea-mai-mare-descoperire-stiintifica-a-secolului-xx
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4. Entropia: Universul tinde spre dezordine 

Entropia este o măsură a dezordinii - dezordinea comportamentului particulelor din care este alcătuită 

materia - iar cea de-a doua lege a termodinamicii spune că, în toate sistemele închise, entropia tinde să 

crească. 

Pentru a contracara această tendinţă, e nevoie de un aport de energie din exterior, însă această energie 

adăugată pentru a scădea entropia într-un loc măreşte entropia în alt loc, iar în ansamblu, entropia în 

Univers creşte mereu. (Asta ne face să ne întrebăm care va fi soarta finală a Universului.) Oricum, 

cunoaşterea acestui fapt este indispensabilă celor care studiază legile Cosmosului şi încearcă să explice ce 

s-a întâmplat, ce se întâmplă şi ce se va mai întâmpla în Univers. 

5. Materia este alcătuită din atomi 

Multă vreme, aceştia au fost consideraţi cele mai mici particule existente în Univers, până când oamenii 

de ştiinţă au pătruns şi în intimitatea structurii atomului, ca să descopere că şi el are componentele lui - 

particule şi mai mici decât el: nucleul (alcătuit din protoni şi neutroni) încărcat pozitiv, în jurul căruia se 

rotesc electronii, încărcaţi negativ. (Şi protonii sunt, la rândul lor, alcătuiţi din particule încă şi mai mici - 

quarci - iar oamenii de ştiinţă, de fapt, încă nu s-au pus de acord când e vorba să decidă care este cel mai 

mic lucru din Univers.) 

Descoperirea acestui model de structură a atomului a permis, între altele, crearea tabelului periodic al 

elementelor, baza chimiei, fără de care industria chimică n-ar fi putut niciodată ajunge la dezvoltarea 

spectaculoasă de azi. N-am fi obţinut niciodată cauciuc sintetic şi 

plastic, fibre sintetice şi o mulţime de medicamente.  

6. Simetria este o măsură a perfecţiunii 

Când e vorba despre chipurile omeneşti, simetria este o măsură a 

frumuseţii. Dar simetria este prezentă foarte larg în natură, până la 

niveluri foarte subtile, şi este implicată în fenomene şi structuri pe 

care savanţii le cercetează fascinaţi, încercând să descopere rolul 

tainic al simetriei în apariţia lor. Simetria intervine în aranjarea 

ordonată, după nişte legi încă neînţelese pe deplin, a atomilor în 

cristale şi în alte nenumărate alcătuiri naturale din Univers, de la 

flori la faguri, de la fulgii de zăpadă la galaxiile spirale. 

 Shutterstock.com) 

http://www.descopera.ro/stiinta/9681284-sfarsitul-universului-cum-se-va-termina-totul
http://www.descopera.ro/stiinta/10799214-care-este-cel-mai-mic-lucru-din-univers
http://www.descopera.ro/stiinta/10799214-care-este-cel-mai-mic-lucru-din-univers
http://www.shutterstock.com/


CALEA ŞTIINŢELOR- ISSN 2393 – 2856  

 
Nr. 4/Anul II 35 
        
                                                       COLEGIUL TEHNIC ‘’PETRU PONI’ ROMAN  

 

Dar simetria - şi opusul său, asimetria, fără de care conceptul ar fi incomplet - sunt de 

interes deosebit şi pentru astrofizicieni şi cosmologi. Una dintre cele mai fascinante faţete ale fenomenului 

este aşa-numita asimetrie barionică: în Univers, cantitatea de materie este mutl mai mare decât cea de 

antimaterie, deşi Big Bang-ul ar fi trebuit - credem noi, - să dea naştere unor cantităţi egale de materie şi 

antimaterie. Ce s-a întâmplat cu antimateria? Este una dintre marile enigme, încă nedescifrate, ale 

Universului. 

7. Mecanica clasică nu este de ajuns pentru a descrie comportamentul particulelor 

Dacă am fi rămas la fizica lui Newton, n-am fi reuşit nici măcar să ne explicăm de ce o bucată de fier 

devine la început roşie când este încălzită în foc, iar dacă vom continua să o încingem, va deveni albă. E 

un fenomen pe care fizica clasică nu-l poate lămuri, dar fizica cuantică poate. Fizicianul Max Planck a 

venit cu ideea că, poate, energia este emisă în fracţiuni minuscule numitecuante şi că acea cantitate de 

energie nu poate varia oricum, ci doar discret. (Aici e momentul să explicăm ce înseamnă discret în 

fizică: nu are nimic de-a face cu vreo însuşire morală, ci înseamnă că e vorba despre o variaţie în trepte - 

energia cuantică nu poate lua orice valoare, ci doar pe cele ce corespund unui număr întreg de „trepte”. 

Adică este, metaforic vorbind, ca diferenţa dintre o persoană care s-ar da pe un tobogan, putându-se opri 

unde vrea ea, ca să se afle la o anumită înălţime, şi una care ar coborî pe o scară, putându-se plasa la o 

anumită înălţime doar prin alegerea unui număr fix de trepte.)  

Azi, aceste cuante de energie preconizate de Planck sunt numite fotoni. Pornind de aici, şi în urma altor 

experimente, s-a dovedit că lumina, care fusese considerată o undă, are, în realitate, o natură duală, de 

undă şi corpuscul, de vreme ce se poate manifesta şi prin particule discrete, fotoni. 

Dualitatea undă-corpuscul şi conceptul de cuantă de enegie stau la baza mecanicii cuantice, la care apelăm 

ori de câte ori legile mecanicii clasice nu ne ajută. Datorită mecanicii cuantice, ştim azi atâtea lucruri 

despre particulele subatomice, despre structura Universului - pe scurt, despre lumea în care trăim. 

8. Universul se află în expansiune 

Este una dintre marile descoperiri ale fizicii cosmologice dar, în acelaşi timp, una dintre marile enigme ale 

Universului, în ceea ce priveşte detaliile. 

Ştim că Big Bang-ul a avut loc pentru că ne-a lăsat o „amintire” a izbucnirii colosale de radiaţie care a 

însoţit evenimentul: e vorba despre radiaţia cosmică de fond, formată din microunde (CMB - cosmic 

microwave background). Pe măsură ce Universul s-a extins, radiaţia iniţială (totodată undă şi corpuscul, 

cum am spus mai sus) a fost şi ea “întinsă” - respectiv, i-a crescut lungimea de undă. Aşa se face că, azi, 

această radiaţie aparţine domeniului microundelor, radiaţii cu lungime de undă mare, mai mare decât 

http://www.descopera.ro/stiinta/10982445-7-enigme-inca-nedescifrate-ale-universului
http://www.descopera.ro/stiinta/10982445-7-enigme-inca-nedescifrate-ale-universului
http://www.descopera.ro/stiinta/10982445-7-enigme-inca-nedescifrate-ale-universului
http://www.descopera.ro/stiinta/10982445-7-enigme-inca-nedescifrate-ale-universului
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poate ochiul uman să perceapă, motiv pentru care nu o vedem. Dar ea există şi poate fi 

detectată cu aparatură corespunzătoare. 

