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CUVÂNT ÎNAINTE 
 

„Matematica nu mai este o distracţie solitară şi inutilă.  

Matematica serveşte!” 

 

  „Informatica restabileşte nu numai unitatea matematicilor pure şi a celor aplicate, a tehnicii concrete şi a 
matematicilor abstracte, dar şi cea a ştiinţelor naturii, ale omului şi ale societăţii..  

  Reabilitează conceptele de abstract şi de formal şi împacă arta cu ştiinţa, nu numai în sufletul omului de 
ştiinţă, unde erau întotdeauna împăcate, ci şi în filosofarea lor.” 

Grigore C. Moisil 

  

Realizarea unei reviste de matematică şi informatică aplicată este un vis mai vechi al 
profesorilor de matematică, informatică şi al elevilor care participă la activităţile Cercului de 
matematică aplicată „Gamma”, cerc înfiinţat în anul 2006 la Colegiul Naţional „Eudoxiu 
Hurmuzachi” Rădăuţi, sub îndrumarea doamnei profesoare Strugariu Loredana. 

Publicaţia se adresează în egală masură elevilor, părinţilor şi profesorilor atât în calitate 
de potenţiali cititori cât şi de autori. 

 Revista îşi propune: încurajarea elevilor în studiul matematicii şi informaticii, 
comunicarea între elevii şcolii, informarea asupra activităţilor desfăşurate pe teme de 
matematică şi informatică aplicată, atragerea cât mai multor elevi mai mult sau mai puţin 
captivaţi de aceste obiecte în speranţa că vor descoperi frumuseţea şi aplicabilitatea lor. 

Fără a limita diversitatea ulterioară a materialelor  publicate în paginile revistei, pentru 
început ne propunem: 

• Informarea cu privire la activităţile organizate de cercul de matematică aplicată sau la 
care participă membri ai cercului. 

• Informare cu privire la ECDL şi alte concursuri de informatică. 

• Publicarea articolelor şi a creaţiilor elevilor sau ale profesorilor. 

• Revista să apară semestrial (aprilie, noiembrie) iar materiale publicate să fie originale. 

 

 

Colectivul de redacţie 
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1. BIOGRAFII CELEBRE 

Grigore C. Moisil, 

creatorul informaticii în România 
 

 Grigore Moisil (1906–1973) 

Când spui Grigore Moisil, spui informatică. De ce? Fiindcă el a fost primul care, lucrând la nivelul 
principiilor şi nealunecând în teorii fanteziste, a pus bazele informaticii. A fost un gânditor în stil maiorescian, a 
avut darul de citire a creaţiei, de reprezentare a acesteia în simboluri matematice şi a putut să transmită acest dar 
discipolilor săi. Opera lui dovedeşte acest lucru. 

Matematician de valoare intenaţională s-a făcut cunoscut de la început prin originalitatea gândirii sale 
îndrăzneţe. Doctor în matematică al Universităţii din Bucuresti în 1929 printr-o teză intitulată «Mecanica 
analitică a sistemelor», se situează printre precursorii analizei funcţionale, ca elev al marelui Vito Volterra. Dar 
curiozitatea sa neobosită îl duce în domeniul ecuaţiilor cu derivate parţiale, unde pune bazele unei teorii 
preliminare a sistemelor liniare cu derivate parţiale.  

Descoperind logica matematică, devine repede o autoritate în acest domeniu, introduce noţiunea de ideal şi 
studiază logica modală, logicile trivalente şi tetravalente, punând consecvent în evidenţă structurile algebrice ale 
acestora.  

Aceasta l-a condus la Teoria algebrică a mecanismelor automate în care a creat o puternică şcoală 
românească de cercetători care au adus contribuţii foarte valoroase în domeniul informaticii începând din 1953.  

 În acest domeniu academicianul Grigore C. Moisil a folosit într-o largă masură lucrările sale din 
domeniile logicii matematice şi algebrei moderne.  

Ca deschizător de drumuri s-a afirmat de asemenea şi în lingvistica matematică, unde s-a ocupat de 
traducere automata prin calculator, de modele logice ale limbii, de indecsarea şi rezumarea lucrărilor publicate. 
Şcoala românească de lingvistică matematică recunoscută ca şi cea de teoria algebrică a mecanismelor automate 
pe plan internaţional, este opera sa. 

Grigore C. Moisil începe bătălia pentru înfiinţarea Centrului de Calcul al Universitaţii din Bucureşti, pe 
care o câstigă în 1962 la o epoca de avânt eroic al ştiinţei calculului şi calculatoarelor pe plan mondial. Acest 
centru a pregătit un efectiv puternic de cercetători în care intrau matematicieni, ingineri, fizicieni, lingvisti, 
logicieni. 

Acest efectiv a reuşit ca în câteva săptămâni să stăpânească tehnica de calcul a primului calculator polonez 
ODRA, adus în expoziţie la Centrul de calcul, iar în 1966 să devină în câteva luni specialişti în programarea 
calculatorului IBM 360/30 care era atunci o noutate din generaţia a III-a, adus de asemenea în expoziţie la 
Centrul de calcul unde de altfel a rămas până astăzi . 

Efectivul pregătit de academicianul Grigore C. Moisil a fost repartizat în calitate de conducători ai 
informaticii româneşti la Institutul Central de Informatică şi la numeroase centre de calcul guvernamentale. 

În anul 1996 (post-mortem), Grigore C. Moisil a primit Computer Pioneer Award al societăţii I.E.E.E. 
(premiul "For polyvalent logic switching circuits" a fost înmânat printr-o ceremonie la Guvernul României, în 
anul 1998, soţiei sale Viorica Moisil). 

2 



 

  

Academicianul Grigore C. Moisil a cunoscut gloria pe toate meridianele fiind invitat să-şi expună lucrările 
în cele mai prestigioase centre ştiinţifice: Paris, Roma, Bologna, Firenze, Stanford, Chicago, New York, Detroit, 
Moscova,Cambridge,Varsovia, Bruxelles, Sofia, Atena, Ankara, Istambul şi altele.  

Profesor, pe rând, la Universităţile din Iaşi şi Bucureşti, membru al Academiei Române, preşedinte al 
Societăţii de Ştiinţe Matematice din România, membru al Academiei din Bologna, al Academiei din Palermo, al 
Institutului Internaţional de filozofie din Paris, a desfăşurat o neobosită activitate didactică şi academică, 
strălucind pretutindeni prin originalitatea şi dorinţa de a cuceri şi a antrena pe tineri.  

Viaţa sa dedicată matematicii şi informaticii l-a consacrat ca un extraordinar om de ştiinţă şi profesor. Era 
înzestrat cu un deosebit simţ al umorului. Există multe vorbe de duh şi anecdote cu Moisil. Multe se găsesc în 
cărţile pe care le-a scris, sau în cele care s-au scris despre el. 

 

Din gândirea matematicianului Grigore C. Moisil 

"Informatica restabileşte nu numai unitatea matematicilor pure şi a celor aplicate, a tehnicii concrete şi a 
matematicilor abstracte, dar şi cea a ştiinţelor naturii, ale omului şi ale societăţii. Reabilitează conceptele de 
abstract şi de formal şi împacă arta cu ştiinţa, nu numai în sufletul omului de ştiinţă, unde erau întotdeauna 
împăcate, ci şi în filosofarea lor."  

"Eu ştiu că matematica e folositoare, dar eu fac matematică fiindcă imi face plăcere. Aceasta e marele 
noroc al matematicienilor. Pot fi folositori societăţii făcând ceva care pentru ei personal e o bucurie. Un 
matematician face matematică, fiindcă vede în matematică ceva care îl tulbură, îl face să gândească, să 
mediteze, să viseze." (Gr. C. Moisil, interviu dintr-o emisiune de radio, Viorica Moisil, "O familie ca oricare 
alta", Cartea Românească, 1989 ) 

"Se ştie că o idee începe prin a fi un paradox, continuă prin a fi o banalitate şi sfârşeşte prin a fi o 
prejudecată." (Gr. C. Moisil, "Contemporanul", 1970) 

“Pentru a putea întrebuinţa calculatorul la studiul problemelor concrete, omul e obligat să înveţe să 
gândească exact şi abstract. “ (Gr. C. Moisil) 

Despre Grigore Moisil…  

"Pentru Moisil, Matematica a fost mai mult decât un domeniu de cercetare. A fost un mod de a vedea 
lumea, de a-şi trăi viaţa. Avea capacitatea de a injecta gândire matematică în orice fenomen pe care îl 
observa." (acad. prof. dr. Solomon Marcus) 

"Grigore C. Moisil - pionier al informaticii în România" (prof. dr. Dragoş Vaida) 

"El a introdus ştiinţa calculatoarelor în România. A fost unul dintre pionierii recunoscuţi internaţional în 
acest domeniu." (Viorica Moisil)  

 

Imagini de la expoziţia de fotografii realizată în aprilie 2006, expoziţie intitulată „Centenar Grigore 
C. Moisil ” 
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2. DIN ISTORIA MATEMATICII ŞI 
INFORMATICII… 

 

„Dumnezeu a creat numerele naturale. Restul este opera omului.” 

Leopold Kronecker (1823 – 1891) 

 

Ştiaţi că … 
… În anul 2700 î. Hr.  egiptenii introduc calendarul bazat pe 365 de zile. 

… În anul 2400 î. Hr. 

• În Mesopotamia se dezvoltă sistemul de numeraţie poziţional în baza 60. Numărul 60 este ales, 
probabil, ca o consecinţă a  listei mari  de divizori ai acestui număr (adică 12 divizori). 

• Sumerienii utilizează un calendar solar de 360 de zile împărţit în 12 luni. 

… În anul 1800 î. Hr.  mesopotamienii alcătuiesc primele tabele de înmulţire. 

… În anul 585 î. Hr.  utilizând proprietăţile de divizibilitate a numerelor, Thales din Milet  (636 – 546 î. 
Hr.) prezice o eclipsă de Soare. 

… În anul 500 î. Hr.  pitagorienii, lucrând cu numere reprezentate prin figuri, atribuie câte un sex fiecărui 
număr, cele impare sunt de sex masculin, cele pare, de sex feminin. Tot ei introduc noţiunile de număr prim, 
număr compus, numere relative prime, numere prime perfecte, numere prietene (amiabile). 

… În anul 440 î. Hr.  Meton din Atena dezvolta conceptul de ciclu metonic, o perioadă de aproximativ 19 ani, 
în care mişcarea Soarelui şi a Lunii observate de pe Pământ par a se suprapune. Acest ciclu stă la baza 
calendarelor grecesc şi evreiesc. 

… În anul 300 î. Hr.  Euclid (330 - 275 î. Hr.) prezintă o  formulă a numerelor perfecte şi anume:   2 p –1 · 
(2 p – 1 ),  unde p si 2 p – 1 sunt numere prime. 

… În anul 230 î. Hr. Eratostene din Cyrene (275 - 195 î. Hr.) dezvoltă o metodă de determinare a tuturor 
numerelor prime mai mici decât un număr dat: Ciurul lui Eratostene. 

… În anul 180 î. Hr.  într-o lucrare de astronomie Hypsicles introduce uzanţa împărţirii cerului în 360 de 
grade în matematica greacă. 

… În anul 46 î. Hr.   Iulius Cezar introduce, la sfatul astronomului Sosinge, calendarul compus din trei ani 
de 365 de zile şi un an de 366 de zile  

… În anul 100  d. Hr.  Nichomachus din Gerasa (secolul 1 – 2) strânge laolaltă toate cunostintele vremii în 
domeniul teoriei numerelor. Sunt prezentate cele patru numere perfecte cunoscute: 6, 28, 416 şi 8128. 

… În anul 250  d. Hr.  într-un tratat de matematică a chinezului Sun – Tzi (secolul  3) apare problema: „Să 
se găsească un număr care împărţit prin 3, 5, 7 să dea resturile 2, 3, respectiv 4”, problemă provenită din 
necesitatea întocmirii calendarului. În algebra modernă, o astfel de problemă poartă numele de „lema chineză a 
restului”. 
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… În anul 620  d. Hr.  

• Indienii folosesc regula lui 9 (dacă numerele naturale se adună, se scad, se înmulţesc sau se împart fără 
rest, rezultatul este congruent modulo 9 cu numărul obţinut prin adunarea, scăderea, înmulţirea sau împărţirea 
resturilor împărţirii la 9 a numerelor date) pentru verificarea corectitudinii operaţiilor aritmetice. 

… În anul 1100  d. Hr.  Jia Xien stabileşte o metoda de construcţie a triunghiului de numere numit mai 
târziu triunghiul lui Pascal. 

… În anul 1200  d. Hr.  Leonardo Pisano cunoscut sub numele de Fibonacci scrie lucrarea „Liber abaci”, 
considerată timp de două secole cea mai competentă sursă de cunoştinţe în teoria numerelor. 

… În anul 1491 d. Hr.   

• În lucrările de aritmetică ale lui Filippo Calandri se introduce algoritmul de împărţire cu un împărţitor 
mai mare decât 12. 

• Leonardo da Vinci (15.04.1452 – 2.05.1519) anticipează construirea ceasului cu pendul, al cărui 
mecanism utilizează principii de divizibilitate. 

… În anul 1536 d. Hr.  într-o lucrare de aritmetică a matematicianului Regius apare al cincilea număr 
perfect cunoscut: 33 350 336. 

… În anul 1575 d. Hr. într-o lucrare de aritmetică este inclus primul rezultat cunoscut obţinut prin inducţie 
matematica: suma primelor n numere impare este egala cu n 2. 

  … În anul 1603 d. Hr.  sunt găsite al şaselea şi al şaptelea număr perfect. Acestea sunt numerele 
miliardelor şi, respectiv, a sutelor de miliarde. 

… În anul 1621 d. Hr.  apariţia în ediţie bilingvă greacă – latină a „ Aritmeticii lui Difante”, reînvie studiul 
teoriei numerelor. 

… În anul 1623 d. Hr.  Wilhelm Schickardt construieşte prima maşină de calculat capabilă să facă adunări 
şi scăderi, iar ajutată de operator – înmulţiri şi împărţiri. Visul  matematicienilor de a putea utiliza o maşină 
pentru efectuarea calculelor se apropie de realitate. 

… În anul 1635 d. Hr.  René Descartes (31.05.1596 – 11.02.1650) descoperă teorema, numită de urmaşi a 
lui Euler, conform căreia între numărul vârfurilor, muchiilor şi fetelor unui poliedru convex trebuie să existe 
relaţia:  V – M + F = 2, unde  V = numărul vârfurilor, M = numărul muchiilor, F = numărul fetelor. Această 
relaţie leagă proprietatile unui corp de o relaţie numerică. 

… În anul 1636  d. Hr.  Pierre Fermat  (17.01.1601 – 12.01.1665) descoperă o a doua pereche de numere 
prietene după cele cunoscute de lumea antică ( 220 şi 284). Perechea descoperită este (17296 şi  18416).  

… În anul 1640  d. Hr.  Fermat formulează „mica teoremă” a numerelor: 

„Dacă p este un număr prim, atunci orice număr întreg a numărul a p – a  se divide cu p”. 

… În anul 1642 d. Hr. pe o manşetă a unei lucrări de Diofante (325 - 409), Fermat afirma că:  

„Pentru toţi întregii n mai mari decât 2, nu putem găsi trei întregi x, y, z  astfel încât xn + yn = zn”. 

Continua Fermat: 

„Am descoperit o demonstraţie remarcabilă a acestei propoziţii, dar nu-mi ajunge o singură pagină”. 

Astfel s-a născut conjectura care avea să frământe cele mai strălucite minţii ale matematicii, timp de mai 
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multe secole. 

… În anul 1656 d. Hr.  studiile lui Hugens asupra cicloidei duc la crearea unui ceas precis şi a unui 
cronometru. 

… În anul 1665 d. Hr.  
• Apare lucrarea lui Blaise Pascal (19.06.1623 – 19.08.1662) „Tratat despre triunghiul aritmetic” urmare a 
căreia triunghiul cu proprietăţile cunoscute de mulţi înaintaşi va purta numele lui Pascal. 
… În anul 1671 d. Hr. Wilhelm Gottfried Leibnitz (1.071696 – 14.11.1716) concepe o maşina de calcul care 
poate efectua operaţii de înmulţire şi împărţire.  

… În anul 1676 d. Hr.  este dată o soluţie la marea teorema al lui Fermat, pentru n=4. 

… În anul 1760 d. Hr. Leonhard Euler (15.04.1707 – 18.09.1783) utilizează funcţia  φ, introdusă de el 
pentru a demonstra că dacă două numere sunt prime unul faţă de celalalt, atunci unul dintre ele, oricare ar fi 
acesta, divide diferenţa obţinut prin scăderea unui din celalalt ridicat la funcţia  φ a primului. 

… În anul 1766 d. Hr. prin legea lui Johann Bode, „distanţele la care se afla planetele faţă de Soare sunt 
proporţionale cu termenii şirului 3, 6, 12, 24, 48, 96”, se încearcă legarea astronomiei de teoria numerelor. 

 Descoperirea, în anul 1836, a planetei Neptun va dovedi că legea e greşită.   

… În anul 1770 d. Hr.  Euler demonstrează că teorema lui Fermat este adevărată 

pentru n = 3. 

… În anul 1772 d. Hr. Christian Goldbach (8.03.1690 – 20.11.1764) emite ipoteza că orice număr par mai 
mare decât 2 este suma a doua numere prime. Ipoteza nu a fost nici confirmată, nici infirmată până în prezent. 

 Adrien Marie Legendre (18.09.1752 – 10.01.1833) afirma că nu există expresii raţionale care să 
furnizeze numai numere prime. 

… În anul 1796 d. Hr. după ce studiază numerele prime, Karl Gauss (30.04.1777 – 23.02.1855) enunţă 
legea reciprocităţii resturilor pătratice.  Tot Gauss construieşte cu rigla şi compasul un poligon regulat cu 17 
laturi. 

… În anul 1800 d. Hr.  Gauss rezolva problema găsirii poligoanelor regulate construibile cu rigla şi 

compasul, demonstrând că aceste poligoane trebuie să aibă 2p laturi sau  , când     este un 
număr prim. 

 … În anul 1801 d. Hr.  marele Gauss demonstrează că fiecare număr natural este egal cu suma a cel mult trei 
numere triunghiulare.  

… În anul 1839 d. Hr.  Gabriel Lamé (22.07.1795 – 1.05.1870) dovedeşte valabilitatea teoremei lui Fermat 
pentru n = 7. 

… În anul 1860 d. Hr.  

• Nicollo Paganini, elev de 16 ani, uluieşte lumea matematică, descoperind perechea (1184; 1210) de 
numere prietene. 

În ultimele secole se descoperă multe perechi de numere prietene, toate foarte mari. 

• Sunt folosite cutia de viteza şi capul divizor al strungului, invenţii bazate pe  rezultate al divizibilităţii 
numerelor naturale. 

2 2 p
1+ 2 2

p
1+
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… În anul 1909  d. Hr.   

• S-au editat tabele cu numere prime mai mici decât 10 000 000 şi cu cei mai mici divizori ai numerelor 
compuse mai mici decât 1000 000.  

• Începe utilizarea în coduri numerice a proprietăţilor numerelor prime. 

… În anul 1946  d. Hr.  se naşte calculatorul electronic. Încă de la început, puterea sa de calcul va fi 
utilizată în căutarea numerelor prime. 

… În anul 1959 d. Hr.  W. Sierpinski (1882 - 1970) demonstrează că pentru n > 5, între numerele naturale 
n şi 2n avem cel puţin două numere prime. 

… În anul 1980 d. Hr.  L. Adleman şi R. Rumelig dezvoltă o metodă nouă şi îmbunătăţită de testare a 
numerelor în vederea descoperii numerelor prime. 

… În anul 1985 Hugh C. Wiliams şi Harvey Dumbar ajung la concluzia că numărul format din 1031 de 
cifre de 1 este prim. 

… În anul 2000  d. Hr.  Matematicianul american Nayan Hayratwala a lucrat simultan cu mai mult de 20 
de mii de calculatoare de pe întreg globul şi a obţinut numărul prim 2 6 972 593 – 1 fiind cel mai mare număr prim 
cunoscut. Pentru scrierea acestui număr sunt necesare două milioane de cifre. 

Popa Camil, clasa a VI-a 

B IBLIOGRAFIE: 

1.  Ioan Dăncilă, Divizibilitatea numerelor. Clasele V – XII, Editura Sigma, 2001. 

2.  Ioan Dăncilă, Matematica gimnaziului,  între profesor şi elev, Editura Aramis, Bucureşti, 2001. 
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Matematicieni născuţi până în anul 500  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Continuare în numărul următor: Matematicieni născuţi între anii 500-999 d. Hr. 

BIBLIOGRAFIE: http://turnbull.dcs.st-and.ac.uk/history/ 
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Matematicieni născuţi în luna ianuarie 
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Din istoria informaticii… 
Ursu Cătălina şi Gherasim Magda, clasa a X-a A 

 

Probabil mulţi dintre noi ne-am întrebat ce reprezintă informatica, când, cum şi unde a apărut, cum a 
evoluat de-a lungul timpului, care este importanţa ei practică şi care sunt implicaţiile acestei ştiinţe în existenţa 
oricărui individ. Iată câteva întrebări, la prima vedere simple si prozaice, cărora vom încerca să le găsim un 
răspuns în următoarele paragrafe.  

Noţiunea de informatică desemnează ştiinţa procesării sistematice a informaţiei, iar în prezent, acest 
fapt este realizabil eficient şi în timp util prin intermediul calculatoarelor. Istoric, informatica s-a dezvoltat ca 
ştiinţă din matematică, în timp ce dezvoltarea primelor calculatoare îşi are originea în electrotehnică şi 
telecomunicaţii. De aceea, calculatorul reprezintă doar dispozitivul pe care sunt implementate conceptele 
teoretice. Informaticianul olandez Edsger Dijkstra afirma: "În Informatică ai de-a face cu calculatorul, cum ai în 
astronomie cu telescopul". 

Înainte de anul 1920, termenul de "computer" se referea în limba engleză la un o persoană care efectua 
calcule (un funcţionar). Primii cercetători în ceea ce avea să se numească ştiinţa calculatoarelor, cum sunt Kurt 
Gödel, Alonzo Church şi Alan Turing, au fost interesaţi de problema computaţională: ce informaţii ar putea un 
funcţionar uman să calculeze având hârtie şi creion, prin urmărirea pur şi simplu a unei liste de instrucţiuni, 
atâta timp cât este necesar, fără să fie nevoie ca el să fie inteligent sau să presupună capacităţi intuitive. Una din 
motivaţiile acestui proiect a fost dorinţa de a proiecta şi realiza "maşini computaţionale" care să automatizeze 
munca, deseori plictisitoare şi nu lipsită de erori, a unui computer uman. 

În perioada anilor 1940, când maşinile computaţionale au cunoscut o evoluţie accelerată, termenul de 
computer şi-a modificat semnificaţia, referindu-se de acum mai degrabă la maşini, decât la predecesorii săi 
umani. 

În prezent, informatica îşi găseşte aplicaţii în toate domeniile vieţii. Prezenţa ei este puternic amplificată 
de impactul pe care îl are Internetul. Dacă despre secolul XX se spune pe drept cuvânt că a aparţinut 
tehnologizării culminând în ultimii ani cu informatizarea şi dezvoltarea ciberneticii prin produsele finite numite 
calculatoare, despre secolul viitor se preconizează că va fi un secol al comunicaţiilor. Internetul, reţeaua la nivel 
mondial a revoluţionat comunicarea dintre companii, logistica, mass-media, dar şi viaţa privată a fiecărui 
individ.  

 Marele avantaj al sistemelor computaţionale constă în capacitate lor de a prelucra în mod schematic 
cantităţi enorme de informaţii la o viteză foarte mare. S-a încercat şi implementarea capacităţilor perceptive ale 
omului în sistemele informatice, însă până în prezent cu un succes foarte limitat. Ca sistem ştiinţific 
fundamental, informatica are, la fel ca şi matematica, implicaţii profunde în multe alte domenii ale ştiinţei. Dacă 
prin matematică se înţelege un "sistem de gândire formal", atunci informatica se concentrează pe ceea ce este 
"formal realizabil", adică ceea ce este realizabil din punctul de vedere al maşinii. Consider că toate cele afirmate 
până acum ne îndreptăţesc să afirmăm că informatica nu se înscrie doar în cotidian ci este ştiinţa viitorului, una 
dintre cele mai valoroase trepte în anevoiosul drum spre progres al umanităţii . 
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3. CURIOZITĂŢI MATEMATICE ŞI 
INFORMATICE 

 

Simbolurile matematice 
Şerban Andreea, clasa a V-a 

 
„În ochii unui neiniţiat simbolurile matematice sunt ca stindardurile duşmanilor,  

care se înalţă deasupra unui bastion inexpugnabil.”  

Morris Kline 

 
„Simbolul matematic este semnul care reprezintă noţiuni, obiecte sau operaţii matematice.” (DEX) 
”Simboluri matematice, semne convenţionale, grafice sau literale, folosite pentru desenarea 

(notarea) anumitor noţiuni, operaţii, relaţii matematice sau pentru indicarea caracterului de generalitate 
sau particularitate a propoziţiilor etc.[…].” (DMG) 

Matematicienii, pentru a-şi simplifica scrierea şi redactarea anumitor raţionamente, utilizează diverse 
notaţii, simboluri. Unele dintre ele sunt universale, altele însă, sunt utilizate numai de unii, fiind create de 
aceştia pentru a exprima mai bine anumite rezultate stabilite de ei. 

În general, datarea utilizării unui simbol sau a unei denumiri este nesigură, deoarece ele nu s-au fixat în 
matematici prin faptul că au apărut prima oară într-o anumită carte, ci atunci când marii matematicieni precum 
Vi`ete,Descartes, Wallis, Newton, Leibniz sau Euler le-au însuşit. o sinteză istorică a simbolisticii matematice 
relativă la operaţiile aritmetice fundamentale şi la cifre. 

În continuare vă prezint simbolurile utilizate pentru operaţiile matematice. 

Simbolistica folosită pentru redarea operaţiilor aritmetice are o istorie interesantă, strâns legatăde 
dezvoltarea societăţii omeneşti. 

Simbolurile pentru operaţiile de adunare şi scădere 

Simbolurile “+” şi “-” au apărut pentru prima oară tipărite în “Mercantile Arithmetic” (Aritmetica 
comercială) a lui Johann Widmann, publicată în Leipzig în 1489 dar se întâlnesc de asemenea şi în manuscriele 
lui Leonardo da Vinci. Ele nu se refereau însă la adunare şi scădere sau la pozitivitatea şi negativitatea 
numerelor, ci exprimau surplusul şi deficitul în problemele economice. 

Originea semnului + se explică prin conexiunea lui cu latinescu “et”, adică “şi” fiind o abreviere a 
acestuia. Într-un manuscris datând din 1456 din Germania, cuvântul latinesc “et” este utilizat pentru adunare şi 
este în general scris astfel încât seamănă îndeaproape cu simbolul +. Acest cuvânt se găseşte în multe 
manuscrise însemnate: astfel apare “5 et 8” pentru “5+8”. Simbolurile + şi - au devenit general folosite în 
Anglia numai după ce acestea au fost utilizate de Robert Recorde în 1557 în “The Whetstone of Witte”. Recorde 
scria: “Există alte două semne în folosinţă dintre care primul este însemnat prin + şi înseamnă “mai mult”, iar 
celălalt este însemnat prin - şi semnifică “mai puţin”. Francois Vi`ete (1540 - 1603) a impus definitiv utilizarea 
simbolurilor “+” şi “-”. 
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În matematica românească simbolurile “+” şi “-” au fost introduse de T. Iancovici (1777), fiind frecvent 
folosite de G. Obradovici (1805), Gh. Şincai (1906), Gh. Lazăr (1821), etc., datorită cărora s-au impus sub 
această formă.  

Semnele de + şi - erau folosite de dinainte de a apărea tipărite (de ex. ele erau însemnate pe butoaie pentru 
a indica dacă acestea erau sau nu pline). Unii au încercat să aducă originea semnului minus până la Heron şi 
Diophantus. 

Egiptenii foloseau ca simboluri pentru adunare şi pentru scădere, o persoană care vine respectiv care 
pleacă; iar matematicianul francez Nicholas Chuquet nota în 1484 adunarea prin p de la plus şi scăderea cu m de 
la minus. 

Simbolul folosit pentru scrierea prescurtată a unor sume a fost propus de L. Euler în “Institutiones calculi 
diferentialis”, 1755. 

Simbolurile pentru înmulţire 

Dintre simbolurile pentru înmulţire „×” a fost folosit de William Oughtred (1574 - 1660) în “Clavis 
Mathematicae” (Cheia matematicii) scrisă în 1628 şi publicată la Londra în 1631. Aceasta era denumită „Crucea 
Sfântului Andrei”. 

Punctul “·” a fost propus în 1631 de Harriot Thomas (1560 - 1621) şi impus ca simbol pentru înmulţire de 
Gottfried Wilhelm Leibniz (1646 - 1716).  În 29 iulie 1698 el scria într-o scrisoare către John Bernoulli: “Nu 
îmi place semnul × ca simbol pentru înmulţire, deoarece este foarte uşor de confundat cu litera x; ... de multe ori 
eu pur şi simplu unesc cele două cantităţi printr-un punct interpus între ele şi indic înmulţirea prin ZC·LM. 
Pentru fracţii folosesc nu unul ci două puncte pe care le utilizez de asemenea şi pentru împărţire”. 

În informatică se utilizează pentru înmulţire simbolul asterisc “*”, acesta fiind folosit de Johann Rahn 
(1622 - 1676) în 1659 în “Tetsche Algebra”. Înmulţirea simbolizată prin juxtapunere apare într-un manuscris ce 
a fost găsit îngropat lângă satul indian Bakshali şi datând din secolul al XII-lea, înmulţirea fiind indicată prin 
plasarea numerelor unul lângă altul. Înmulţirea prin juxtapunere mai apare de asemenea în manuscrisele 
secolului al XV-lea. 

Simbolul folosit pentru scrierea prescurtată a unor produse a fost introdus cu aceasta semnificaţie de K. 
Gauss în 1812. 

Simbolurile pentru împărţire 

Simbolul pentru împărţire, în secolul XII apare în manuscrisul indian Bakshali  notat astfel: “‹ ›”. 
Simbolul actual pentru împărţire „:” a fost propus de Leibniz în “Acta Eruditorum” (Jurnalul savanţilor) 1684, 
cartea în care pune bazele logisticii matematice, fiind anterior folosit de William Oughtred în 1657. 

BIBLIOGRAFIE: 

Rodica Cercel, O scurtă istorie a simbolisticii matematice - operaţii şi cifre - Educaţia Matematică, Vol. 
1, Nr. 1 (2005), 119–130 
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Curiozităţi informatice 
Ursachi Lorena şi Solonar Andrei, clasa a IX-a B 

 

 Noţiunea de informatică desemnează ştiinţa procesării sistematice a informaţiei. 

Istoric, informatica s-a devoltat din matematică, în timp ce dezvoltarea primelor calculatoare îşi au originea 
în electrotehnică si telecomunicaţii. 

Informaticianul olandez Edsger Dijkstra afirma: 

“În informatică ai de-a face cu calculatorul, cum ai în astronomie cu telescopul”. 

Înainte de anul 1920, termenul de computer se referea în limba engleză la o persoană care efectua calcule. 
Primii cercetători în ceea ce avea să se numească ştiinţa calculatoarelor, cum sunt Kurt Godel, Alonzo Church şi 
Alan Turing, au fost interesati de problema computaţională. 

În prezent, informatica îşi găseşte aplicaţii în toate domeniile vieţii. Prezenţa ei este puternic amplificată de 
impactul pe care îl are Internetul. 

Automatele sunt în informatică maşini teoretice, având un comportament bine definit printr-o serie de 
reguli, care alcătuiesc un program. Un automat are finalitate prin aceea că orice stare în care poate fi, la un 
moment dat, are întotdeauna o finalitate bine determinată prin program. 

Lingvistul Noam Chomsky a clasificat limbajele formale într-o ierarhie după cum urmează: 

- Limbaje regulate (engl.: Regular Language)  

- Limbaje independente de context (engl.: Context-free Language)  

- Limbaje dependente de context (engl.: Context-sensitive Language)  

- Limbaje recursiv enumerabile (engl.: Recursively enumerable Language)  

În teoria computaţională, informatica teoretică studiază posibilităţile de rezolvare a unei probleme cu o 
anumită maşină. Teza Curch-Turing susţine ca orice problemă intuitivă care poate avea o soluţie, deci 
computabilă, poate fi rezolvată de o maşină MAA - maşină cu acces aleator sau de maşina Turing, prin urmare 
neexistând o maşină care să fie limitată computaţional. 