Între timp, Universul se extinde în continuare, ba chiar cu o viteză din ce în ce mai mare. Nu se cunoaşte 

încă precis cauza acestei accelerări a expansiunii Universului, dar se crede că e vorba despre energia 

neagră, o altă chestie misterioasă, a cărei existenţă nici n-am fi bănuit-o vreodată fără această idee 

importantă - că Universul se găseşte în expansiune. Pornind de la această idee, oamenii de ştiinţă au ajuns 

să-şi pună şi întrebări fundamentale privind viitorul Universului: ce se va întâmpla, în cele din urmă, cu 

el? 

  

9. Interacţiunea cu materia duce la curbarea spaţiu-

timpului 

 

În primul rând, e foarte importantă ideea de spaţiu-

timp, sau continuum spaţiu-timp; fizica modernă adaugă 

timpul, ca o patra dimensiune, la cele trei ale spaţiului - o 

dezvoltare importantă în fizica cosmologică, deoarece a 

permis explicarea comportamentului şi a influenţei unor 

corpuri cereşti de mari dimensiuni, care exercită o forţă 

gravitaţională atât de uriaşă, încât afectează nu numai spaţiul din jurul lor, ci şi timpul.  

Datorăm lui Albert Einstein acest concept (teoria relativităţii generale); nu e ceva prea uşor de înţeles, 

dar să încercăm o analogie: dacă ne imaginăm acest continuum spaţiu-timp ca pe o pânză elastică, în 

mijlocul căreia am aşeza o bilă uriaşă, pânza s-ar deforma, s-ar adânci, curbându-se în zona în care bila 

uriaşă îşi exercită colosalele ei efecte .  

Einstein şi-a sporit apoi contribuţia la dezvoltarea fizicii şi prin teoria relativităţii speciale, care descrie 

modul în care timpul se încetineşte atunci când este observat, măsurat, de pe un obiect care se mişcă foarte 

repede. 

Ambele teorii sunt luate în considerare când e vorba despre anumite tehnologii moderne, precum GPS. 

Dacă nu s-ar ţine seama de această distorsionare a timpului din cauza vitezei şi a gravitaţiei, ceasurile de 

pe Pământ şi cele de pe sateliţi n-ar funcţiona sincronizat, iar indicaţiile GPS privind distanţele n-ar mai fi 

bune de nimic. 

http://www.descopera.ro/stiinta/9681284-sfarsitul-universului-cum-se-va-termina-totul
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10. Matematica impune o limită raţiunii 

Conceptul de număr pare simplu, dar, în realitate, un număr e 

foarte greu de definit; matematicienii au studiat problema, dar n-

au reuşit să ajungă la un acord în această privinţă.( 

.com)Infinitul, de asemenea, e ceva care încape cu greu în 

mintea matematicienilor. Oricât de ciudat ar suna, unele infinituri 

sunt mai mari decât altele: mulţimea numerelor raţionale (cele 

care pot fi exprimate printr-o fracţie ordinară) este infinită, dar 

mulţimea numerelor iraţionale (care nu pot fi exprimate printr-o fracţie ordinară) este şi ea infinită, dar 

mai mare decât cea a numerelor raţionale. 

Ca să complice lucrurile şi mai mult, există un tip special de numere iraţionale, numitetranscendentale, 

precum celebrul număr pi, care nu poate fi exprimat nici printr-o fracţie, nici ca soluţie a unei ecuaţii 

algebrice; cifrele lui se înşiruie la infinit, fără a se repeta după un model previzibil. Şi cele mai multe 

numere sunt astfel. Rezultă că numerele naturale (1,2,3 etc.), care nouă ni se par cele mai obişnuite, de 

fapt sunt foarte rare! 

Pe măsură ce oamenii de ştiinţă adâncesc matematica, îşi dau seama că ea se apropie tot mai mult de 

filosofie; chestiuni fundamentale, precum existenţa infinitului şi însuşirile acestuia, par să ţină mai curând 

de filosofie decât de ştiinţă. Numeroasele probleme matematice nerezolvate până azi fac din această 

disciplină una profund tulburătoare, pentru că ea ne aminteşte de propriile limitări şi trasează o graniţă 

dincolo de care raţiunii umane îi este prea dificil să treacă. 
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11. MATEMATICA APLICATĂ                        

Eleve:    Burghelea Beatrice, Divile Ancuța Alexandra, clasa a IX-a C 

 

 

 

Matematica aplicată este o ramură a matematicii specializată în aplicarea matematicii în alte științe. 

Această categorie conține următoarele 7 

subcategorii :   

► Algoritmi   

► Analiză numerică   

► Criptografie   

► Matematică aplicată în statistică   

► Optimizare  

► Statistică   

► Teoria jocurilor   

 

1.ALGORITMI 

Un algoritm,înseamnă în matematică și informatică o metodă sau o procedură de calcul, alcătuită 

din pașii elementari necesari pentru rezolvarea unei probleme sau categorii de probleme. De obicei 

algoritmii se implementează în mod concret prin programarea adecvată a unui calculator, sau a mai 

multora. Din diverse motive există și algoritmi încă neimplementați, teoretici.  

Algoritmul este noțiunea fundamentală a informaticii. Este și un 

concept fundamental al matematicii moderne alături de cel de sistem 

axiomatic
.
. 

Câteva exemple de algoritmi: 

 algoritmul de construcție a unui automobil (urmărind procedeele 

și schițele de fabricație); 

 algoritmul de folosire a unei mașini-unelte (citind manualul de 

folosire); 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Matematic%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Categorie:Algoritmi
https://ro.wikipedia.org/wiki/Categorie:Analiz%C4%83_numeric%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Categorie:Criptografie
https://ro.wikipedia.org/wiki/Categorie:Matematic%C4%83_aplicat%C4%83_%C3%AEn_statistic%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Categorie:Optimizare
https://ro.wikipedia.org/wiki/Categorie:Statistic%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Categorie:Teoria_jocurilor
https://ro.wikipedia.org/wiki/Matematic%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Informatic%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Sistem_axiomatic
https://ro.wikipedia.org/wiki/Sistem_axiomatic
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 algoritmul de explorare a unui labirint în vederea găsirii unei ieșiri (una din 

soluții: se ține o mână pe perete și se merge fără a o dezlipi de acesta). 

 algoritmul (ordinea operațiilor, sau "check list ") la decolarea unui turbojet. Acest algoritm desigur nu 

ține în mod direct de domeniul matematicii sau informaticii. 