Ştiaţi că: 

LAN - Local Area Network (reţea locală)  este un sistem în care PC-uri individuale sunt conectate într-o 
companie sau organizaţie? Spre exemplu, dacă 10 oameni lucrează împreună într-un birou, are sens să fie 
conectaţi. Astfel, biroul va avea o singură imprimantă la care aceştia vor putea printa. În acelaşi mod, 
dispozitive precum scanner sau modem pot fi împărţite, dar cea mai mare utilitate este aceea că se pot împărţi 
informaţiile. 

MAN  Metropolitan Area Network (reţea metropolitană) se întinde pe teritoriul unui oras. 

WAN  Wide Area Network (reţea de arie largă)  permite conectarea calculatoarelor de pe o arie geografică 
mare (chiar în altă ţară). 

GAN  Global Area Network (reţea globală)  este o reţea ce cuprinde tot globul. Cea mai renumită reţea 
globală este Internetul. 
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Care sunt viruşii de computer care au facut istorie?  

ELK CLONER, 1982   

Primul virus care a atacat PC-urile din lumea întreagă, strămoşul "Elk Cloner" se răspândea prin 
intermediul unui floppy disk Apple II şi îţi afişa o poezie, scrisă de un elev de clasa a noua de liceu.   

BRAIN, 1986  

„Brain” este primul virus care atacă computere ce foloseau sistemul de operare DOS, de la Microsoft Corp. 
Conceput de doi fraţi pakistanezi, virusul afişa numărul de telefon de la micul atelier de reparaţii pe care cei doi 
îl deţineau.  

MORRIS, 1988  

Conceput de către un absolvent la Universităţii Cornell, al cărui tată era un expert în sisteme de securitate 
informatică din cadrul Pentagonului, virusul a reuşit să infecteze 6.000 de computere, mai ales din cadrul 
Armatei SUA.  

MELISSA, 1999  

"Melissa" este primul virus care s-a transmis prin e-mail. Deschideai ataşamanentul şi...oops! virusul se 
replica la încă 50 de persoane din lista de adrese.  

CODE RED, 2001  

Virusul exploata o hibă în software-ul de la Microsoft şi s-a răspândit rapid, pentru că nu avea nevoie de 
implicarea factorului uman, care să deschidă un ataşament, de exemplu.   

BLASTER, 2003  

"Blaster" a păcălit mulţi naivi să îl deschidă, întrucât se prefăcea că vine din partea Microsoft care oferă un 
bonus celui care ajută la depistarea şi arestarea programatorilor de viruşi.  

SASSER, 2004  

Este considerat „tăticul” viruşilor, la vremea lui reuşind să distrugă multe computere. De la Sasser încoace, 
niciun virus nu a mai beneficiat de atâta „atenţie” din partea comunităţii IT. 

Procesoarele : 

Intel  

Ştiaţi că la 13 iulie 1968, Robert Noyce şi Andrew Grove, nereuşind să convingă compania Fairchild să 
se lanseze în "aventura" circuitelor integrate, au fondat propria companie, Intel, acronimul de la Integrated şi 
Electronic? Scopul iniţial a fost impunerea memoriilor semiconductoare pe piaţă, când memoriile cu miez 
magnetic erau înca dominante şi costau mai puţin. În anul 1969, compania japoneză Busicom, dorind să 
dezvolte un calculator de înaltă performanţă, încredinţează firmei Intel caietul de sarcini. Cercetătorii de la Intel 
au observat că este mai practic să reduci numărul circuitelor, cu condiţia să concentrezi un număr mai mare de 
funcţii logice pe fiecare. Aşa a rezultat primul chipset (MCS-4), cu patru circuite, din care unul dedicat pentru 
calcul, 4004 - primul microprocesor industrial şi comercial. 

  AMD 

Ştiaţi că  AMD este al doilea fabricant mondial de procesoare, companie ce deţinea venituri de 4,6 miliarde 
de dolari în 2001? La numai un an după Intel, la 1 mai 1969, firma AMD este fondată de Jerry Sanders şi alţi 

16 



 

  

şapte asociaţi. Dorinţa lor era de a construi o companie puternică de semiconductoare şi circuite integrate 
(îndeosebi memorii şi electronică de telecomunicaţii) pentru diferite segmente ale pieţei. Dacă în primii ani 
AMD era frecvent al doilea fabricant al unor dispozitive licenţiate de la alte companii, încetul cu încetul au 
început să apară proiecte noi, circuite integrate cu design propriu. În 1976, AMD şi Intel au semnat primul 
acord de schimb reciproc de patente, în urma căruia AMD a devenit al doilea producător de procesoare Intel. 
Acordul a fost reînnoit în 1981 şi completat apoi în fiecare an. În ciuda acordurilor, primul conflict judiciar cu 
Intel a început în 1987. În martie 1991, după ani de procese, AMD introduce procesorul Am386 (o copie a lui 
Intel 386), rupând monopolul Intel, vânzând un million de exemplare în numai 6 luni. 

  Intel vs. AMD  

AMD se luptă să smulgă procent după procent din volumul vânzărilor gigantului din Santa Clara. AMD 
este outsider-ul, "Challenger-ul", şi automat captează mult mai uşor simpatia publicului. Pasionaţii de 
calculatoare urmăresc cu sufletul la gură această luptă, în cel mai mic detaliu, lupta al cărui rezultat nu poate fi 
pronosticat nici măcar pe 6 luni. Intel are faima şi banii necesari pentru a face faţă teoretic oricărei situaţii 
dificile impuse de concurenţă. 
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4. ARTICOLE  

PRINCIPIUL LUI DIRICHLET 
Prof. Strugariu Loredana şi prof. Strugariu Ciprian 

 

Întâlnit în literatură şi cu denumirile: "principiul cutiei", "principiul sertarelor şi obiectelor", "principiul 
iepurilor şi cuştilor", principiul lui Dirichlet are numeroase aplicaţii în aritmetică, algebră cât şi în geometrie. 
Acest principiu îl găsim încă din clasa a V-a în programa de olimpiadă, dar şi în rezolvarea altor probleme din 
gimnaziu, liceu sau în  cursurile universitare de algebră. 

Principiul cutiei se formulează astfel: 

„ Dacă repartizăm un număr de m obiecte în n cutii şi obiectele sunt mai multe decât cutiile (m>n), atunci 
există cel puţin o cutie care conţine cel puţin două obiecte.”  

În acest principiu nu este important care cutie conţine cel puţin două obiecte şi nici câte obiecte sunt în 
această cutie, sau câte astfel de cutii sunt. Important este că există cel puţin o cutie care conţine mai mult decât 
un obiect. 

Simplitatea rezolvării problemelor cu acest principiu depinde în mare masură de cât de reuşit vor fi alese 
"cutiile" si "obiectele". Deci, pentru aplicarea principiului lui Dirichlet este necesar de indicat cine (ce) sunt 
"cutiile" si cine (ce) sunt "obiectele".   

În continuare vom prezenta câteva probleme selectate, ce ilustrează aplicarea acestui principiu, în speranţa 
că vor constitui un punct de plecare folositor în abordarea acestui subiect la orice nivel. 

 

PROBLEME REZOLVATE: 

1. Oricare ar fi trei numere, se găsesc întotdeauna printre ele două a căror suma este un număr par. 

Soluţie: Dacă primele două numere sunt de aceeaşi paritate, suma lor este un număr par. Dacă nu, al 
treilea are, cu necesitate, aceeaşi paritate cu unul din primele două, deci suma lor este un număr par. 

La rezolvarea unor probleme este util de aplicat Principiul lui Dirichlet generalizat:   

Dacă plasăm pn+1 obiecte în n cutii, atunci cel puţin o cutie va conţine cel puţin "p+1" obiecte. 

 

2. Într-o clasă  sunt 39 de elevi. Există o lună a anului, în care cel putin 4 elevi sărbătoresc ziua de 
naştere? 

Soluţie: Considerăm lunile anului "cutiile" şi "obiectele" elevii. Repartizăm "obiectele" în "cutii" în 
funcţie de luna de naştere. Cum lunile sunt 12 (adică cutiile), iar elevii, adica obiectele 39 = 12·3+3, conform 
principiului lui Dirichlet există o cutie (o lună) cu cel puţin 3+1=4 obiecte.  

 

3. Într-o şcoală sunt 731 de elevi. Arătaţi că există cel puţin 3 elevi care îşi serbează ziua de naştere în 
aceeaşi zi a anului (se consideră anul de 365 de zile). 
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Soluţie: Presupunem că nu există trei astfel de elevi. Deci în fiecare zi a anului îţi serbează ziua de naştere 

cel mult doi elevi. Atunci, în total, într-un an, îşi vor serba ziua de naştere   365 ⋅ 2 = 730 de elevi. Dar în şcoală 

sunt 731 de elevi, deci cel de-al 731-lea elev îşi va serba ziua împreună cu alţi doi. 

Obs: Atunci când într-o problemă se cere să se arate că există cel puţin n elemente cu o anumită 
proprietate, este bine să considerăm că există cel mult n-1 elemente cu acea proprietate şi, din analiza cazului 
“exact n-1” se ajunge la soluţia problemei. 

 

4. Oricum am scoate 7 bile dintr-o urnă în care se află bile albe şi negre, printre cele 7 bile se află cel 
puţin o bilă neagră. Care este numărul maxim de bile albe din urnă? 

Soluţie: Presupunem că în urnă sunt cel puţin 7 bile. Atunci este posibil ca la o extragere să scoatem 7 bile 
albe.  

Dacă în urnă sunt 6 bile albe, chiar în cazul cel mai nefavorabil când primele 6 bile sunt albe, a şaptea va 
fi, cu siguranţă, neagră, deci numărul maxim de bile albe este 6. 

 

5. Să se demonstreze, că printre oricare şase numere întregi există două numere a căror diferenţă este 
divizibilă prin 5. 

Soluţie. Considerăm 5 cutii etichetate cu numerele 0,1,2,3,4, care reprezintă resturile împărţirii la 5. 
Repartizăm în aceste cutii şase numere întregi arbitrare, în dependenţă de restul împărţirii la 5, adică în aceeaşi 
cutie se plasează numerele cu acelaşi rest de împărţire la 5. Cum numerele ("obiecte") sunt mai multe decât 
cutiile, conform principiului Dirichlet, există o cutie ce conţine mai mult decât un obiect. Deci, există (cel puţin) 
două numere plasate în aceeaşi cutie. Prin urmare, există două numere cu acelaşi rest de împărţire prin 5. 
Atunci, diferenţa lor este divizibilă prin 5.  

 

6. Să se demonstreze că pentru orice numar natural n ≥ 1, există un numar natural format din cifrele 0 si 
5, divizibil prin n.  

Solutie. Considerăm numerele naturale  

 

şi repartizăm aceste "obiecte" în "cutii" numerotate cu numerele 0,1,...,n-1 (care reprezintă resturile 
împărţirii la n). În cutia s plasăm numărul ak, care are restul împărţirii la k egal cu s.  

Dacă în cutia cu indicele 0 este un "obiect" (adică un număr), atunci problema este rezolvată. În caz 
contrar n "obiecte" sunt plasate în n-1 "cutii". În baza principiului Dirichlet există două "obiecte" (numere) 
plasate în aceeaşi cutie. Deci, există două numere cu acelaşi rest la împărţirea prin n. Diferenţa lor va fi 
divizibilă prin n şi, cum usor se observă diferenţa numerelor formate din cifrele 0 şi 5 la fel va fi un număr 
format din cifrele 0 si 5.  
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7. La o conferinţă internaţională participă 17 persoane. Fiecare cunoaşte cel mult trei limbi şi oricare doi 
participanţi pot conversa între ei. Să se demonstreze că există cel puţin trei participanţi care cunosc aceeasi 
limbă.  

Soluţie: Considerând A unul din participanţi, el poate vorbi cu oricare din cei 16 participanţi in cel mult o 
limbă din cele trei. Atunci exista o limbă, în care A vorbeşte cu nu mai puţin de 6 participanţi. Printre ei fie B 
unul oarecare. Printre alţi 5 participanţi sunt 3 cu care B poate vorbi în aceeaşi limbă (o vom numi a doua 
limbă). Dacă printre aceşti trei, cel putin doi, să spunem C si D, pot vorbi cu oricare în a doua limbă, atunci B, C 
şi D sunt cei trei participanţi ce vorbesc aceeaşi limbă.  

 

8. Într-o urnă sunt 10 bile de culoare roşie, 8 de culoare albastră, 8 de culoare verde şi 4 de culoare 
galbenă. Se extrag aleator din cutie n bile. Să se determine numărul minim de bile care trebuie extras, astfel 
încât sa nu fie mai puţin de 4 bile de aceeaşi culoare.  

Soluţie: Considerăm că sunt extrase 13 bile. Deoarece sunt 4 culori, conform principiului lui Dirichlet 
(bilele sunt "obiectele", culorile sunt "cutiile") cel puţin 4 bile sunt de aceeaşi culoare.Pentru a demonstra că  n 
= 13 este numărul minim vom arata situaţia în care condiţiile problemei nu se realizează. De exemplu, atunci 
când sunt extrase câte 3 bile de fiecare culoare (12 bile). Menţionăm că această situaţie este posibilă, deoarece 
există cel puţin 3 bile de fiecare culoare.  

 

9. La etapa locală a Olimpiadei de matematică, dintr-o clasă de 35 de elevi, 18 de elevi au rezolvat prima 
problemă, 30 de elevi au rezolvat problema a doua, 28 de elevi au rezolvat problema a treia şi 32 de elevi au 
rezolvat problema a patra. Să se arate că cel puţin trei elevi au rezolvat toate cele patru probleme. 

Soluţie: Presupunem că nici un elev nu a rezolvat toate cele patru probleme, deci fiecare elev a rezolvat 

cel mult trei. Dacă fiecare elev a rezolvat câte trei probleme, atunci cei 35 de elevi au rezolvat în total 35 ⋅ 3 = 

105 de probleme. Dar numărul de probleme rezolvate de cei 35 de elevi este 18+30+28+32 = 108. Deci avem, 
în plus, 3 probleme rezolvate, de unde rezultă că cel puţin 3 elevi au rezolvat toate cele 4 probleme. 

 

10. Fiind date n+1 numere naturale, atunci cel puţin două dintre ele dau, la împărţirea cu n, acelaşi rest (n∈
N

*). 

Soluţie: T.î.r. în N: Fiind date două numere naturale m şi n, n ≠ 0, există şi sunt unice două numere 

naturale q şi r astfel încât m= n ⋅ q + r, r<n. Deci r are exact n valori posibile: 0, 1, 2, ..., n-2, , n-1. Cum 
împărţim cu n un număr de n+1 numere rezultă că vor exista n+1 resturi dintre care cel mult n sunt distincte. 
Rămâne că cel puţin de două ori va rezulta acelaşi rest. 

11. Într-o sală sunt n persoane (n ≥  2). Să se demonstreze ca printre ei se vor găsi doi oameni cu acelaşi 
număr de cunoscuţi (se presupune că dacă persoana A este cunoscut al lui B, atunci şi B este cunoscut al lui A; 
nimeni nu este considerat fiind cunoscut al lui însuşi).  

Soluţie: Fie m numărul persoanelor ce au cel puţin o cunostinţă în sală (acestea vor fi "obiectele"). Fiecare 
dintre aceste m persoane poate avea 1,2,...,m-1 cunoscuţi ("cutiile" vor fi numărul de cunostinţe). Conform 
principiului lui Dirichlet exista două persoane cu acelaşi număr de cunoscuţi. 

20 



 

  

Unele probleme (în special cele din geometrie) se rezolvă, utilizând principiul Dirichlet în următoarele 
enunţuri:  

a) Dacă pe un segment de lungime l sunt situate câteva segmente cu suma lungimilor mai mare ca l, 
atunci cel putin două segmente au un punct comun;  

b) Dacă în interiorul unei figuri de arie S sunt plasate figuri cu suma ariilor mai mare decât S, atunci 
există cel puţin două dintre aceste figuri cu un punct comun;  

c) Dacă figurile F1,F2, ... ,Fn cu ariile S1,S2, ... ,Sn respectiv sunt incluse în figura F cu arie S şi S1 + S2 
+ ... + Sn > kS, atunci k + 1 din figurile F1,F2, ... ,Fn au un punct comun.  

 

12.  Se considera în plan n puncte distincte. Două puncte determină un segment. Să se demonstreze că 
există două puncte din care pleacă acelaşi număr de segmente.  

Soluţie: Dintr-un punct pleacă maximum n - 1 segmente şi minim 1. Cum avem n puncte, vor exista două 
din care pleacă acelaşi număr de segmente.  

 

13. În plan sunt date 25 puncte, astfel încat dintre orice trei puncte două puncte sunt situate la distanţa 
mai mica ca 1. Să se demonstreze că există un cerc de raza 1 ce conţine nu mai puţin de 13 din aceste puncte.  

Soluţie: Fie A unul din punctele date. Daca celelalte puncte sunt în interiorul cercului S1 de raza 1 şi 
centrul în A, atunci problema este soluţionată. Fie B unul dintre punctele situate in exteriorul cercului S1. 
Examinăm cercul S2 de raza 1 şi centrul B. Printre punctele A, B, C, unde C un punct arbitrar dintre cele date, 
există două cu distanţa între ele mai mică decât 1. Mai mult, aceste puncte nu pot fi A şi B. Astfel cercurile S1 şi 
S2 conţin toate punctele iniţiale. Deci, unul dintre aceste cercuri conţine cel puţin 13 puncte.  

 

14. În interiorul unui triunghi echilateral cu lungimea laturii 1 sunt plasate 5 puncte. Sa se demonstreze 
ca există două puncte din cele 5 cu distanţa între ele mai mică decât 0,5.  

Soluţie: Divizăm triunghiul echilateral cu latura 1 în patru triunghiuri echilaterale cu lungimea laturii de 
0,5 (fig. 1).  

 

 

 

 

În unul dintre aceste patru triunghiuri sunt cel putin două puncte din cele date. Distanţa dintre aceste două 
puncte este mai mica decât 0,5.  

Generalizare: Să se arate că, oricum am aşeza n2+1 puncte în interiorul unui triunghi echilateral cu latura 
de lungime 1, există cel puţin două astfel încât distanţa dintre ele să nu depăşească 1/n. 
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15. Fiind dat un pătrat cu latura de lungime 1, să se arate că, oricum am alege 5 puncte interioare lui, 
există cel puţin două astfel încât distanţa dintre ele să fie mai mică decât               . 

                

       fig. 2  

 

Soluţie: Se împarte pătratul după dreptele care trec prin mijloacele laturilor. Vor exista cel puţin două 
puncte situate într-un pătrat mic obţinut prin împărţirea pătratului. Distanţa dintre acestea va fi cel mult egală cu 
lungimea diagonalei pătratului mic, care este          . 
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IDENTITĂŢI COMBINATORICE 
Prof. Strugariu Loredana şi prof. Strugariu Ciprian  

 
 

În următorul material vă propunem o altă abordare în demonstrarea identităţilor combinatorice şi în 
calculul unor sume combinatorice. Pentru ilustrarea modului în care se îmbină armonios elementele de algebră 
cu cele de trigonometrie şi mai ales cu cele din analiza matematică, am ales spre rezolvare exerciţiile 64, 65, 66, 
67 şi 69, pag. 70 din binecunoscuta culegere: Exerciţii şi probleme de algebră, cl.IX-XII, C. Năstăsescu ş.a., 
E.D.P., Bucureşti, 1981.Totodată, îndreptăm cititorii spre rezolvarea altor asemenea identităţi din culegerea 
Analiză matematică (aplicaţii, vol I), Cătălin – Petru Nicolescu, Editura Albatros, Bucureşti, 1987 (ex. 106, 
pag.461). 

 
Exerciţiul 64:  
Să se demonstreze că: 

 
Rezolvare: 

 

Exerciţiul 65: 
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Exerciţiul 66: 

     

Rezolvare: 
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Exerciţiul 67: 

 

 

Rezolvare: 

 

 

    Exerciţiul 69: 

 

Rezolvare: 
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5. MATEMATICA ŞI ARTA 

 

FRACTALII 
David Cătălina, clasa a XI-a A  

 

Un fractal este "o figură geometrică fragmentată sau frântă care poate fi divizată în părţi, astfel încât 
fiecare dintre acestea să fie (cel puţin aproximativ) o copie miniaturală a întregului"  

 (Mandelbrot, B. – The Fractal Geometry of Nature, 1982)  

 

Fractalii sunt obiecte geometrice neuniforme, fragmentate, cu propietatea că o parte din respectivul 
obiect se aseamănă foarte mult cu obiectul mare (sau privit de la o scară mai mare). Termenul de fractal a fost 
introdus de americanul de origine poloneză Benoit Mandelbrot  în 1975. 

În primul capitol din cartea "Les objects fractals", Benoit Mandelbrot explica etimologia cuvântului 
fractal. Acesta  provine din latinescul fractus care înseamnă neregulat sau întrerupt.  

Def: Un fractal este repetarea la infinit şi pe mai multe straturi ierarhice a unor motive geometice sau 
paternuri care au la bază un raport matematic din categoria "proporţiilor de aur" - golden proportion (numărul PI 
=3.14...., numărul lui Fibonacci , baza logaritmului natural , ...) 

Fractalii sunt figuri geometrice aparte de figurile geometriei clasice. Au trei mari proprietăţi: sunt 
autogenerabili, sunt daţi de forumule recursive şi au ca dimensiune un numar fracţionar.  

Poarta prin care s-a intrat în lumea fractalilor a fost calculatorul. Formele fractale existau încă de la 
început în jurul nostru, dar desenarea lor a fost posibilă odată cu apariţia calculatoarelor.  

Deşi acum la ora de geometrie se învaţă despre punct, dreptă, cerc, pătrat, teoreme, demonstraţii 
abstracte etc., toate acestea îşi pierd complet semnificaţia dacă ne uităm în jur şi observăm forme ciudate (de 
exemplu un copac) puternic fragmentate, care nu se supun regulilor "clasice" ale geometriei. 

Mandelbrot a fost primul om de ştiintă care şi-a dedicat munca încercând să "înţeleagă matematic" 
aceste forme. În "Inventarea formelor" de Main Boutut acesta spunea: "Dând geometriei fractale sarcina de a 
modela aceste forme naturale uitate de geometria clasică, Mandelbrot nu face altceva decât sa readucă 
geometria în matca şi la vocaţia sa originală, care, dacă ne încredem în etimologie, este de a furniza o descriere 
a Terrei (geo) şi o măsură (metron) a acesteia. S-ar putea chiar spune că geometria fractală este prima şi singura 
geometrie demnă de acest nume". 

Obiectele studiate în geometria de liceu sunt obiecte a căror mărime se poate preciza exact. De exemplu, 
se poate da valoarea exactă pentru lungimea unei drepte între două puncte, suprafaţa unui pătrat sau volumul 
unui cub. Astfel, s-a postulat că diversele obiecte geometrice au ca dimensiuni topologice valori întregi: 
dreptele şi curbele 1, suprafeţele plane 2, spaţiul 3. Aceste dimensiuni au fost extinse pentru a include o a patra 
dimensiune teoretică şi au fost imaginate dimensiuni întregi mai mari.  

Însă, pe la începutul secolului XX, matematicienii au reuşit să construiască figuri care nu puteau fi 
caracterizate prin metodelele de până atunci: de exemplu, nu se putea preciza lungimea unei astfel de curbe între 

27 



 

  

două puncte. Mai mult, făcându-se detalieri succesive de-a lungul fiecărui punct al curbei, lungimea creştea. 
Chiar dacă o astfel de comportare pare ciudată, ea este mult mai apropiată de ceea ce ne înconjoară: conturul 
unui munte conţine din ce în ce mai multe detalii pe măsură ce ne apropiem de el. În 1919, un matematician 
devenit celebru - Hausdorff, a introdus noţiunea de dimensiune fractală (cunoscută ca "dimensiune Hausdorff") 
care a permis caracterizarea unor astfel de figuri. Intuitiv, această dimensiune măsoară mărimea numărului de 

mulţimi de diametre mai mici decât e, necesare pentru a acoperi respectiva figură când e 0. Această noţiune 
este folosită pentru a da una din definiţiile acceptate pentru fractali:  Un fractal este o figură la care 
dimensiunea Hausdorff depăşeşte dimensiunea topologică.  

Un fractal geometric poate fi construit pornind de la un mod de divizare a unei linii şi repetarea aceluiaşi 
algoritm de mai multe ori. Altfel spus  presupune  aplicarea iterativã a unei legi de generare (generator) asupra 
unui  iniţiator (starea iniţială – linie, suprafaţã, volum) şi un proces recurent.   

Fractalii obtinuţi prin construcţii matematice se pot împarţi în două mari categorii:  

- fractali obtinuţi prin divizare  (setul Cantor, curba Koch, curba  Peano, covorul Sierpinski); observaţie: 
nu exista o cea mai mica scara;  

- fractali obtinuţi prin procese de creştere, în acest caz se porneşte de la un germene ce se dezvoltã prin 
alipiri succesive ale unor structuri similare germenului (observaţie: nu exista o cea mai mare scară) 

Fractali matematici determinişti 

O proprietate ce rezultă din însăşi modul de definire al unui fractal este cea numită şi autosimilaritate. 
Conform acestei proprietăţi, o parte din structură seamănă cu întregul. Orice decupare la scară oarecare sau 
anume aleasă, aduce în fata ochilor aceeaşi "informaţie", dezvăluie acelaşi aspect. 

  Când proprietatea de autosimilaritate se manifestă riguros la fiecare iteraţie, fractalii respectivi sunt 
consideraţi determinişti. Caracteristica esenţială este faptul ca toate obiectele obţinute la fiecare iteratie sunt în 

acelaşi raport de asemãnare cu obiectul iniţial.  Fractalul poate fi 
divizat în N părţi identice, fiecare fiind versiunea rescalată a 
obiectului iniţial.   

 Curba von Koch (fig.1) – denumită şi curba  triadică a lui von 
Koch, 1904, este definită astfel: Un segment de dreaptă de 
lungime (L) considerat unitate (iniţiatorul) se împarte în trei, se 
îndepărtează segmentul din mijloc şi se înlocuieşte cu un triunghi 
echilateral fără bază.  

 

Fig. 1 

Dacă iniţiatorul este un segment de  dimensiune orizontală L, la iteraţia 1 segmentele de bază vor avea 
ca lungime  s1=L/3, deci curba masurată la scara L/3 va avea un număr de elemente egal cu patru, N=4 şi o 
lungime egalã cu 4L/3 (N*s). Deci, relaţiile care dau  lungimea u a curbei depind de scară ( u=4n*L/3n astfel 
rezultă  u=4n/3n*L).  

La o iteraţie anume curba obţinută nu este un fractal ci, urmând denumirea lui Mandelbrot, un prefractal. 
Un fractal este un obiect obţinut ca limită a unui şir de prefractali când  numărul de iteraţii n tinde la infinit. În 
limbajul curent se face adesea asimilarea între fractali şi prefractali.   

Reprezentarea de mai sus este un prim exemplu de lege de scară care reprezintă  o relaţie generală 
existentă între diversele mărimi adimensionale care descriu sistemul, în acest caz fiind vorba de o lege putere.   

→
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Praful lui CANTOR    

O alta variantă la fel de cunoscută în lumea fractalilor este praful lui Cantor. Ideea de generare este aceeaşi. 
Se porneşte de la un iniţiator ce este şi în acest caz un segment de dreaptă. Legea de generare presupune doar 
îndepărtarea treimii din mijloc a segmentului. În acest mod, prin repetarea la nesfârşit a legii, se obţine o 
structură alcatuită dintr-un set de puncte, structură caracterizată printr-o dimensiune dată de relaţia:     

Df = ln(2)/ln(3) = 0.63092.....   

Din nou o structură particulară, cu dimensiune intermediară cazurilor cunoscute de geometria euclidiană.  

Nici de dimensiune zero, specifică punctului, dar nici de dimensiune 1, specifică liniei, ci 0.63092... Un 
mic "monstru" matematic, scufundat într-o linie, dar care are identitate doar în spatiul 0.63092...   

 

Sita lui Sierpinski 

Numeroase filtre utilizate în biologie, în lucrările de laborator sau în hemodializă, în operaţiile de 
condiţionare industrială a aerului etc., trebuie modelate pentru a putea fi mai usor integrate în sistemele 
moderne de proiectare asistată de calculator. Majoritatea semifabricatelor şi pieselor componente din agregatele, 
echipamentele sau maşinile realizate pot fi descrise prin teoria elementului finit aplicată unor forme geometrice 
elementare, nu acelaşi lucru se poate spune despre filtre. Distribuţia şi conectivitatea porilor este esenţială 
pentru a putea caracteriza şi modela cu adevărat comportarea unui filtru. Aici, procesul de modelare trebuie sa 
fie capabil să surprindă legi de distribuţie naturală,  pe care procesul de evaluare empiricã le dovedeşte a fi 
fractale. Din acest punct de vedere, cele mai simple modelări sunt cele de tip "site ale lui Serpinski". Iniţiatorul 
este un triunghi plin, iar prin aplicarea generatorului (împarţirea fiecarei laturi a triunghiului în 2 parţi egale, 
deci N=2,  unirea mijlocului fiecărei laturi cu mijlocul celeilalte  şi eliminarea triunghiului astfel format din 
mijloc) se obţin 3  triunghiuri autosimilare. Prin repetarea la nesfârşit a acestui algoritm se obţine sita lui 
Sierpinski (fig. 2). Este interesant de observat ca sita Sierpinski  combină autosimilaritatea cu o alta simetrie 
clasică, rotaţia. Structura este congruentă cu ea însăşi dacă se roteşte în jurul centrului propriu cu un unghi de 
1200 sau un multiplu întreg de 1200. Acest tip de simetrii care combină scări de masură infinite cu rotaţii finite, 
pot fi vazute la mulţi fractali, în special în desenele lui M. Escher.  

 

 

     Fig. 2 

 

Covorul lui Sierpinski 

Este o alta formă de repartizare a unor goluri pentru a modela o "sită naturală". În acest caz, factorul de 
scară este 3, adică iniţiatorul constituit dintr-un pătrat plin este divizat în 9 parti egale din care se îndepărtează 
partea centrală.  Raportul de masa este 8, adică sunt 8 pătrate negre rămase prin eliminarea celui din mijloc: 

 

 

             fig. 3 
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Numărul de obiecte geometrice generate recurent este extrem de mare. Amintim doar că există două 
categorii esenţiale ce asigură o apropiere de realitate a obiectelor generate şi apoi utilizate în a descoperi 
proprietăţi noi ce decurg din înlocuirea conceptului de mediu omogen şi izotrop din modelele clasice de 
comportare a materiei în diferite câmpuri fizice şi chimice cu un mediu anizotrop structurat fractal, mai aproape 
de realitatea fizica. 

 Există aşa numiţii: fractali neuniformi şi fractali aleatori.  Fractalii neuniformi iau naştere prin 
aplicarea simultană a 2 factori de scară, (fig. 4).  

 

 

                                        fig. 4 

 

 

 

Această structură este mai complicată şi intră în categoria multifractalilor. Fractalii aleatorii sunt fractalii 
a căror lege de construcţie nu ascultă de legi deterministe. Astfel, numărul de obiecte ce se generează la fiecare 
iteraţie, precum şi poziţia lor este aleatoare. Dimensiunea fractală devine o proprietate a ansamblului statistic de 
obiecte.  

 

 

 

 

Programe gratuite de generat fractali 

Spirale si nori de plasma 

Aros Fractals (http://www.arosmagic.com)  

Aros Fractals este un program interesant care se adresează celor carora le place să se joace cu forme şi 
culori. El cuprinde câteva imagini cu fractali preexistente (spirale, forme migdaloide şi nori de plasmă) care pot 
fi modificate. Din punctul de vedere al reprezentării, există o paleta foarte extinsă atât mono (toate nuanţele de 
gri), cât şi color (sistemul de culori Windows sau curcubeu). Prin simpla selectare a paletei de culori, modelul 
se schimba complet. Dimensiunea imaginii poate fi modificată de la formatul icon (32x32 puncte) până la o 
rezoluţie de 9600x7200 pixeli, pentru detalii ale imaginii, fiecare modificare realizând imagini complet noi. Vă 
puteţi salva creaţiile, printre altele, şi în format bitmap sau le puteţi tipari direct. Reuşita va fi cu atât mai 
spectaculoasă cu cât dispuneţi de o imprimantă mai performantă, eventual color. 

 

 

 

Apophysis  
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6. PUZZLE-URI MATEMATICE 
 

Jocul de puzzle constă în reconstituirea unei imagini sau a unui obiect tridimensional având la dispoziţie 
numeroase piese (diferite ca formă şi culoare) ce se pot intercala. 

În limba engleză, puzzle denumeşte orice tip de joc, jucărie sau problemă care solicită ingeniozitate, 
logică, perspicacitate şi perseverenţă pentru a ajunge la o soluţie. Limba română a preluat acest termen pentru 
ceea ce în engleză se numeşte jigsaw puzzle (puzzle-decupaj). 