Proprietăți.  

Cele mai importante proprietăți ale unui algoritm, îndeplinite de diverșii algoritmi într-o măsură mai mare 

sau mai mică, sunt următoarele: 

 Corectitudinea - este proprietatea algoritmului de a furniza o soluție corectă a problemei date. În 

acest sens este de dorit ca algoritmii să se bazeze pe fapte și relații matematice demonstrabile. 

 Caracterul univoc sau determinist - plecând de la un set de date inițial anume, rezultatul este unic, 

sau altfel spus, repetarea execuției algoritmului duce întotdeauna la aceleași rezultate. 

 Generalitatea - este proprietatea unui algoritm de a rezolva o clasă sau categorie de probleme, și nu 

doar o singură problemă particulară. Spre exemplu, un algoritm care rezolvă 

doar ecuația  este mai puțin general decât unul care rezolvă 

ecuația , oricare ar fi valorile lui . 

 Claritatea - proprietatea algoritmului de a descrie cu exactitate și fără ambiguități pașii care trebuiesc 

parcurși în rezolvarea problemei. 

 Verificabilitatea - acea proprietate a algoritmelor care permite ca fiecare pas să poată fi verificat într-

un timp rezonabil de către om, folosind mijloace de validare de încredere. 

În funcție de modul de implementare, un algoritm poate fi: 

 recursiv - face uz de sine însuși, în mod repetat 

 iterativ (repetitiv) 

 serial sau paralel 

 determinist sau aleatoriu (probabilistic) 

 exact sau aproximativ 

2.ANALIZA NUMERICĂ 

Analiza numerică este studiul algoritmilor pentru problemele în matematica continuă (compară 

cu matematică discretă). Aceasta înseamnă ca ea este preocupată în principal cu 

variabile reale sau complexe, analiza lineară numerică peste cîmpul numerelor reale sau complexe, 

soluțiile ecuațiilor diferențiale, sau a problemelor înrudite din științe fizice și inginerie. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Clas%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ecua%C8%9Bie
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Implementare&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Recursivitate
https://ro.wikipedia.org/wiki/Serial
https://ro.wikipedia.org/wiki/Calcul_paralel
https://ro.wikipedia.org/wiki/Determinism
https://ro.wikipedia.org/wiki/Aleatoriu
https://ro.wikipedia.org/wiki/Algoritm
https://ro.wikipedia.org/wiki/Matematic%C4%83_discret%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Num%C4%83r_real
https://ro.wikipedia.org/wiki/Num%C4%83r_complex
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Analiza_linear%C4%83_numeric%C4%83&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ecua%C8%9Bie_diferen%C8%9Bial%C4%83
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=%C8%98tiin%C8%9Be_fizice&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Inginerie
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3.CRIPTOGRAFIA 

Criptografia reprezintă o ramură a matematicii care se ocupă cu securizarea 

informației precum și cu autentificarea și restricționarea accesului într-un 

sistem informatic. În realizarea acestora se utilizează atât metode 

matematice (profitând, de exemplu, de dificultatea factorizării numerelor 

foarte mari), cât și metode de criptare cuantică. Termenul criptografieeste 

compus din cuvintele de origine greacă κρυπτός kryptós (ascuns) și 

γράφειν gráfein (a scrie). 

Criptologia este considerată ca fiind cu adevărat o știință de foarte puțin 

timp. Aceasta cuprinde atât criptografia - scrierea secretizată - cât și 

criptanaliza. De asemenea, criptologia reprezintă nu numai o artă veche, ci și o știința nouă: veche pentru 

că Iulius Cezar a utilizat-o deja, dar nouă pentru că a devenit o temă de cercetare academico-științifică 

abia începând cu anii 1970. Această disciplină este legată de multe altele, de exemplu de teoria numerelor, 

algebră, teoria complexității, informatică. 

 

4.OPTIMIZARE 

Optimizarea reprezintă activitatea de selectare, din 

mulțimea soluțiilor posibile unei probleme, a acelei 

soluții care este cea mai bună în raport cu un criteriu 

predefinit. Această definiție implică existența 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Matematic%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Criptare_cuantic%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Anii_1970
https://ro.wikipedia.org/wiki/Informatic%C4%83
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următoarelor componente: 

1. O problemă tehnică constând în calculul matematic al unei 

soluții; 

2. Existența mai multor soluții pentru aceeași problemă; 

3. Un criteriu de selectare a soluției optime. 

Funcția obiectiv reprezintă expresia matematică a criteriului de 

optimizare. Aceasta trebuie să reflecte eficiența economică a 

procesului și în același timp să răspundă obiectivelor funcționării 

oricărui proces chimic: siguranța în exploatare și respectarea condițiilor de calitate. 

Problema de optimizare reprezintă o aplicație matematică de selectare a unei soluții, dintr-o mulțime 

posibilă, pe baza evaluării funcției obiectiv. Foarte multe probleme din domeniile matematicii, statisticii, 

ingineriei, economiei și științelor aplicate se pot formula ca probleme de optimizare.  

În matematică, termenul de optimizare se referă la studiul problemelor care sunt de forma 

Se dă: o funcție  pentru o mulțime  de numere reale 

Se cere: un element  pentru care  ("minimizare"), 

sau  ("maximizare"). 

 

5.STATISTICA  

Statistica este o știință care, folosind calculul probabilităților, studiază fenomenele și procesele de tip 

colectiv (din societate, natură etc.) din punct de vedere cantitativ, în scopul descrierii acestora și a 

descoperirii legilor care guvernează manifestarea lor. 

Statistica se ocupă de obținerea de informații relevante din datele disponibile într-un volum suficient de 

mare. Informațiile pot fi folosite pentru a înțelege datele disponibile (statistică descriptivă) sau pentru a 

descoperi noi informații despre evenimente și relațiile dintre ele (statistică inferențială). 

Procesul de obținere a informației din date se numește inferență statistică referitoare la unii parametri 

statistici, sau chiar întregii distribuții probabilistice. Acesta este punctul de vedere mai general adoptat de 

teoria neparametrică în statistică. În statistica aplicată clasică este preferată ideea de a construi un model 

statistic cu care se pot face inferențe; în majoritatea cazurilor acest model nu este verificat, ceea ce poate 

conduce la concluzii eronate. Statistica aplicată modernă analizează însă date mult prea complexe, cum ar 

fi imagini sau structura proteinelor, pentru a se putea mărgini la ideea de modelare.  

https://ro.wikipedia.org/wiki/Matematic%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Func%C8%9Bie
https://ro.wikipedia.org/wiki/Mul%C8%9Bime
https://ro.wikipedia.org/wiki/Numere_reale
https://ro.wikipedia.org/wiki/Statistic%C4%83_descriptiv%C4%83
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Statistic%C4%83_inferen%C8%9Bial%C4%83&action=edit&redlink=1
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Statistica oferă suport pentru fizică, biologie, psihologie, economie, sociologie etc. 