Istoria acestui tip de joc porneşte de la o pictură sau un desen realizat pe o placă de lemn care apoi este 
decupată în mici forme ce pot fi mai apoi reasamblate. Jocul poate avea de la 4-9 piese până la mii de piese. 

1. Tangram-ul 

Joc-jucărie, conceput pentru a fi practicat de o singură persoană, Tangramul este ilustrarea 
perfectă a aforismului "Maeştrii se dovedesc în lipsa mijloacelor". Resursele iniţiale ale 
jocului sunt şapte figuri geometrice (5 triunghiuri (de diferite mărimi), un pătrat şi un 
paralelogram). Jocul constă în aşezarea celor 7 figuri (toate şi numai ele - prima regulă), una 
lângă alta, fără suprapuneri (a doua regulă), în plan (regulă implicită), pentru a forma 
anumite figuri date, figuri cu valoare estetică sau imagini stilizate de obiecte reale. 

2. Cubul SOMA 

Cubul SOMA a fost  inventat de fizicianul şi scriitorul danez Piet Hein. Cubul este 
compus din 7 piese formate din câte 3 sau 4 cubuşoare unitare, nu orice fel de piese ci 
toate cele care pot fi formate astfel încât rezultatul să nu fie convex. Exista 7 piese care 
se pot obţine astfel, una singură cu 3 cuburi şi şase cu câte 4. Deşi piesele sunt obţinute 
în acest mod, fără a fi dinainte "aranjate" astfel încât lucrurile să iasă bine, cu ele poate fi 
rezolvată următoarea problemă naturală: realizarea unui cub de dimensiuni 3x3x3. 

3. Cubul lui Rubik 

Cubul lui Rubik este un obiect aparent simplu, un cub de plastic, format la rândul lui din 27 de 
cubuleţe. Fiecare latură este formată din 9 cuburi (3X3), în total 26. Cel de-al 27-lea se află în 
mijlocul cubului mare, nefiind vizibil. Fiecare faţă este colorată în una dintre culorile: roşu, 
albastru, alb, portocaliu, verde, galben. Aranjarea oficială a culorilor pe cub corespunde 
imaginii. Laturilor care nu sunt vizibile le corespund culorile: faţa opusă celei albe - galben, 
faţa opusă celei verde - albastru, faţa opusă celei roşii - portocaliu. Cubul deţine un mic 
mecanism care permite rotirea oricărei feţe, rotire care, repetată, duce la amestecarea culorilor 

de pe fiecare faţă. Rezolvarea constă în aducerea cubului (tot prin astfel de mutări) la poziţia iniţială.  

4. Dominoul lui Rubik 

Inventat tot de Erno Rubik, domino-ul magic este format din 9 cubuşoare negre şi 9 albe, 
marcate de la 1 la 9 cu puncte ca piesele de domino şi legate pentru a forma doua etaje dintr-un 
cub. Orice felie poate fi rotită, cea de sus şi cea de jos . Problema? Refacerea ordinii de la 1 la 9 
punctelor înscrise pe cubuşoare atât pe faţa albă cât şi pe cea neagră, după amestecarea arbitrară 
a acestor cuburi. 

Există mai multe metode de rezolvare, unele mai simple altele mai complicate, un algoritm simplu urmând 
3 etape: 
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- separarea cubuşoarelor de colţ (cele marcate cu 1,3,7 sau 9 puncte) albe de cele negre (centrele feţelor 
fiind fixe, ele precizează culoarea feţelor)  

- punerea cubuşoarelor de colţ la locul lor, în cadrul fiecărei feţe (1 la nord-vest, 3 la nord-est etc.)  

• ducerea cubuşoarelor de mijloc la locul lor. 

5. Solitarul (peg solitaire) 

De fapt, sub acest nume sunt cunoscute o serie întreagă de probleme inventate, se spune în secolul XVIII-
lea de un conte francez, în timpul unei îndelungi detenţii (aşa cum consemnează R.C. Bell în Board and table 
games from many civilizations). Aceste probleme au ca suport tabla jocului medieval Vulpea şi gâştele, pe care 
sunt aşezaţi pioni identici, în fiecare căsuţă câte unul, lăsând una sau mai multe căsuţe libere. Fiecare pion poate 
sări peste un pion vecin, orizontal sau 
vertical (nu şi pe diagonală), cu 
condiţia ca în spatele acestuia să existe 
o căsuţă liberă. Pionul peste care se 
sare este eliminat. 

Problema "standard" pleacă de la 
aranjamentul principal şi cere că prin mutări adecvate, să fie eliminaţi toţi pionii, mai puţin unul care să ajungă 
în final exact în centrul tablei, acolo unde iniţial aveam o căsuţă liberă. Deoarece avem de eliminat 31 de piese, 
iar la fiecare săritură se elimină una dintre ele, problema poate fi rezolvată în exact 31 de mutări elementare.  

6. Poliminouri 

Matematicianul american Samuel Golomb, pornind de la faptul că un domino este format din 2 pătrate, 
deci două mino-uri, considera şi monominouri, trominouri, tetrominouri, pentominouri, în general poliminouri. 
Terminologia lui Golomb este atractivă însă nu are legătură cu etimologia cuvântului domino, care vine se pare 
de la latinescul dominus şi nu de la do-mino. Un polimino este o figură convexă formată din pătrate vecine pe 
câte o latură, astfel încât o tură le poate parcurge în întregime. 

 

 

 

 

   Hexomino-uri                                  Pentomino-uri                        Tetromino-uri 

7. Sudoku 

Sudoku se joacă pe o grilă 9x9, împărţită în 9 pătrate cu latura de 3 unităţi. Scopul jocului este de a 
completa toate căsuţele astfel încât pe fiecare linie şi coloană, fiecare cifră de la 1 la 9 să nu apară decât o 
singură dată. 

 

 

 

BIBLIOGRAFIE: http://ro.wikipedia.org  
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TANGRAM - pătratul magic 
 

DESCRIERE 

Tangram-ul este un joc foarte vechi de puzzle, de origine chineză, cunoscut 
sub diferite denumiri „pătratul magic”, „placheta înţelepciunii” sau „placheta celor 
şapte şiretlicuri”.Spre deosebire de puzzle-urile occidentale care utilizează o sută 
de piese pentru a realiza o singură imagine, tangram-ul utilizează doar 7 piese 
numite „tanuri” (cinci triunghiuri dreptunghice isoscele, un pătrat şi un 
paralelogram), întotdeauna aceleaşi, pentru a crea o sută de figuri. 

Tangram-ul este, în primul rând, un joc, dar deseori el este utilizat în teste, 
deoarece permite dezvoltarea  organizării planimetrice într-un mod ludic.  

Se spune că teorema lui Pitagora a fost descoperită în Orient cu ajutorul pieselor acestui joc... 

Nimeni nu ştie când şi unde a fost inventat Tangramul. Jocul provine din China antică, unde se spunea 
despre el că dezvoltă spiritul şi mintea. „Planul ingenios al celor şapte bucăţi ” era îndrăgit atât de copii cât şi 
de adulţi. Prima carte chineză despre TANGRAM a fost publicată abia în anul 1813 şi s-a numit: CHI CH IAO 
TU HO-PI. 

CUVÂNTUL “TANGRAM” 

Cuvântul “ tangram" nu are corespondent în limba chineză (dar "Tangra" era Dumnezeul antic al 

bulgarilor), în engleză el este format din TANG + GRAM iar în dialectul din Canto, T'ang (唐) este sinonim cu 

“Chinez". 

Cuvântul tangram a fost prima dată folosit de  Thomas Hill (mai târziu Perşedinte la Harvard) în cartea 
sa, "Geometrical Puzzle for the Youth" în 1848. 

LEGENDA 

acestui joc al minţii povesteşte: 

„În vremurile vechi, un împărat a chemat la palatul său mulţi meşteri învăţaţi, pentru a-i făuri fiului său 
cea mai minunată jucărie. Meşterii au confecţionat multe jucării frumoase, dar copilul se plictisea foarte 
repede de fiecare dintre ele. În cele din urmă, la curtea împărătească a sosit un învăţător, spunând că şi el are 
pentru fiul împăratului o jucărie şi a scos din traista sa un simplu pătrat de hârtie. Crezând că-şi bate joc de el, 
împăratul a poruncit ca omul să fie biciuit. Însă, învăţătorul a tăiat repede pătratul în mai multe bucăţele şi l-a 
chemat pe copil să se joace. În cele din urmă, atât copilul, cât şi împăratul, împreună cu toţi curtenii săi, au 
fost vrăjiţi de această jucărie simplă, dar interesantă.” 

REGULI 

� Se vor folosi toate cele şapte figuri care alcătuiesc pătratul iniţial (şi numai ele). 

� Figurile se vor aşeza una lângă alta, fără suprapunere. 

� Toate figurile se vor aşeza în plan 
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REALIZARE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIANTE ALE JOCULUI  

În funcţie de modul de împărţire a pătratului Tangram au apărut şi alte variante ale jocului: Regulus, 
Cocogram, Phytagoras, Chi No-Ita. 

 

 

 

 

 

 

 

Pangram-ul:Tangram-ul 3D 

Pangramul este uşor 

 de realizat, el reprezintă 

un cub format din şapte corpuri, secţionat ca în figura alăturată. 

Mărimea ideală a acestui joc este de 10 cm3.  

Cu piesele obţinute se pot construi reprezentări 3D. 
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PARADOXURI  

Chiar dacă pot fi foarte diferite, figurile obţinute în jocul tangram au câteva caracteristici comune şi 
anume:  
- Au aceeaşi arie; 
- Unghiurile lor au măsurile de  450, 900 şi 1350. 

 

       Exemplu  de paradox: 

 

Deşi piesele sunt aceleaşi, dacă sunt aranjate altfel, în mijloc lipsesc două triunghiuri mici... 

EXEMPLE: poligoanele convexe 

Doi matematicieni chinezi – Fu Traing Wang şi Chuan-Chih Hsiung – au demonstrat în 1942, că sunt 
exact 13 astfel de poligoane (un triunghi, şase patrulatere, două pentagoane şi patru hexagoane) ce se pot obţine 
din piesele Tangram-ului. 

Cel mai greu de găsit dintre cele 13 tangrame convexe posibile este de obicei, Hexagonul tangram. 

O ALTĂ UTILIZARE A TANGRAMULUI… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Material realizat de elevii clasei   a V-a coordonaţi de prof. Strugariu Loredana şi prezentat în cadrul 
cercului de matematică aplicată „GAMMA” din 21 februarie 2007  (publicat pe www.didactic.ro ) 
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7. AMINTIRI... 

Concurs de matematică aplicată pe echipe – 

 Cercul de matematică aplicată „Gamma”  

21 februarie 2007 

 
Organizator:  
Prof. Strugariu Loredana 
 
Participanţi: elevii clasei a V-a, componenţi 

ai cercului  
Componenţa juriului: elevii clasei a IX-a B 

membri ai cercului 
Colaborator: prof. Bumbu Otilia 

                                            

1. Împărtirea pe grupe : 

Fiecare membru al cercului de matematică (din clasa a V-a) a fost rugat să extragă un bilet de o anumită 
culoare: roşu, galben, verde, albastru sau roz în funcţie de preferinţă. Numărul biletelor de fiecare culoare a fost 
acelaşi (4). După ce şi-au ales culoarea reprezentativă elevii s-au grupat în 5 echipe cu denumirile „Roşu” , 
„Galben” , „Albastru”, „Verde”, „Roz”, formate din elevii ce şi-au ales bilete de culoare albastră, roşie, verde, 
roz şi respectiv galbenă. 

După formarea grupelor şi asigurarea unui climat favorabil desfăşurării activităţii elevilor,  în fiecare 
grupă este desemnat un  lider de grup. 

 

2.  Descrierea activităţilor: 

o Proba 1 (Puzzle matematic) 

o Proba 2 ( Contra cronometru!) 

o Proba 3  (Realizarea unui Tangram)  

o Proba 4 ( Logică) 

o Proba 5 ( Micul magician) 

o Proba 6 ( Probleme cu chibrituri) 

o Proba 7 (Fii cel mai bun!) 

o Proba 8 ( Simţul artistic) 
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Proba 1 (Puzzle matematic) 

Fiecare grupă are de rezolvat un puzzle.Vor primi câte un set de piese, decupate dintr-o foaie de hârtie pe 
care sunt scrise câteva citate; elevii trebuie să recompună citatele aparţinând lui Grigore C. Moisil. Timp de 
lucru 8 minute. Câştigă 10 puncte echipa care termină prima de aranjat piesele şi de lipit pe o altă coală. 

• „Matematica nu mai este o distracţie solitară şi inutilă. Matematica serveşte!” (Echipa „Roşu” ) 

• „ –Este adevărat că toţi oamenii pot învăţa matematica? 

    - Da! Numai că unii pot, vor, eventual şi reuşesc să înveţe de nota 1-2, alţii, şi aceştia sunt majoritatea , 
de nota 5-6 şi o mică parte , foarte puţini , de nota 9-10.” (Echipa “Galben”) 

• ”Matematician nu este cel ce ştie matematică ci cel ce creează matematică”.  

(Echipa „ Albastru”)  

•  „ A gândi matematic nu înseamnă a gândi doar cu numere sau cantităţi ci a gândi 

riguros şi a şti „ce” întrebi atunci când pui, sau nu pui o intrebare”. (Echipa ”Verde” ) 

•  „ Tot ce este gândire corectă este sau matematica sau susceptibilă de matematizare”. 

(Echipa “Roz”)  

 

Proba 2 ( Contra cronometru!)  

• Lucrând în echipă , la mai multe mâini, elevii vor scrie cât mai multe noţiuni întâlnite în capitolul 
„MULŢIMI”. Timp de lucru 5 minute. 

• Fiecare echipă citeşte apoi noţiunile scrise pe foaie, defineşte corect una din noţiunile pe care le-a scris 

• Punctajul acordat este egal cu numărul de cuvinte scrise minus 5 puncte dacă definiţia dată nu este 
corectă. 

 

Proba 3 ( Realizarea unui Tangram) 

• Activitatea constă în realizarea unei figuri din tangram după desenul prezentat.  

• Punctaj: grupa care termină prima de realizat figura cu ajutorul tanurilor obţine 10 puncte. 

Realizaţi desenele sugerate de imaginile alăturate, obţinute din tanuri. 

            1)             2)                    3)              4)                          5) 
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Proba 4 ( Logică) 

• Problemă: Pe strada Geometriei sunt 5 case: una roşie, una galbenă, una albastră, una verde şi una 
roz. Casa albastră şi cea galbenă au numere pare, casa roşie se învecinează numai cu cea albastră.Casa albastră 
s e  a f lă  î n t r e  c ea  ve rde  ş i  ce a  ro ş i e .  Ce  cu loa re  a re  a  t r e i a  casă? 
a) albastră b) roşie, c) galbenă d) roz  e) verde 

• Timp de lucru 6 minute. 

• Elevii prezintă rezolvarea oral. Timp de prezentare 90 s. Pentru răspunsul corect primesc 10 puncte. 

 

Proba 5 ( Micul magician) 

• Problemă: Micul magician îndoaie o foaie de 5 ori. El face o gaură în hârtia astfel îndoită şi apoi o 
despătureşte. Câte găuri va conţine foaia despăturită? (Ilustraţi răspunsul făcând şi o mică „demonstraţie” 
utilizând o foaie de hârtie şi ceva ascuţit). 

• Fiecare echipă va desemna un reprezentant care să prezinte „ demonstraţia” şi răspunsul considerat 
corect. Răspuns corect = 10 puncte. 

 

Proba 6 (Probleme cu chibrituri) 

• Deplasaţi un chibrit, astfel încât din operaţia incorectă să se obţină o egalitate corectă  

 

• Mutaţi unul din beţişoare astfel încât egalitatea să fie adevărată 

 

• Din 12 beţişoare sunt compuse 5 pătrate. Înlăturaţi 2 beţişoare astfel încât să rămână numai două 
pătrate de dimensiuni diferite. 

• Căsuţa din figură are uşa pe peretele din stânga. Deplasaţi două chibrituri pentru a 
obţine o casuţă cu uşa pe peretele din dreapta.  

• Deplasaţi un băţ astfel încât să se obţină o egalitate adevărată.  

 

Proba 7 (Fii cel mai bun!) 

• Arătaţi că numărul  n = 2003 + 2×(1 +2+3 + …. + 2002)  este pătrat perfect. 