Statistica excelează atunci când relațiile deterministe referitoare la evenimentul studiat sunt imposibil ori 

foarte dificil de aflat. 

"Statistica aplicată" cuprinde statistica descriptivă și statistica dedusă 
[7]

. Statistica teoretică se preocupă cu 

argumentele logice ce subliniază justificarea abordărilor asupra statisticii deduse.  

Pentru a aplica statistica unei probleme știintifice, industriale sau sociale este necesar să se înceapă cu un 

proces sau o populație de studiat. Populațiile pot avea teme diverse cum ar fi "toate persoanele care trăiesc 

într-o țară" sau "fiecare atom cuprins într-un cristal". O populație poate fi, de asemenea, compusă din 

observațiile unui proces la diferiți timpi, fiecare informație din observații folosind drept un număr diferit 

al grupului în totalitate. Informațiile colectate despre acest tip de "populații" constituie ceea ce se 

numește serii de timpi. 

Din motive practice, un subset al populației ales numit probă este studiat. Odată ce o probă reprezentativă 

a populației este determinată, informațiile sunt colectate. Aceste date sunt apoi subiectul unor analize 

statistice, având ca scop descrierea si deducerea lor. 

 Statistica descriptivă rezumă datele populației, descriind ce a fost observat în probă, numeric sau 

grafic. Descriptorii numerici includ media si deviația standard pentru tipuri de distribuție continuă a 

probabilității (ca înalțime sau greutate), în timp ce frecvența și procentul sunt mult mai utile din punct 

de vedere al descrierii datelor categorice. 

 Statistica deductivă utilizează modele în datele probă pentru a extrage deducții despre populația 

reprezentată. Aceste deducții pot lua formă de: răspunsuri da/nu la întrebări despre date (testarea 

ipotezei, estimarea caracteristicilor numerice ale datelor (estimare), descrierea (asocieri) între date 

(corelare) si modelarea relațiilor între date. 

6.TEORIA JOCURILOR 

Teoria jocurilor  este o ramură a matematicii aplicate care abordează 

problema comportamentului optim în jocurile cu două sau mai multe persoane, într-un cadru descris 

de un ansamblu de reguli precise care stabilesc posibilitățile de acțiune ale fiecărui jucător, precum și 

modul cum li se acordă acestora, în final, anumite 

valori. Teoria jocurilor reprezintă un model abstract de 

luare a deciziilor; nu trebuie confundat cu o explicație 

de luarea a unei decizii în realitatea socială. Punctul 

comun al tuturor jocurilor imaginat în cadrul teoriilor 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Fizic%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Biologie
https://ro.wikipedia.org/wiki/Psihologie
https://ro.wikipedia.org/wiki/Economie
https://ro.wikipedia.org/wiki/Sociologie
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Statistica_aplicat%C4%83&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Statistic%C4%83#cite_note-7
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Serii_de_timpi&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Statistic%C4%83_descriptiv%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Media
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Distribu%C8%9Bie_continu%C4%83_a_probabilit%C4%83%C8%9Bii&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Distribu%C8%9Bie_continu%C4%83_a_probabilit%C4%83%C8%9Bii&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Statistica_deductiv%C4%83&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Testarea_ipotezei&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Testarea_ipotezei&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Teoria_Estimarii&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Asocieri&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Corelare&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Matematic%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comportament
https://ro.wikipedia.org/wiki/Model_abstract
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este ideea de strategie. Teoria jocurilor reprezintă o abordare interdisciplinară a studiului 

comportamentului uman. Cele mai implicate discipline, în teoria jocurilor, sunt matematica și 

economia, dar și alte științe sociale și comportamentale. Teoria jocurilor a fost creata de 

matematicianul John von Neumann. 

 

Strategie 

În aceste jocuri jucătorii au interese opuse, în totalitate sau parțial, acest aspect cauzând un 

anumit comportament și o anumită strategie în abordarea jocului. Strategiile sau combinațiile de strategii 

ale jucătorilor sunt recompensate cu un anumit câștig. La finalul jocului are loc o comparare a rezultatelor 

și o corelare a acestora cu strategiile efectuate. Strategia este modul de acțiune ales de fiecare jucător 

(individuală) sau de toți jucătorii (strategia jocului). 

 

Clasificarea jocurilor 

Respectând regulile, fiecare jucător urmărește o manieră de acțiune pentru optimizarea câștigului său. 

Clasificarea jocurilor se face după o serie de criterii cum ar fi: 

 a) numărul jucătorilor 

 b) numărul mutărilor (de acțiuni succesive la care are dreptul fiecare jucător) 

 c) numărul posibilităților de acțiune ale fiecărui jucător (finit sau infinit)  

 d) cantitatea informației pe care o deține fiecare jucător asupra acțiunilor proprii sau ale celorlalți 

jucători: 

1. joc fără informație 

2. joc cu informație parțială 

3. joc cu informație completă 

 e) modul de repartizare a câștigurilor: 

1. joc cu sumă nulă 

2. joc cu sumă nenulă constantă 

 f) în funcție de comunicarea dintre jucători 

 g) în funcție de posibilitatea stabilirii unor alianțe între jucători. 

 

 

 

https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Strategie&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comportament
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12.REZOLVAREA  SUBIECTULUI   SIMULARE BACALAUREAT   

ECONOMIE 2016 

Prof. coord. Curpăn Adina, Elev: Suciu Elena Cristina 

 

Subiectul I  

1. b 

2. c 

3. a 

4. c 

5. c 

6. a 

7. d 

8. a 

9. c 

10. c 

Subiectul  II  

A . 

Luna  Cantitatea 

(buc) 

Cost 

fix 

(u.m.) 

Cost 

variabil 

(u.m.) 

Costul 

total 

(u.m.) 

Costul 

marginal 

(u.m./buc) 

Costul 

total 

mediu 

(u.m/buc.) 

Ianuarie  400 10.000 30.000 40.000 -  100 

februarie 450 10.000 32.300 42.300 46 94 

Martie 500 10.000 36.800 46.800 90 93,6 

aprilie 550 10.000 41.800 51.800 100 94,18 

 

Cmg 
   

  
      

 

 

 

 

 

 

CTM=
  

 
   

Unde: CTM- costul total mediu 

CT- costuri totale 

Unde :  

 Cmg – costul marginal aferent produciei 

 Δ CT – variaia costurilor totale 

 ΔQ – variaia cantităii produse 
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Q – producţia obţinută.  