• Timp de lucru 5 minute .(Răspunsul corect valorează 20 puncte).  
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Proba 8 ( Simţul artistic) 

• Folosind numai cifre, figuri geometrice , corpuri geometrice şi noţiuni matematice realizaţi un poster 
cu tema:” Matematica - o nouă ţară în atlasul meu”. Puteţi folosi markere şi instrumente geometrice. 

• Timp de lucru 10 min. 

3. Evaluare : 

În funcţie de punctajul obţinut s-a desemnat grupa câştigătoare – Grupa „Verde” (fiecare elev  din grupă a 
primit ca premiu o trusă geometrică). Toţi elevii participanţi la concurs au primit câte o diplomă şi ca premiu, 
un C.D cu materialele prezentate în  Power-Point în cadrul activităţii desfăşurate.  
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CONCURSUL NAŢIONAL DE EVALUARE ÎN 
MATEMATICĂ 

În parteneriat cu          Sub egida  

 

   
      

       M.E.C.T          ACADEMIEI ROMANE 

� Prezentare: 

- Concursul Naţional de Evaluare în matematică, desfăşurat sub coordonarea prof. Constantin Năstăsescu, 
membru corespondent al Academiei Române, se adresează tuturor elevilor din ţară, începând cu clasa II şi 
terminând cu clasa a XII-a. 

- Coordonatorul comisiei de redactare a subiectelor şi de evaluare a conţinutului lor ştiinţific este dl 
prof.univ.Constantin NĂSTĂSESCU, membru corespondent al Academiei Române.  

- Concursul este organizat de Fundaţia de Evaluare în Educaţie, în parteneriat cu Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Tineretului şi sub egida Academiei Române şi va avea mai multe etape, independentă una de 
cealaltă. Prima etapă s-a desfaşurat pe data de 17 XI 2007.  

- Noutatea acestui concurs constă în faptul că le dă elevilor posibilitatea să-şi verifice cunostinţele pe etape 
de parcurgere a materiei, în vederea obţinerii unor rezultate bune la viitoarele examene şi concursuri (evaluarea 
naţională la clasa a IV-a, teze unice, bacalaureat, admiterea la facultate). 

- Mai multe informaţii despre acest concurs aflaţi pe adresa www.evaluareineducatie.ro . 

� Etape: Etapa I 17-Nov 2007 , Etapa II: 16-Feb 2008,  Etapa III: 12-Apr 2008,  Etapa FINALĂ: 24-Mai 
2008  

� Etapa I s-a desfăşurat pe 17 noiembrie 2007 la Colegiul Naţional „Eudoxiu Hurmuzachi” în 6 săli 
de clasă, organizatorul concursului fiind dna prof. Strugariu Loredana, alături de dl prof. Strugariu Ciprian. 

� Etapa a II-a s-a desfăşurat pe 16 februarie 2008 la Colegiul Naţional „Eudoxiu Hurmuzachi” în 2 
săli de clasă, organizatorul concursului fiind dna prof. Strugariu Loredana 

� Obiectivele concursului: 

- Verificarea cunostinţelor elevilor  pe etape de parcurgere a materiei, în vederea obţinerii unor rezultate 
bune la viitoarele examene şi concursuri (evaluarea naţională la clasa a IV-a, teze unice, bacalaureat, admiterea 
la facultate). 

- Acomodarea elevilor  cu atmosfera de examen, să înveţe să abordeze subiectele astfel încât să se 
încadreze în timp, să înveţe să redacteze rezolvările, ceea ce le va permite să înlăture câteva dintre obstacolele 
des întâlnite în timpul examenelor pe care le vor susţine. 

O astfel de evaluare periodică asigură o asimilare ritmică a materiei, precum şi o achiziţie de competenţe la 
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un nivel corespunzător pentru finalităţile urmărite de ficare elev. În acest fel se diminuează riscul de a acumula 
goluri în cunoştinţe şi apare posibilitatea de a fi descoperite acele segmente de materie pe care elevul nu le 
stăpâneşte suficient, astfel încât să le poată remedia la timp. 

� Desfăşurarea concursului: 

- subiectele au fost trimise prin internet la ora 7,30 de către organizatori, administratorului de test (prof. 
Strugariu Loredana) 

- subiectele au fost multiplicate  şi distribuite de către dl prof. Strugariu Ciprian 

- concursul a început la ora 9 şi a durat: o oră pentru  clasa a II-a, iar redactarea rezolvărilor  

s-a făcut pe foaia cu subiecte; pentru clasele a III-a sau a IV-a, concursul a durat  o oră şi jumătate iar 
redactarea rezolvărilor s-a făcut pe o foaie separată; de la clasa a V-a la a VIII-a, proba a durat două ore, iar de 
la a IX-a la a XII-a, a durat trei ore. 

� Participanţi: 

ETAPA I 

- Au participat 133 de elevi din clasele II-XII de la: Colegiul Naţional “Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuţi – 
liceu şi Şcoala cu clasele I-IV, Colegiul Tehnic Rădăuţi, Grup Şcolar "Andronic Motrescu“ Rădăuţi, Grupul 
Şcolar "Ion Nistor" Vicovu de Sus. 

- Supraveghetori: înv. Frunză Mirela,Botezat Carina şi Cherniciuc Ramona; prof. Puiu Loredana, Strugariu 
Ciprian şi Hrehorciuc Otilia. 

- Corectori: înv. Şerban Camelia; prof. Nanu Elena, Zaremba Eugenia, Popescu Dragoş Morariu Silvia, 
Moisuc Mihaela. 

- Dl. director: prof. dr. Olaru Marian 

ETAPA a II-a 

- Au participat 77 de elevi din clasele V-XI de la: Colegiul Naţional “Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuţi şi  
Grupul Şcolar "Ion Nistor" Vicovu de Sus. 

- Supraveghetori: prof. Coajă Gabriela şi prof. Strugariu Ciprian. 

- Corectori: prof. Nanu Elena, prof. Zaremba Eugenia şi prof. Breabăn Mihaela. 

- Dl. director: prof. dr. Olaru Marian. 

� Clasamentul final al etapei I şi etapei a II-a este afişat pe site-ul www.evaluareineducatie.ro . 

Toţi elevii participanţi la concurs au primit diplome de participare, cei cu rezultate deosebite au primit 
diplome de merit, medalii şi culegeri conform regulamentului de organizare a concursului stabilit de Comisia 
centrală.  

  Popularizarea concursului şi a modului în care s-a desfăşurat etapa I a concursului s-a realizat pe site-ul 
şcolii www.cnhurmuzachi.ro prin materialul realizat de prof. Strugariu Loredana. 

Etapa a II-a a concursului, etapă independentă de prima, s-a  desfăşurat pe 16 februarie 2008.  
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Prof. Strugariu Loredana 
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CONCURSUL  “INTERNATIONAL CARPATIAN IT 
CONTEST”  -  I.C.I.T.C. 

 

Anul şcolar 2006 - 2007 a fost unul relativ încărcat, cu participări la olimpiade şi diverse alte concursuri 
care au necesitat, evident, multă pregătire, eforturile noastre fiind însă recompensate prin experienţele deosebite 
trăite în toată această perioadă.  

La începutul lunii mai am primit o veste frumoasă, aceea că se forma un lot cu elevii sub 17 ani care să 
reprezinte România la prima ediţie a concursului de informatică pe echipe – International Carpathian IT Contest 
– din Polonia.  

 Pe 19 mai ne aflam îmbarcaţi într-un microbuz al cărui şofer ne-a arătat în 10 ore Obcinele Bucovinei, 
Maramureşul, şi încântătoarea vamă Petea. Restul călătoriei prin Ungaria şi Slovacia a fost mirifica, astfel că 
acum o putem asimila unui somn profund şi fără vise. Ca informaticieni în devenire afirmăm că frumuseţile 
acestor două ţări ex-comuniste au fost lăsate în mod calculat pentru drumul de întoarcere. În urma celui mai 
odihnitor somn din ultimele luni, întrerupt doar de strigarea catalogului la vămile maghiaro-slovacă şi slovaco-
polonă, am ajuns într-un celebru centru universitar din Polonia, Rzeszów, despre care probabil cunoaşteţi la fel 
de multe lucruri ca şi noi, la acel moment. Mai târziu am aflat că aici există una dintre cele mai renumite 
universităţi IT din Polonia, precum şi faptul că zona Rzeszów este cea mai mare din ţară în care există internet 
wireless. Gazda noastra poloneză ne-a condus apoi la locul de cazare, un frumos hotel situat într-o localitate din 
apropierea oraşului – Czudec. 

Grupul nostru, compus din 3 fete şi 10 băieţi 
aprofunda deja procesul de omogenizare în vederea 
dificilului examen ce urma. Am aflat că 
deschiderea avea loc în aceeaşi seara, reuşind să 
spargem codul programului secret din zilele 
următoare, evident graţie aceloraşi bine cunoscute 
aptitudini de viitori hackeri (programul de 
desfăşurare al concursului existând doar în limba 
poloneză). Astfel, a doua zi urma antrenamentul, 
iar întrecerea adevarată după încă o zi, şi mai ales, 
2 nopţi. Surpriza de seară a fost că, din toţi cei 
aproximativ 70 de participanţi, singurele 3 fete 
erau românce, un punct decisiv la impresia 
artistică. 

 Luni dimineată, la antrenament, am aflat că se faceau 2 clasamente, unul individual şi altul pe echipe. 
Baieţii au hotărât să-şi adjudece pentru început partea sportivă a concursului, umilindu-şi la scoruri de maidan 
adversarii din Polonia, Slovacia, Ucraina, care au avut naivitatea să ne provoace la fotbal. 

 Concursul în sine a avut două particularităti: subiectele în engleză, dar cu traducere în limba maternă, de 
către profesorii însoţitori, pentru toate celelalte echipe, mai puţin a noastră (deoarece cunoştintele de limbă 
engleză ne-au permis acest lucru), şi afişarea rezultatelor în timp real pentru profesorii însoţitori, pe masură ce 
noi ne chinuiam în sală. Adăugând la aceasta şi faptul că subiectele au fost modificate în timpul examenului iar 
cei care le rezolvaseră anterior au pierdut, putem afirma că locul 3, la o sutime de locul 2, este unul mai mult 
decât onorabil, mai ales că la capitolul fete şi fotbal castigaserăm deja detaşat. 

 Ajunşi în dimineaţa de miercuri, am participat la festivitatea de premiere unde am primit diplome şi 
medalii, astfel:  
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- Laurenţiu Plesciuc (elev al Colegiul Naţional “Eudoxiu Hurmuzachi”, Rădăuţi) - medalia de argint, cel 
mai bun rezultat al echipei României, şi patru 4 medalii de bronz: 

- Ionuţ Bleşneag (Colegiul Naţional “Petru Rareş”, Suceava),  Cătălina David (Colegiul Naţional “Eudoxiu 
Hurmuzachi”, Rădăuţi), Călin Sărgan şi Alexandru Traistă (amândoi reprezentând Colegiul National “Stefan cel 
Mare”, Suceava)  

După festivitate, am pornit la drum către Cracovia, 
cel mai frumos oraş al Poloniei, unde în 3 ore am 
reuşit să vizitam diverse obiective clasice, printre 
care palatul şi catedrala Wawel, cu 1000 de ani de 
istorie scrisă, şi centrul vechi, scăpat ca prin minune 
de dezastrul celui de-al Doilea Razboi Mondial. La 
întoarcere a trebuit să dovedim din nou că românii 
se pricep foarte bine şi la petrecerea timpului liber 
şi legarea de prietenii, necazurile pricinuite de 
ştiinţă fiind imediat uitate. 

 Şi am ajuns joi, la plecarea spre casă, când 
am pornit rapid spre Slovacia, unde programasem o 
oprire la un minunat lac de munte, Zemplínska 
Šírava, considerat de slovaci drept marea lor, 
pozele, glumele şi cântecele fiind bineînţeles 

prezente.  

În final trebuie să-i amintim pe participanţii la această deplasare: 

- Ciprian Cotoară, Iulian Creţu, Ştefan Fodor, Mihai 
Moroşan, Călin Sărgan, Alexandru Traistă, Oxana Vîntur 
- Colegiul Naţional “Ştefan cel Mare”, Suceava; 

- Ionuţ Bleşneag - Colegiul Naţional “Petru Rareş”, 
Suceava; 

- Ana Carcalete - Colegiul Tehnic Rădăuţi; 

- Luca Ciubotaru, Cătălina David, Iulian Galan, 
Laurenţiu Plesciuc – Colegiul Naţional “Eudoxiu 
Hurmuzachi”, Rădăuţi; 

În randul profesorilor însoţitori am fost reprezentaţi de 
către doamnele profesoare Gabriela Coajă (Colegiul 

Naţional “Eudoxiu Hurmuzachi”, Rădăuţi) şi Liliana David (Colegiul Tehnic Rădăuţi), precum şi de domnul 
inginer de sistem Liviu Rusu (Inspectoratul Judeţean Suceava). 

 Fiecare dintre participanţi v-ar spune o poveste un pic diferită de aceasta. Dar pentru toţi, concursul din 
Polonia rămane o experienţă nouă, frumoasă, atat prin contactul cu elevii celorlalte ţări participante – Polonia, 
Ucraina şi Slovacia, cât şi prin ocazia şi onoarea de a ne reprezenta ţara la o competiţie internatională. 

Cătălina David şi Sebastian–Laurenţiu Plesciuc 
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UN VIITOR MAI BUN CU ECDL 
Prof. Lăzărescu Antoneta şi prof. Coajă Gabriela 

 

Tinerii care îşi doresc un loc de muncă în România trebuie să aibă permis de conducere. Nu este vorba 
de clasicul permis de categorie B, ci de unul de conducere a computerului, un nou standard pentru 
profesionalismul în domeniu. 

ECDL ("European Computer Driving Licence") este o calificare recunoscută internaţional care permite 
persoanelor să-şi certifice competenţa în utilizarea computerului la nivel de cunoştinţe de bază, necesare în 
principal pentru obţinerea unui loc de muncă sau pentru studii. În România programul se dezvoltă sub numele 
de Permisul european de conducere a computerului.  

Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi ECDL România, au lansat în martie 2004, un protocol de colaborare 
prin care se stabileşte cadrul general de implementare a standardului de certificare ECDL în învăţământul din 
România pentru elevi şi pentru profesori, cât şi acreditarea gratuită pentru 200 de licee din România.  

Începând din februarie 2005 colegiul nostru este acreditat ca Centru de Testare ECDL. Totodată, au fost 
acreditaţi 2 profesori evaluatori în urma unei testări ECDL. 

Permisul european de conducere a calculatorului este un „paşaport” necesar dar şi recunoscut în 147 de 
ţări europene, în prezent, avându-se în vedere unificarea ECDL & ICDL (Internaţional Computer Driving 
Licence).  

Posesorii permisului ECDL pot obţine oricând un loc de muncă mai bun atât în ţară cât şi în străinătate. 
Nu este de neglijat faptul că studenţilor, posesori ai acestui permis, li se pot echivala anumite examene de 
specialitate; totodată, atât studenţii cât şi absolvenţii de liceu, daca au această carte de vizită europeană sunt 
mult mai apreciaţi pe piaţa job-urilor, unde selecţia este din ce în ce mai dură. 

Se ştie că o persoană bine pregătită trebuie să stăpânească programele specializate de editare, calcul 
tabelar, baze de date dar şi de comunicare prin intermediul Internetului, cu atât mai mult cu cât se urmăreşte 
alinierea la standardele europene. 

      Permisul European  de Conducere a Computerului este recunoscut la nivel european şi internaţional 
ca un standard prin care angajatorii pot stabili abilităţile de operare pe computer ale angajaţilor curenţi sau 
potenţiali şi prin care personalului îi pot creşte perspectivele de angajare viitoare.  

 

CE ÎNSEAMNĂ SĂ FII OLIMPIC NAŢIONAL LA 
INFORMATICĂ? 

Scoică Adrian, elev clasa a XII-a B 
 

Din vreme ce aţi început să citiţi acest articol, voi presupune că doriţi să aflaţi răspunsul la întrebarea de 
mai sus. Cel mai simplu răspuns, dar care nu ar clarifica prea multe, ar defini olimpicul naţional la informatică 
ca fiind elevul care participă la olimpiada naţională de informatică (în cazul optimist, în mod repetat în decursul 
anilor). Lăsând însă deoparte modalitatea cea mai uşoară de a mă achita de sarcina de a răspunde la întrebare, 
voi încerca să explic din proprie experienţă care sunt provocările pe care le întâmpină un astfel de elev şi care 
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este raţiunea din spatele participării la olimpiadă.  