 

B. Costurile medii pentru luna martie: 

CVM=
  

 
=
     

   
=73,6 u.m./buc. CFM=

  

 
 

     

   
=20u.m./bucCTM=93.6 u.m./buc 

C. 

 

2. Se cunoaşte deja faptul că : P=200% iar SN=150% 

SR=
  

 
 100-100% rezultă că SR=

    

    
                       rezultă ca nivelul salariului real 

scade cu 25%. 

Unde : P- nivelul preţurilor 

           SN – nivelul salariului nominal 

           SR – nivelul salariului nominal. 

3. Ştiind faptul ca primul credit este în valoare de 6 mil. u.m., rata dobânzii (d) de 18%, iar perioada de 

creditare (n) 6 luni (0,5 ani), prin aplicarea formulei dobânzii simple, dobânda pe care primul creditor va 

trebui s-o plătească băncii va fi de 540.000 u.m.  

a) D= C x d x n=6 mil.x18%x0,5 = 540.000 u.m. 

b) Dobânda plătită 500.000 u.m., câştigul băncii este de 500.000 u.m., atunci dobânda încasată este egală 

cu  1.000.000 u.m. 

Primul credit D=540000 

Credit 2 D = 460000 

460000=4000000*d*1/2 

d=23% 

c) aplicând formula dobânzii compuse(Dc) asupra primului credit, dobânda pe care va trebui s-o înapoieze 

creditorul băncii va fi de 2.354.400 u.m. 

0 

20 

40 

60 

80 
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Cantitate 

Costul marginal 
(u.m./buc) 

Costul total mediu 
(u.m/buc.) 
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Dc = C                      - 6mil. = 2.354.400 u.m. 

Unde : C- creditul 

            d- rata dobânzii 

            n- numărul de ani. 

Subiectul III. 

1. Capitalul circulant reprezintă totalitatea obiectelor care intră în cadru ciclului de producţie. Acestea 

participă doar la un singur proces de producţie. În cadrul capitalului circulant intră: materiile 

prime, materialele consumabile, etc. 

2. Cheltuieli incluse în costurile fixe :  

- Cheltuieli cu iluminatul entităţii economice 

- Cheltuieli cu chiria 

- Cheltuieli cu salariile personalului din administraţie. 

3. Presupunem ca pe piaţă există două bunuri, unt şi margarină, ale căror preţuri sunt egale, şi 

anume20 u.m./buc. În cazul în care preţul margarinei creşte pană la 25 u.m./buc, veniturile 

producătorului de unt vor creşte deoarece preţul margarinei fiind mai mare, cererea pentru aceasta 

scade, dar creşte cererea pentru unt, cele două produse fiind substituibile.  

4. Piaţa financiară reprezintă locul de confruntare dintre cererea şi oferta de titluri de valoare. Ea 

poate fi primară şi secundară. Pe piaţa financiară primară se tranzacţionează titluri de valori nou 

emise, pe piaţa financiară secundară se tranzacţionează titluri de valoare emise anterior. Bursa de 

valori este instituţia principală pe pieţei financiare secundară. Prin intermediul acesteia se asigură 

transformarea operativă, într-un termen scurt, a capitalului real în capital bănesc (şi invers), 

mobilizarea rapidă a unor importante resurse pentru activitatea economică. Altfel spus, bursa de 

valori reprezintă locul unde titlurile de valoare iau formă materială, bani, care sunt necesari firmei 

emitente pentru a-şi desfăşura activitatea în termeni normali. 
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13. DESCOPERĂ “ȘCOALA ALTFEL” ALĂTURI DE              

PLATFORMA DE FIZICĂ DE LA MĂGURELE 

 
prof. Marin Lucia 

Eveniment de popularizare a fizicii  si a cercetarii stiintifice in randul elevilor. Actiunea isi 

propune sa faciliteze contactul elevilor cu dezvoltarile fizicii din ultimul secol, cu temele de cercetare 

actuale  si mediul  stiintific din cadrul institutului. 

Platforma de Fizică din Măgurele şi-a  deschide porțile pentru o săptămână de “Școală Altfel”. Elevii 

însoțiți de profesorii au puptuz vizita institutele de cercetare și Facultatea de Fizică de pe Platformă pentru 

a descoperi știința chiar de la cercetători, prin metode interactive, prezentări și tururi ghidate.  

Explorarea interactivă a spațiului cosmic, ce sunt razele cosmice, ce putem face cu ajutorul laserilor, cum 

se formează cutremurele în România,  cum arată și funcționează un accelerator, cum se formează 

tornadele și fulgerele, observații prin telescop și microscop, jocul cu lumini sunt doar câteva dintre 

activitățile pregătite de cercetători și profesori. 

Evenimentele au avut  loc la Institutul de Științe Spațiale, precum și la Institutul de Fizică Atomică, 

Institutul de Fizică și Inginerie Nucleară – Horia Hulubei, Institutul Național de Fizica Laserilor, Plasmei 

și Radiației, Institutul Național de Fizica Materialelor, Institutul Național de Fizica Pământului, Institutul 

Național de Optoelectronică și Facultatea de Fizică a Universității din București.  

Institutul de Fizică și Inginerie Nucleară – Horia Hulubei (Str. Reactorului, nr. 30) 

 Prezentarea generală a IFIN-HH în sala de seminar 

Tandem. 

 Vizite la acceleratorii din Departamentul de Acceleratori 

Tandem de 9 MV şi 3 MV, la Departamentul de Fizică 

Nucleară, la Departamentul de Fizică Hadronică și la 

Centru de iradieri tehnologice (IRASM). 

 Privire asupra șantierului ELI-NP, proiectul științific european declanșat recent. 

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (Str. Călugăreni, nr. 12) 

 Prezentarea Reţelei Seismice Naţionale, explicându-se principiul  de funcționare a unei stații 

seismice și rolul pe care îl au cele aproape 100 de stații seismice din România. 

 Prezentarea unor metode şi instrumente de reducere a riscului seismic. 

 Cum funcționează un sistem de avertizare în timp real în cazul unui seism major. 
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 Cum se realizează harta de distribuție a mișcării solului în cazul cutremurelor 

puternice. 

 Ce facem în caz de cutremur? 

Institutul Național de Cercetare-Dezvolatare pentru Fizica Materialelor (Str. Atomiștilor, nr. 105) 

 Prezentarea importanţei materialelor în viaţa de zi cu zi pentru diverse aplicaţii utile familiare sau 

posibile în viitor. 

 Realizarea unui tur al laboratoarelor şi instalaţiilor principale (Camera Curata, Microscopul 

Electronic 

cu 

Transmisie 

de înaltă 

Rezoluţie) 
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14. SĂ NE PREGĂTIM PENTRU BAC  !!!! 

 

              Vă propun câteva exerciții pregătitoare pentru examenul din vara aceasta. Sunt asemanatoare 

celor date în anii trecuți iar gradul de dificultate este mediu: 

1. Calculați  log
3 81

1
+ 3 64    

2. Determinați vârful parabolei asociate funcției  f:R R , f(x)=x 2 -4x+5  

3. Determinați câte numere de 3 cifre distincte se pot forma cu elementele mulțimii  

 8,7,6,5,2  

4. Un triunghi dreptunghic are catetele AB=24 și AC=10. Determinați lungimea înălțimii duse din A. 

5. Aflați termenul al treilea din dezvoltarea binomului )1(
9

x  

6. Aflați numărul real x știind că 2x-1, 3x+2, 3x+7 formează o progresie aritmetică. 

7. Se consideră matricea A=


















420

112

301

    

a) Calculați A 2 -A 

b) Determinați inversa matricii A 

c) Rezolvați ecuaia  AX=B, unde B=
















221814

210

181410

 

8. Pe mulțimea numerelor reale se consideră legea de compoziție  x  y=(x-2)(y-2)+2 

a) rezolvați ecuația x  x=x , unde xR 

b) să se demonstreze că legea de compoziție dată este asociativă  
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c) aflați elementul neutru al acestei legi de compoziție 

9. Se dă funcția f:R→R, f(x)=e x  +x 4  

a) calculați derivata funcției f 

b) calculați lim
2x 2

)2()(





x

fxf
 

c) demonstrați că f nu are asimptote spre  +   

d) să se demonstreze că funcția f este convexa pe R. 

e) calculați 
1

0

)( dxxxf  

10. Se consideră funcția f:(0,+  )R, f(x)=

x
2

1
 -

)1(
2

1

x
 

a) calculați 



e

x
xfx

1 2

)1(

1
)(( )dx 

b) arătați că orice primitivă a funcției f este crescatoare pe (0, ) 

c) verificați că 
81

22
)()(

2

1

 dxxfxf  

 

 

 

Colectivul editor  
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15.LEGILE LUI MURPHY ÎN INFORMATICA 

Eleva: Andrieș Mădălina Iolanda    

 

"Un program pentru calculator face ceea ce îi spui tu să facă, nu ceea ce vrei  tu să facă. 

La originea oricărei erori care este atribuită computerului vei găsi cel puțin două greșeli umane, incluzând-

o pe aceea de a da vina pe computer. 

Erorile nedetectabile sunt infinite în varietate, spre deosebire de erorile detectabile care sunt limitate prin 

definiție. 

Dacă constructorii ar face construcțiile în felul în care programatorii concep programe, atunci prima 

ciocănitoare care ar veni, ar distruge civilizația. 

Unul din motivele pentru care computerele pot sa facă mai multă treabă decât oamenii este faptul că nu 

trebuie să se oprească pentru a răspunde la telefon. 

Definițiile lui Murphy privind sistemele computerizate: 

Hardware: Acele părți ale sistemului pe care le poți lovi cu piciorul. 

Software: Acele părți ale sistemului care nu funcționează. 

Harddisk: Acea componentă a sistemului care înțepenește în momentul cel mai nepotrivit cu putință.  

Periferice: Acele componente care sunt incompatibile cu sistemul tău. 

Imprimanta: Acea componentă a sistemului care se blochează când nu te uiți la ea. 

Cablu: Acea parte a sistemului care e prea scurtă. 

Backup: O operație care niciodată nu este efectuată la timp. 

Restaurare: O procedură care funcționează perfect până când e nevoie de ea. 

Memorie: Acea parte a sistemului computerizat care este insuficientă. 

Mesaj de eroare: O solicitare de aprobare a distrugerii propriilor tale date. 

Fișier: Acea parte a sistemului care nu poate fi gasită. 

Procesor: Acea componentă a sistemului computerizat care este depașită tehnologic. 

Un afișaj digital furnizează informații greșite cu o precizie mai mare decât a fost posibil anterior. 

Dacă computerele devin prea puternice, le putem organiza într-un comitet - asta o să le termine. 

Este mai ușor să adaptezi specificația la program decât viceversa. 

Nu există limbaj în care să fie cât de cât dificil să se scrie un program prost. 

Un computer face tot atâtea greșeli în două secunde cât doi oameni care lucrează în 20 ani.  
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16.ARBORELE NUMERELOR COMPUSE 

Eleve: Crețu Sorina Ioana , Ghiuzan Maria 

 

Cum „creşte” arborele numerelor? 

Pe măsură ce numerele coboară „din cer” şi se 

ataşează arborelui în dezvoltare, ele caută un anume 

număr spre a se ataşa de acela. Este ales cel mai mare 

dintre divizori.  

De exemplu, să luăm numărul 20. Acesta are următorii 

divizori: 1, 2, 4, 5, 10. Numărul însuşi (20) nu se ia în 

considerare pentru că nu se poate ataşa de el însuşi. 

Prin urmare, îl alege pe 10 ca punct de legătură aşa 

cum se vede în imagine.  

Alt exemplu: numărul 21 are ca divizori pe 1, 3, 7, 

deci îl alege pe 7, cel mai mare dintre divizorii săi. 

Numărul 22 îl alege pe 11, iar 23, care este număr 

prim, are o singură alegere, pe 1. 
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Ai observat că arborele este mai „stufos” în partea stângă? Sau ai observat că pe partea 

dreaptă se formează o „linie” de numere prime? De fapt, arborele pare să arate ca un creier – are o 

„emisferă” dreaptă şi o „emisferă” stângă. În timp ce pe partea dreaptă sunt concentrate numere prime, 

partea stângă are o mare concentraţie de numere compuse, având fiecare un număr important de divizori, 

ceea ce îi dă aspectul de „stufos”.  

 

Cum crezi că se va schimba „stufărişul” 

pe măsură ce arborele „creşte” cu alte 

numere? Răspunsul la această întrebare 

are legătură cu specificul numerelor 

prime şi compuse.  

 

 

Ordonarea ramurilor „numerelor 

prime”  

Să remarcăm că ramura din extremitatea stângă cea mai de jos nu are subramuri. Ea constă într-o serie de 

numere care reprezintă puteri ale lui 2: 2 1 2,  4 2 2,   8 4 2   şi aşa mai departe. Ea va ramâne unic 

ramificată tot timpul, oricât de mult numere s-ar adăuga arborelui şi asta se datorează modului în care se 

comportă puterile.  