 Vreau să precizez că participarea la o olimpiadă (mai ales cea de informatică) trebuie să fie o decizie 
personală a elevului. Desigur, nu e greu să ne imaginăm un scenariu în care sărmanul tânăr este forţat de 
conjunctură să înveţe pentru şi să participe la o astfel de olimpiadă, cu atât mai mult în gimnaziu, la vârste 
fragede. Posibil să se întoarcă şi cu rezultate, în funcţie de cât de serios tratează evenimentul, dar în definitiv 
această materie este de aşa natură încât să îi facă să renunţe pe toţi cei incorect motivaţi.  

 Informatica (mai precis, domeniul acesteia numit algoritmică, care se constituie drept obiect al 
olimpiadei) este unul dintre obiectele (din experienţa mea, singurul, dar nu vreau să risc...) pentru care noţiunile 
de „programă şcolară”, „exclusivitate” şi „manual” au semnificaţii mult diferite faţă de orice alte conotaţii în 
cadrul oricărui alt obiect.  

Programa şcolară pentru un concurs de informatică surprinde prin claritate, simplitate, şi inutilitate: 
„Toată materia de la obiectele matematică şi informatică de la profilul Matematică - Informatică Intensiv, din 
toţi anii de studiu anteriori.”. Cam aşa este formulat acest aspect în regulamentul oficial. Complet degeaba, ţin 
să adaug, deoarece un olimpic naţional de clasa a 9-a, pentru a avea şanse reale la faza naţională, trebuie să 
cunoască foarte bine aproape toată materia de liceu de la informatică, şi cât mai multe capitole omeneşte cu 
putinţă din matematică – fără de care, trebuie să fii cel puţin inconştient să te apuci să implementezi algoritmi. 
Bineînţeles, în anii următori se intră pe un teritoriu ambiguu, în care „Ce să învăţ?” şi „De unde să învăţ?” devin 
întrebări la fel de dificile şi de filozofice ca şi „De ce să învăţ?”, de exemplu.  

Dar, cu puţin ajutor, mai faci rost de câte un curs de facultate, mai primeşti câte o revistă, un articol 
publicat pe Internet, sau o carte scoasă pe la câte o editură anonimă, din care citind, afli foarte multe lucruri. O 
altă strategie obligatoriu de abordat este să te înscrii la site-uri dedicate (în afară de Infoarena, cam toate sunt în 
engleză, deci se presupune că există cunoştinţe solide şi de engleză) de unde să rezolvi probleme, să citeşti 
articole şi cursuri şi să pierzi vremea pe forum-urile aferente, învăţând din experienţă, din greşelile altora, sau 
din sfaturile „băbeşti” ale celor mai mari.  

Şi pentru a face lucrurile mai interesante, de la an la an, în timp ce programa şcolară devine din ce în ce 
mai redusă, problemele de olimpiadă devin din ce în ce mai... SF! Afirm că informatica este oarecum scăpată de 
sub control în această privinţă din vreme ce probleme care se dădeau la faza internaţională prin 2000 apar acum 
la fazele judeţene. Cât va mai dura fenomenul asta de complicare n-aş putea să zic, dar dacă nu se va opri 
curând vom ajunge într-adevăr în situaţia în care elevii care îşi propun să obţină rezultate vor începe pregătirea 
intensă de prin clasa a 6-a, fiind forţaţi să asimileze matematică şi informatică la o viteză de câţiva ani de studiu 
pe an calendaristic. Deja se practică acest sistem, deşi cred că este trist să se fi ajuns aici, pentru că se pierde 
toată distracţia de care generaţiile mai vechi am avut parte, şi care alimentează în fond cheful pentru materie.  

Iată de ce nu trebuie să lipsească sub nici o formă plăcerea personală din spatele întregului proces. A 
învăţa informatică doar pentru a lua premiu este o motivaţie la fel de proastă ca şi a învăţa din obligaţie, şi pus 
fiind în situaţia de a prelua mare parte din sarcina învăţării pe cont propriu, elevul constrâns să participe va 
renunţa fără prea mari procese de conştiinţă. Astfel, ajungem din nou la ideea iniţială: participarea la olimpiada 
de informatică trebuie să fie în totalitate decizia elevului, pentru că e păcat să transformi olimpiada într-o 
competiţie oarbă fără sens, în care nimeni nu îşi mai aminteşte de ce participă şi toată lumea citeşte metode şi 
algoritmi în neştire doar pentru a lua un punctaj mai mare.  

Şi totuşi, olimpiada de informatică, aşa complicată şi imprevizibilă cum este ea, este singura competiţie 
şcolară 100% obiectivă. Testarea programelor elaborate de participanţi în timpul probelor cu ajutorul unor 
programe automate de evaluare presupune că nimeni nu este neîndreptăţit la punctare: calculatoarele nu 
interpretează baremul, şi nici nu ştiu de proverbialele „pile” – ele doar corectează. Şi cred că asta compensează 
orice alte „anormalităţi” pe care le mai are olimpiada, deoarece fiecare are în definitiv şansa de a se clasa pe 
merit atât de sus cât îl duc puterile şi motivaţia, fără alte intervenţii. Iată ce înseamnă să fii olimpic la 
informatică: să vrei să înveţi, să ai curaj să o faci uneori şi pe cont propriu, şi să o faci din plăcere. 
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8. MATEMATICĂ ŞI INFORMATICĂ 
APLICATĂ 

AFORISME 
 

Adevărul matematic, indiferent unde, la Paris sau la Toulouse, este unul şi acelaşi.  

Blaise Pascal 

 

O glumă matematică reuşită este mai bună decât o duzină de lucrări mediocre; ea este, totodată şi cea mai 
bună matematică.  

John E. Littlewood 

 

Când doi oameni, având fiecare câte un măr, fac schimb, ei vor rămâne cu câte un măr fiecare, dar când doi 
oameni fac schimb de idei, aceasta înseamnă că ... ei n-au mere.  

Din aritmetica schimbului 

 

Matematica seamănă cu o moară: dacă veţi turna în ea boabe de grâu, veţi obţine făină, dar dacă veţi turna 
în ea tărâţe, tărâţe şi veţi obţine.  

A. Huxley 

 

O demonstraţie se numeşte strictă, dacă strictă o consideră majoritatea matematicienilor.  

Morris Kline 

 

Cel mai mare neadevăr este adevărul înţeles greşit.  

William James 

 

Rectorul Institutului Politehnic din Zürich îmi spune: 
– Nu este totul pierdut, tinere. Ai căzut la examen? Acelaşi lucru s-a întâmplat şi cu Giuseppe Verdi, care n-a 
reuşit la examenele de la Conversatorul din Milano.  

Albert Einstein 

Studiile reprezintă ceia ce rămâne, când uiţi totul ce ai învăţat la şcoală.  

Albert Einstein 
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După părerea mea, printre cele mai mari descoperiri, realizate în ultimul timp de către raţiunea omului este, 
la sigur, arta de a judeca despre cărţi, fără a le citi.  

G. K. Lichtenberg 

 

Întotdeauna este plăcut să observi, cum alţii comit greşelile pe care singur le făceai cândva.  

John E. Littlewood 

 

Taci, atâta timp cât nu poţi spune mai mult decât tăcerea.  

Pythagoras 

 

În fiecare ştiinţă este numai atâta ştiinţă adevărată, câtă matematică conţine.  

Immanuel Kant 

 

Să nu intre aici cel ce nu cunoaşte geometria.  

Expresia scrisă de asupra uşii lui Platon 

 

Expresia, conform căreia cel care nu cunoaşte sau îi este străină geometria nu are dreptul să între în şcoala 
filozofului, deloc nu înseamnă, că este necesar să fii matematician, pentru a deveni înţelept.  

J. W. von Goethe 

 

Matematicienii seamănă cu nişte îndrăgostiţi – este suficient să fiţi de acord cu cea mai simplă afirmaţie a 
unui matematician, că el va deduce din ea o consecinţă, cu care de asemenea, trebuie să fiţi de acord, iar din 
această consecinţă – o alta.  

Fontenelle 

Există minciuna impusă, care este scuzabilă, minciuna sfruntată, pentru care nu există nici o scuză şi 
statistica.  

Richard von Mises 

 

 

 

Coajă Denisa, clasa a VIII-a 
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Concursul de matematică în limba franceză  

Mathématiques sans frontières 
 

Concursul durează din 1989 şi în prezent, an de an crescând numeric numărul de participanţi.  Există o 
comisie care elaborează subiectele şi baremul de corectare (Franţa, Germania, Elveţia) şi o alta care 
coordonează echipele naţionale/internaţionale. Regulamentul este unic, cu sarcini precise. Simularea şi 
concursul se susţin, de regulă, la aceeaşi dată/oră indicată de comisia internaţională în toate ţările participante.  

Fiecare organizator naţional prezintă un dosar justificativ al desfăşurării concursului şi un raport - bilanţ 
al competiţiei din anul respectiv în cadrul Adunării Internaţionale (AI) din mai-iunie a anului şcolar, care se 
ţine într-o ţară participantă la concurs. În acelaşi cadru, se proiectează demersul concursului din anul şcolar 
următor şi se stabileşte data, cât şi ţara în care va avea loc următoarea AI. Comisia internaţională oferă 
consultanţă permanentă (comunicarea se face prin e-mail) şi  diplome, atât organizatorilor, cât şi claselor 
laureate. 

Adunarea Internaţională a organizatorilor Concursului de matematică în limba franceză Mathématiques 
sans frontières din 25-27 mai 2007 s-a desfăşurat în judeţul nostru la Eco-Şcoala „Ion Creangă” Nr.9 Suceava, 
eveniment organizat de  coordonatorul naţional al concursului, prof.gr.I Tamara Sabin. 

Vă prezentăm în continuare subiectele de la etapa finală din 2006, în speranţa că elevii cunoscători ai 
limbii franceze vor fi interesaţi să participe la acest concurs internaţional, în eventualitatea organizării şi la C.N. 
„Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuţi. 

Ex.1 Domnul Cub 

Domnului Cub îi place să se uite în oglindă. Se 
întoarce pe o parte şi pe alta. Studiaţi cele 3 
imagini şi completaţi modelul Domnului Cub. 

 

Ex.2 Clubul de judo 

În septembrie 2000, 64 membri noi se înscriu în clubul de judo. Toţi încep cu 
centura albă. În fiecare an, în iunie, jumătatea judocanilor de fiecare centură obţine 
culoarea centurii superioare. 

Câţi judocani primiţi în 2000 vor avea centura albastră în septembrie 2006 ? 

Remarcă: Ordinea centurilor începând cu debutantul şi sfârşind cu maestrul de judo este: albă, galbenă, 
portocalie, verde, albastră, maro, neagră. 

Ex.3 Dominourile 

Iată 5 dominouri. Suma punctelor căsuţelor din partea de sus este de 16. Suma punctelor căsuţelor din 
partea de jos este de 18. 

I n v e r s e a ză  m a x i m  d o u ă 
dominouri ca să obţii 17 puncte 
pentru fiecare din sume. 
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Ex.4 Piraţi 

Pe Insula Ţestoasei trăiesc piraţi. Se pot număra 127 de picioare de lemn, 83 de benzi de legat ochii 
şi 97 de cârlige. Doar 12 piraţi au un picior de lemn şi un cârlig. 4 piraţi au un picior de lemn, o 
bandă la ochi şi un cârlig. 70 de piraţi au doar un cârlig  şi 93 au doar un picior de lemn. 

Câţi piraţi nu au decât o bandă la ochi? (Explică cum ai găsit răspunsul.) 

Ex.5 Greierele şi furnica 

O tânără furnică pleacă din furnicar pentru a merge în vacanţă la verişorul său greierele. Ea 
trebuie să parcurgă 120 de picioare pentru a ajunge la casa greierului. Verişorul său greierele vine 
înaintea sa pentru a o căuta. Furnica începe călătoria pe picioarele sale şi o termină pe spatele 
greierului. Furnica parcurge 10 picioare pe zi, greierele 20 de picioare pe zi. 

După câte zile va ajunge furnica la casa vărului său greierele? (Explică cum ai găsit răspunsul.) 

Remarcă: 1 picior este o unitate de măsură veche. Greierele chiar dacă o are pe verişoara sa pe spate 
parcurge 20 de picioare pe zi. 

Ex.6 Succes compaselor 

O figură compusă din 8 semicercuri a fost deformată. Iată ce a devenit. Tu trebuie să trasezi figura 
originară nedeformată. (Precizia figurii tale va fi luată în considerare.) Atenţie: 

- semicercul roşu trebuie să aibă o rază de 11 cm, cel albastru o rază de 3 cm, 

- măsurile (în cm) diametrelor semicercurilor sunt numere pare, 

- dacă un diametru este mai mic decât un altul pe această figură, el trebuie să fie astfel şi pe figura ta. 

Ex.7 Călătorie în Europa 

Un turist alzacian vrea să viziteze Madrid, Roma, Berlin, Londra şi Paris. El cere agenţiei de voiaj să plece 
din Paris şi să viziteze  fiecare din aceste oraşe ale Europei fără a trece vreodată de două ori prin acelaşi oraş. 
Acest plan indică traseele propuse de agenţia de voiaj. 

Care sunt itinerariile posibile pe care agenţia de voiaj poate să i le propună? 

Remarcă: Oricare ar fi ultimul oraş, el va lua avionul pentru a reveni acasă, la 
Strasburg. 

 

Ex.8 În stilul lui Paul Klee 

Acest exerciţiu se referă la tablourile „ Ritm” ale lui P. Klee. 

Pentru a realiza un tablou ca cel al lui Paul Klee, se folosesc trei culori: albastru închis, 
albastru deschis şi gri. Două căsuţe care se ating nu trebuie să fie de aceeaşi culoare doar dacă ele 
nu se ating decât la un vârf. Colorează acest tablou în stilul lui Paul Klee încercând a avea cel mai 
mic număr posibil de căsuţe gri. 

Prof. Strugariu Loredana 
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REBUSURI  
            

I. Dezlegând  corect rebusul de mai jos, veţi descoperi pe verticala A-B  o operaţie matematică de ordinul 
al doilea. 

1. 1 şi numărul însuşi reprezintă divizori…...... 

2. Mulţimea multiplilor unui număr natural diferit de 0 este o 
mulţime… 

3. Proprietatea a x b=b x a denotă că înmulţirea este…..... 

4. Mulţimea N se numeşte mulţimea numerelor …........ 

5. Daca a se divide prin b, atunci a este un .............de b 

6. Termenii înmulţirii se numesc…..........    

7. Numărul 1 nu are decât un singur .............   

8. Rezultatul înmulţirii se numeşte ............. 

9. Numerele care au numai divizori improprii se numesc numere.......... 

                          Şerban Andreea, clasa a V-a 

II. Dezlegând următorul rebus, veţi descoperi pe vericala A-B răspunsul la întrebarea :”Cum se numeşte 
arta de a judeca pe desene rău efectuate?”           

1. Numerele 3-4-5 se numesc numere…....... 

2. Axioma : ”Într-un plan, printr-un punct exterior unei 
drepte trece o singura paralela la acea dreapta ” se numşte 
axioma lui …..... 

3. Funcţia trigonometrică care are formula: cateta alaturată/ 
ipotenuză, se numeşte…........ 

4. Numarul 6 este ..........lui 2.                                                   

5. Ox, într-un sistem de axe ortogonale se numeşte 
axa ................ 

6. ”Într-un triunghi, o paralelă dusa la una dintre                            

laturi determină pe celelalte două, segmente 
proporţionale”, se numeşte teorema lui …........... 

7. Radicalul de ordinul doi se mai numeşte şi .............pătratică. 

8. 20 este unul dintre …..... numărului 40. 

9. Perpendiculara dusă pe segment prin mijlocul segmentului se numeşte ............segmentului. 

Coajă Denisa, clasa a VIII-a  
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III. Rezolvând rebusul următor veţi descoperi pe verticală un tip de dispozitive. 

1. Altă denumire a calculatorului  

2. Totalitatea componentelor fizice ale unui sistem de calcul 

3. “Creierul” calculatorului. 

4. Cantitatea de informaţie ce poate fi înregistrată  într-o 
celulă binară. 

5. Ştiinţa care se ocupă cu studiul reprezentării şi organizării 
informaţiei precum şi cu studiul algoritmilor de prelucrare a 
informaţiilor cu ajutorul calculatorului 

6. Firmă producătoare a primului procesor. 

7. Tip de memorie ce permite accces numai la citire. 

8.  Placă a calculatorului responsabilă cu afişarea imaginilor 
pe ecranul monitorului. 

9.  Circuit integrat. 

10. Tip de date transmise calculatorului de utilizator. (date de ......) 

Prof. Strugariu Loredana 

IV. Pe verticala A-B veţi descoperii ramura matematicii care se referă la actul de a calcula cu valori 
necunoscute, reprezentate de litere.                        