Să mai observăm că ramura situată deasupra acesteia începe cu numărul 3. Se numeşte „ramura de ordin 

3”. Toate numere care pornesc de aici sunt multipli ai lui 3. Următoarea ramură este „ramura de ordin 5”. 

Toate numerele care se ramifică de aici sunt multipli ai lui 5. Şi tot aşa construim pornind de la toate 

numerele prime. 

Când devine arborele un stejar bătrân? 

Când arborele numerelor va fi crescut suficient de mare, ai putea observa că ramurile cu numere prime din 

dreapta vor începe să dezvolte subramuri. „Tufişul” va începe să se dezvolte şi spre dreapta. Arborele nu 

arată de fapt descompunerea în factori primi, asta poate reprezenta ideea pentru alţi „arbori” pe care 

probabil i-ai mai văzut. Este ca un „arbore genealogic” şi dacă ai putea să-l urmăreşti crescând la mărimea 

unui stejar gigantic, ai vedea că apar noi şi poate surprinzătoare modele.                                                         

Bibliografie: http://www.ventrella.com/numbertree/ 

 

http://www.ventrella.com/numbertree/
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17.CÂTEVA APLICAȚII INTERESANTE LEGATE DE PARTEA ÎNTREAGĂ, 

FRACȚIONARĂ, MODUL ȘI RADICALI PENTRU GIMNAZIU  
 

Prof. Dumitru Asoltanei, Școala Gimnazială ,, Mihai Eminescu “ Roman, 

 Elev: Severin Matei, Clasa a VII-a A 

 

1. Rezolvați ecuația : 2 1 2 ,x x x    . 

Soluție:Se procedează la discutareamodulului: 

Dacă   12, 2 1 2 1 2;x ecuatia devine x x x S          

     Dacă    22, 2 1 2 1 ;2 1x ecuatia devine x x x S           . 

      Soluția finală este:  1 2 1S S S    . 

2. Să se rezolve ecuația: 

2

2

2

1

x
x

x

 
 

 
. 

Soluție:    
2

2 2

2 2
2 2 0;2 0,1

1 1

x
x x

x x

   
             

. 

3. Demonstrațicăpentru   , ,x y z  diferitedouăcâtedouă, numărul

     
2 2 2

1 1 1
N

x y y z z x
   

  
. 

Soluție:Considerăm

not

not

x y a
x z a b z x a b

y z b


  

        
  

. 

 

Acum, vomavea: 
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2 2 2 22 2

2 2 2 2 2 2 2 2 4 3 2 2 3 4

2 22 2 2 2

2
2 2 2 2

22 2

1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 2

N
a bx y y z z x a b

b a ab b a a ab b a b a a b a b ab b

a b a b a b a b

a ab b a ab b

a b a ba b a b

      
    

            
  

     

   
  

    

 

4. Determinați n , astfel încât  
4 2 26n n   . 

Soluție:

 

       

2
4 2 4 2 2 4 2 2 2 2

2
2 2 2 2

26 26 / 4 4 4 104 4 2 1 103 4

4 2 1 103 2 2 1 2 2 1 103 103

not

n n a n n a n n a n a

a n a n a n prim

                

          

 

Distingem următoarele cazuri:
 

I. 
 

2 2

2 2

2 2 1 103

2 2 1 1 !

a n

a n Fals

   


  
 

II. 

2 2

2 2

2 2

2 2 1 1
4 2 102 25 5

2 2 1 103

prin scaderea n
n n n

a n

   
      

  
. 

5. Determinați ,a b astfel încât să avem:
2

2 3 4 15 3 5

a b
 

  
. 

Soluție: 

2 1 2 1 3 1 4 1 4 1 5 3
2 3 , 4 15

2 2 2 22 2

3 2 3 2 5 1
3 5

2 2 2

     
       

  
   

 

Relația dată devine:

  2
2 3 5 15 6 5 1

3 1 5 3 5 1

2 2 2

calcule gruparia b
a b b a a b            
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          In plan, dintre toate figurile geometrice cu acelasi perimetru, cercul are aria 

cea mai mare 
- In anul 1603 d. Hr. sunt gasite al saselea si al saptelea numar 

perfect. Acestea sunt numerele miliardelor si, respectiv, a sutelor de miliarde. 
- Semnul (=) folosit astazi, a fost introdus de matematicianul englez Robert 

Recorde ( 1510 - 1538) în lucrarea sa " Grădina artelor" ? 

- Cuvântul algebră derivă tot dintr-un cuvânt arab: el-g(e)br, folosit pentru 

prima oară de matematicianul arab Al-Karism la 830 în titlul cărţii sale? 

-  Cifrele arabe au fost introduse în occidentul creştin la mijlocul secolului al 

X-lea, de către Gerbert d'Aurillac?  

- primul “calculator” apare in 1623 si este realizat de Wilhelm Schickard? Masina este 

denumita Speeding Clock si putea face singura adunari si scaderi dar numai cu numere compuse din 

maxim 6 cifre. 

- prima masina de calcul care poate realiza operatii de impartire si inmultire apare in 1671 si este realizata 

de Wilhelm Gottfried Leibnitz? 

- conjectura ca orice numar par mai mare decat 2 este suma a doua numere 

prime, propusa de Christian Goldbach in 1772, nu a fost infirmata sau 

confirmata pana in prezent? 

- calculatorul electronic apare in 1946? Acesta a fost folosit inca de la inceput pentru 

calcularea numerelor prime. 

- pentru n > 5, intre numerele naturale n si 2n avem cel putin doua numere prime? 

- Ştiati ca Pitagora considera cunostintele muzicale ca facând parte din domeniul matematicii si în mod 

special din teoria numerelor? „Sunetele armonioase, spunea Pitagora, sunt produse de rapoartele 

exprimate în numere întregi si cu cât valoarea numerică a raportului este mai mica cu atât sunetul este mai 

frumos”. 

- cifrele arabe au fost introduse în occidentul creştin la mijlocul secolului al X-lea, de 

catre Gerbert d'Aurillac ( care în anul 999 a devenit papa, sub numele de Silvestru al II-

lea)? 

- scrierea utilizata astazi pentru numerele zecimale a fost introdusa în 1620 de către 

scotianul John Napier, matematician la Edinburg si creatorul logaritmilor?                                                                                                                                     

http://www.webmateinfo.com/distractiv/stiati#sus
http://www.webmateinfo.com/distractiv/stiati#sus
http://www.webmateinfo.com/distractiv/stiati#sus
http://www.webmateinfo.com/distractiv/stiati#sus
http://www.webmateinfo.com/distractiv/stiati#sus
http://www.webmateinfo.com/distractiv/stiati#sus
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Isaac Newton (25.12.1643 - 31.11.1727) descopera teorema 

generala a dezvoltarii binomului.  

-semnul (=) folosit astazi, a fost introdus de matematicianul englez Robert Recorde 

( 1510 - 1538) în lucrarea sa " Gradina artelor" ? 

- semnele ( <), (>) au fost introduse de matematicianul englez Harriot ( 1560- 

1621)?  

parantezele au fost folosite prima data de Girard ( 1595 - 1632) în anul 1629? 

-semnul numit astazi radical a fost introdus de matematicianul german Cristophe Rudolff, pentru a indica 

radacina patrata?  

- “Sinus” si “cosinus” au fost introdusi in limba romana in 1820 de catre 

matematicianul Gheorghe Lazar? 

- In plan, dintre toate figurile geometrice cu acelasi perimetru, cercul are aria cea 

mai mare? 

"Triunghiul lui Pascal" isi are radacinile in China anului 1200 cand Jia Xien a realizat 

primele studii de acest gen? 

- Leonardo da Vinci anticipeaza inca din anul 1491 construirea ceasului cu pendula? Acesta va fi 

conceput doua sute de ani mai tarziu, in anul 1656, de matematicianul german Christiaan 

Huygensprimul exercitiu matematic care utiliza inductia matematica apare in 1575? Acesta demonstra 

ca suma primelor N numere naturale impare este egala cu N la puterea 2.  

- primul "calculator" apare in 1623 si este realizat de Wilhelm Schickard? 

Masina este denumita Speeding Clock si putea face singura adunari si 

scaderi dar numai cu numere compuse din maxim 6 cifre. 

- intr-un triunghi echilateral mediatoarea corespunzatoare unei laturi este si 

inaltime corespunzatoare acesteia si mediana corespunzatoare acesteia si 

bisectoare corespunzatoare unghiului opus laturii respective? 

- daca doua triunghiuri sunt asemenea, atunci raportul lor de asemanare este egal cu raportul inaltimilor 

corespunzatoare, a bisectoarelor corespunzatoare, a medianelor corespunzatoare? 

 

ELEVI:Serban Larisa-Maria, Munteanu Andreea Maria, Artene Andreea Ionela 

 

http://www.webmateinfo.com/distractiv/stiati#sus
http://www.webmateinfo.com/distractiv/stiati#sus
http://www.webmateinfo.com/distractiv/stiati#sus
http://www.webmateinfo.com/distractiv/stiati#sus
http://www.webmateinfo.com/distractiv/stiati#sus
http://www.webmateinfo.com/distractiv/stiati#sus
http://www.webmateinfo.com/distractiv/stiati#sus
http://www.webmateinfo.com/distractiv/stiati#sus
http://www.webmateinfo.com/distractiv/stiati#sus
http://www.webmateinfo.com/distractiv/stiati#sus
http://www.webmateinfo.com/distractiv/stiati#sus
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ȘTIAȚI CĂ ... ! 

                                  CURIOZITĂȚI DIN CHIMIE 

... corpul unui om de 70 de kg cuprinde 6 kg de hidrogen, 44 kg de oxigen şi 14 kg de carbon? 

 ... numele hidrogenului înseamnă "generator de apă"?  

 ... metanul a fost descoperit de A. Volta ȋn anul 1778 în mâlul bălţilor? 

 ... 1 km pătrat de pădure de conifere elimină în atmosfera o cantitate de oxigen de 10 ori mai mare decât 

aceeaşi suprafaţă cultivată cu culturi agricole? 

 ... Marea Moartă are o salinitate de 240g/litru? 

 ... cele 7 metale cunoscute în antichitate sunt: aur, argint, cupru, plumb, mercur, fier şi staniu? 

 ... din cele 109 elemente chimice cunoscute, 92 se află în natură, iar restul s-au obținut pe cale artificială? 

 ... diametrele aproximative ale atomilor sunt cuprinse intre 0,0000001 mm (hidrogen) şi 0,0000005 mm 

(cesiu)? 

 ... într-un punct minuscul desenat cu creionul sunt 30.000.000.000.000.000 de atomi? 

 ... numele celui mai rar element de pe Pământ este astatin (69 mg în toată scoarţa Pământului)?  

 ... pentru prima oară în lume, profesorul Hatsujiro Hashimoto de la Universitatea din Osaka, a realizat 

fotografierea structurii interne a atomului? 

 ...electronul gravitează în jurul nucleului atomului cu o viteză de aproximativ 2000 km/s? Cu o astfel de 

viteză electronul ar putea înconjura Pământul în 20 de secunde? 

 ... clorul este primul halogen obţinut în stare liberă (1774)? 

 ... clorul a fost primul gaz folosit ca armă de luptă, de către germani, în primul război mondial?  

 ... "azot" înseamnă “fără viaţă”? 

 ... cel mai vechi material plastic este celuloidul, fabricat în Statele Unite în 1870 pentru a înlocui fildeşul 

bilelor de biliard? 

 ... apa regală este unul din puţinii reactivi care pot dizolva aurul şi platina şi că constă dintr-un un amestec 

de acid clorhidric și azotic? 

 

ELEVI:  Antochi Patricia Luiza, Ghiuzan Madalina Roxana. 
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Glume matematice – HAVE FUN 

 

                                                                                                          

 

                                                                                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

                                               

-Tată astăzi am luat nota patru la     

matematica , pentru că m-a pus să 

găsesc cel mai mic numitor comun.                                                      

-Nu l-au găsit nici acum? Îl căutau de 

când eram și eu elev 
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Matematica nu este doar o culegere de fapte sau “rezultate”,  este de asemenea un set de 

proceduri pentru izolarea   problemelor sau pentru rezolvarea lor,un set de prezumții  si deducții 

admisibile ,un mod de gândire despre lucruri. 

 

“Matematician nu este cel ce știe matematica, ci cel ce creează matematica.” 

 

“ Matematica este un joc care se joaca după anumite reguli simple cu semen fără înțeles pe hârtie.” 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Murariu Dumitrela Eleve : Murariu Dumitrela- Ioana , Casamindra Greta Maria , Serban Diana 

Gabriela Clasa a IX-aC  

Profesorul: Unde e tema la 

matematică? 

Elevul : S-a sinucis.Avea prea 

multe probleme 

- Ce este găina pentru un 

matematician? 

- Un ou derivat. 

Dacă e verde şi se agitată, e biologie.  

Dacă miroase urât, e chimie.  

Dacă nu funcţionează, e fizică.  

Dacă e de neînţeles, e matematică.  

Dacă nu are sens, e ori economie, ori 

psihologie. 

 

 