1. Raportul a două expresii algebrice se numeşte … algebric. 

2. Mulţimea numerelor reale este un …….. 

3. Patrulaterul convex cu laturile opuse paralele 
două câte două se numeşte …... 

4. Teorema care are ca enunţ “o paralelă dusă la una 
din laturile unui triunghi determină pe celelalte două 
laturi sau pe prelungirile lor un triunghi asemenea 
cu triunghiul dat” se numeşte Teorema 
fundamentală a …... 

5. Semidreapta cu originea în vârful unghiului, ce 
împarte unghiul în doua unghiuri congruente se 
numeşte …...acelui unghi. 

6. Mulţimea punctelor situate la o distanţă R de O se 
numeşte ….... de centru O şi rază R. 

7. Teorema care afirmă că “în orice triunghi dreptunghic, suma pătratelor catetelor este egală cu pătratul 
ipotenuzei” se numeşte teorema lui …...... 

Coajă Denisa, clasa a VIII-a 
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V. MICROSOFT 

 

1. Dipozitiv periferic de intrare….. 

2. Cel mai important dispozitiv de ieşire… 

3. Maşină de calcul sau… 

4 .  D i s p o z i t i v  p e n t r u  t i pă r i r e a 
documentelor… 

5. Prietenul jucătorilor… 

6. Port pentru periferice… 

7. Sistem de calcul format din partea hard şi 
partea… 

8. Program utilizat pentru formatare de documente, prezentări,etc. 

9. Dispozitiv periferic de intrare pentru introducerea comenzilor şi datelor. 

Gherman Alexandra, clasa a IX-a B 

VI. PROCESOR 

1.  A lista… 

2. Parte a unitaţi centrale responsabilă cu stocarea datelor 

3. Dispozitiv periferic de afişare al imaginilor 

4. “Unitate Centrală” 

5. Şoarecele calculatorului  

6. Cea mai mică unitate de stocare externă a datelor 

7. Dispozitiv de ieşire al sunetelor  

8. Reţea globală de calculatoare. 

Şmid Andrei Iosif ,  clasa a IX-a B 

VII. HARDWARE 

1.  Pentru a afla informaţiile dorite despre procesorul de texte 
word accesăm din bara de meniu opţiunea.... 

2.  Formatarea paragrafelor se realizează accesând opţiunea 
paragraph din meniul... 

3.  Inserarea unui simbol special se realizează cu opţiunea 
Symbol din meniul... 
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4.  Opţiunea Font se găseşte în meniul.... 

5.  Sistemul de operare cel mai folosit de către utilizatori datorită interfeţei simple şi prietenoase. 

6.  Inserarea unui table se poate realiza şi din meniul... 

7. Procesorul de texte care permite scrierea, editarea şi tiparirea documentelor text  

8. Salvarea, deschiderea sau închiderea unui document se poate realiza accesând meniul... 

Moisoc Andreea, clasa a IX-a B 

 

VIII. COMPONENTE 

1. Se mai numeşte şi „creierul calculatorului”. 

2. Ansamblul de programe şi instrucţiuni care face hardware-ul să funcţioneze. 

3. Perifericul de intrare care poate deschide un meniu. 

4. Dispozitivul ce transferă pe hârtie texte sau imagini. 

5. Perifericul de ieşire ce face legătura vizuală între utilizator şi calculator. 

6. Placa de bază.  

7. Ansamblul de componente fizice. 

8. Dispozitivul ce poate transformă un text sau o imagine în formatul accesibil calculatorului. 

9. Perifericul de intrare de la care se introduc date, texte, comenzi. 

10. Parte a calculatorului în care se stochează datele. 

Lazarov Adeline, clasa a IX-a B 
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9. PROBLEME PROPUSE 
 

1. Pinocchio are înălţimea de peste 1m şi nasul său măsoară 12,5 mm. După fiecare minciună pe care o 
spune, nasul său îşi dublează lungimea şi se scurtează cu 1 cm. Câte minciuni a spus Pinocchio dacă nasul său a 
ajuns să măsoare cât înălţimea sa ? 

2. Un arab lovit de o boală care-i grăbea sfârşitul a chemat la el pe soţia sa însărcinată şi a rugat-o să-i 
respecte ultima dorinţă după moarte cu privire la împărţirea celor 63 de cămile din averea sa. 

      - „Dacă vei naşte băiat dă-i de trei ori cât opreşti pentru tine, iar dacă vei naşte fetiţă dă-i jumătate din 
cât opreşti pentru tine”. 

 Cum împarte văduva arabului cele 63 de cămile dacă are plăcuta surpriză să nască gemeni un băiat şi o 
fetiţă ? 

3. Într-o păşune sunt mânji, viţei şi miei. Un elev de la ciclul primar trece pe acolo şi-l întreabă  pe paznic: 

 - Sunt 100 de animale? 

 - Nu, răspunse paznicul. Ca să fie 100 ar mai trebui 4. Ele sunt o parte mânji, de 3 ori mai mulţi viţei şi de 
două ori mai mulţi miei decât mânji şi viţei la un loc. Socoteşte tu, zice paznicul, câţi mânji, câţi viţei şi câţi 
miei sunt.   

4. Prea puternicul calif al Bagdadului, avea mai multi fii, cărora le-a promis, că dupa moartea sa, le va 
împărţi în mod egal, toata averea sa. Zărind-o însă pe prinţesa Şeherezada, s-a îndragostit pe loc de ea, şi i-a 
promis că, îi va da ei toata averea sa, dacă rămâne cu el. Se ştie că, averea sultanului, era de abcabc galbeni (un 
număr de 6 cifre, format cu cifrele a,b,c ). Acesta îi va dărui printesei, câte abc (un numar de 3 cifre) galbeni, 
pentru fiecare zi petrecută împreună.  

a) Câţi fii putea să aibă sultanul, astfel încât, averea sa, să se poată împărţi în mod exact şi egal, la aceştia? 
(indicaţi 3 posibilităţi)   

b) Câte zile a petrecut prinţesa, împreună cu califul ?  

5. Se ştie că populaţia oraşului A este un număr format din 5 cifre.  Dacă se adaugă cifra 1 în faţa acestui 
număr obţinem populaţia oraşului B, iar dacă se adaugă cifra 1 la sfârşitul acelui număr (numărul de 5 cifre), se  
obţine populaţia oraşului C. Se ştie că populaţia oraşului C este de trei ori mai mare decât cea a oraşului B.  

a) Care este populaţia oraşului A? 

b) Care este populaţia oraşului C? 

6. În vremuri străvechi şi demult apuse, Lordul Roland, aflat în razboi cu vecinul său, Lordul Archibald a 
fost atacat de acesta. În mare grabă Roland a scos din tezaur 100000 galbeni, şi şi-a construit o armată formată 
din diferite creaturi. Astfel armata sa număra 100 suliţaşi , de două ori mai mulţi arcaşi, cavalerii (în număr egal 
cu îngerii) erau de două ori mai puţini decât suliţaşii, şi în plus a mai chemat 60 grifoni (creaturi fioroase 
înaripate). Banii săi i-au ajuns pentru a plăti această armată (nu i-a mai rămas nici un galben). Astfel sumele 
primite de fiecare suliţaş, arcaş, grifon, cavaler şi înger sunt numere naturale direct proporţionale cu primele 5 
numere prime (în ordine crescatoare). 

Câte creaturi numără armata lui Roland? 
Cu câte monezi de aur era plătită fiecare creatură? Indicaţi răspunsul sub forma (s, a, g, c, i) 
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7. Dacă într-o sală de clasă se aşează câte 3 elevi într-o bancă, rămân 5 bănci libere, iar dacă se aşează câte 
2 rămân 5 elevi în picioare. 

Câţi elevi şi câte bănci sunt în clasă?                                 

8. Iulian este preocupat de proprietăţile speciale ale diverselor numere. Astfel el  a observat că, vârsta sa, a 
surorii sale mai mari, şi a tatălui lor reprezintă numere cu proprietăţi speciale pe care el le-a denumit numere 
perfect prime (acele numere patrate perfecte cu suma cifrelor numere prime). Mergând cu tatăl său (cu maşina),  
pe o autostradă între kilometri 100 şi 1000, a observat că toate locurile de popas se aflau în dreptul unor borne 
kilometrice, care indicau numai numere perfect prime de trei cifre. Iulian l-a rugat pe tatăl său, să oprească de 
fiecare dată maşina la un astfel de popas .   

a) Ce vârstă avea Iulian, sora sa şi tatăl lor? (indicaţi raspunsul sub forma unui triplet) 

b) La ce kilometru a oprit prima dată masina, tatăl lui Iulian ? 

c) La ce kilometru a oprit ultima dată maşina tatălui lui Iulian? 

 
GEOMETRIE 
   

1. Două furnici pleacă în acelaşi timp din capetele unei aceleiaşi diagonale a unui trunchi de piramidă 
patrulateră regulată cu intenţia de a-şi schimba locurile între ele. Ştiind că furnicile merg pe suprafaţa 
trunchiului cu aceeaşi viteză, pe drumul cel mai scurt şi că în timpul schimbului de locuri nu se întâlnesc, 
determinaţi cea mai mică distanţă dintre cele două furnici în timpul deplasării lor. Dimensiunile trunchiului 
sunt: latura bazei mari este de 6 cm, latura bazei mici de 2cm şi înălţimea de 6 cm. 

2. Raza unei portocale (în formă de sferă) este R şi grosimea cojii sale este g · a 

a) Să se afle raportul k dintre volumul părţii comestibile (care se mănâncă) şi volumul portocalei întregi 

b) Să se demonstreze că, dacă g rămâne neschimbat şi R creşte, acest raport creşte. 

c) Ce este mai convenabil să cumperi portocale mari sau mici?  

d) Se consideră o cantitate oarecare A de portocale cu raza R şi aceeaşi cantitate de portocale cu raza r. 
Care este raportul dintre greutăţile părţilor lor comestibile?  

e) Un kilogram de portocale costă 4 lei. Acest preţ a fost fixat pentru portocale cu R = 30 mm şi g = 6 mm. 
Cât ar trebui să coste 1 kg de portocale cu raza r = 25 mm, r = 20 mm? 

3. Raza unei vişine este R, iar raza sâmburelui este s. Se consideră că amândouă au formă sferică iar raza 
sâmburelui este aceeaşi, indiferent de mărimea cireşei. 

a) Să se afle raportul k dintre volumul părţii comestibile (care se mănâncă) şi volumul cireşei întregi 

b) Să se demonstreze că, dacă s rămâne neschimbat şi R creşte, acest raport creşte 

c) Ce este mai convenabil să cumperi vişine mari sau mici?  

d) Se consideră o cantitate oarecare A de cireşe cu raza R şi aceeaşi cantitate de cireşe cu raza r. Care este 
raportul dintre greutăţile părţilor lor comestibile?  

e) Un kilogram de vişine cu R = 12 mm şi s = 3 mm, costă 9 lei. Cât ar trebui să coste un kilogram de 
vişine cu r = 6 mm? Dar cu r = 15 mm? 
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4. Avem  un vas în formă  de con,  aşezat cu vârful în jos,  în  care unghiul de la vârf este drept.  

a) Câtă apă trebuie să turnăm în vas ca să se ridice la înălţimea de 10 cm?  

b) Câtă apă trebuie să adăugăm după aceea pentru ca nivelul apei să se ridice cu alţi 10 cm? 

5. Avem un vas în forma de con, aşezat cu vârful în jos, în care unghiul de la vârf are 120°. Turnăm în vas 
apa necesară ca să aibă o adâncime de 1 dm; apoi adăugăm apa necesară ca nivelul ei să se ridice cu 1 dm; apoi 
din nou apa necesară ca nivelul ei să se ridice  cu  1  dm;  ş.a.m.d.  

a) Câţi litri de apă trebuie să turnăm prima oară?  

b) a doua oară?  

c) a treia oară?  

d) dar a n-a oară. 

Borna de kilometraj 

Următorul desen reprezintă o bornă de kilometraj formată dintr-un paralelipiped dreptunghic ce are un 
semicilindru deasupra, dimensiunile fiind reprezentate în figură. 

Dacă vopsim părţile vizibile ale acestei borne, ce arie avem de vopsit? 

Care este volumul acestei borne? 

Teorema “Fluturelui”  

Fie [PQ] o coardă a unui cerc şi M mijlocul ei. Prin M se duc două coarde [AB] şi [CD]. Dacă [AB] şi 
[CD] intersectează [PQ] respectiv în E şi F, să se arate că M este mijlocul lui [EF]. 

Teaoremă: (dreapta lui Euler) Într-un triunghi oarecare ortocentrul (H), centrul de greutate (G) şi 
centrul cercului circumscris triunghiului (O), sunt coliniare. În plus, GH=2GO. 

G e n e r a l i z a r e a  d e  l a  t r i u n g h i  l a  t e t r a e d r u  a  d r e p t e i  l u i  E u l e r

 
INFORMATICĂ 
1. Se dau două cercuri de rază R1, respectiv R2, având centrele în punctele de coordinate x1, y1 respectiv x2, 
y2. Scrieţi un algoritm care va preciza poziţia relativă a celor două cercuri. 
2. Se dă un număr natural n. Să se determine modalităţile de scriere a lui n ca sumă de 4 numere naturale astfel  

 4. Avem  un vas în formă  de con,  aşezat cu vârful în jos,  în  care unghiul de la vârf este drept.  

a) Câtă apă trebuie să turnăm în vas ca să se ridice la înălţimea de 10 cm?  

b) Câtă apă trebuie să adăugăm după aceea pentru ca nivelul apei să se ridice cu alţi 10 cm? 

5. Avem un vas în forma de con, aşezat cu vârful în jos, în care unghiul de la vârf are 120°. Turnăm în vas 
apa necesară ca să aibă o adâncime de 1 dm; apoi adăugăm apa necesară ca nivelul ei să se ridice cu 1 dm; apoi 
din nou apa necesară ca nivelul ei să se ridice  cu  1  dm;  ş.a.m.d.  

a) Câţi litri de apă trebuie să turnăm prima oară?  

b) a doua oară?  

c) a treia oară?  

d) dar a n-a oară. 

Borna de kilometraj 

Următorul desen reprezintă o bornă de kilometraj formată dintr-un 
paralelipiped dreptunghic ce are un semicilindru deasupra, dimensiunile fiind 
reprezentate în figură. 

Dacă vopsim părţile vizibile ale acestei borne, ce arie avem de vopsit? 

Care este volumul acestei borne? 

 

 

Teorema “Fluturelui”  

Fie [PQ] o coardă a unui cerc şi M mijlocul ei. Prin M se duc două coarde 
[AB] şi [CD]. Dacă [AB] şi [CD] intersectează [PQ] respectiv în E şi F, să se 
arate că M este mijlocul lui [EF]. 

 

 

Teoremă: (dreapta lui 
Euler) Într-un triunghi oarecare 
ortocentrul (H), centrul de 
greutate (G) şi centrul cercului 
circumscris triunghiului (O), sunt 
coliniare. În plus, GH=2GO. 

Generalizarea de la triunghi 
la tetraedru a dreptei lui Euler 
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INFORMATICĂ 
 
1. Se dau două cercuri de rază R1, respectiv R2, având centrele în punctele de coordinate x1, y1 respectiv x2, 
y2. Scrieţi un algoritm care va preciza poziţia relativă a celor două cercuri. 
2. Se dă un număr natural n. Să se determine modalităţile de scriere a lui n ca sumă de 4 numere naturale astfel  
încât produsul celor 4 numere să fie maxim. 
3. Se consideră un număr n>6, par. Să se determine toate reprezentările lui n ca sumă de două  numere prime. 
Rezultatele vor fi scrise în fişierul REZ.TXT fiecare linie conţinând toţi termenii dintr-o reprezentare. 
4. Se dă un şir de n (1<=n<=100) numere naturale mai mici sau egale cu 30000. Să se afişeze numerele din 
vector care au cele mai multe cifre de 1 în reprezentarea în baza 2. 
5. Se dă un şir (Cn) de numere complexe. Să se scrie un program care realizează următoarele: 

a) determină şi afişează şirul modulelor numerelor complexe, ordonat crescător; 

b) afişează forma trigonometrică (modulul şi argumentul) pentru fiecare element al şirului de numere 
complexe, precizând cadranul în care se găseşte argumentul. 

Datele de intrare se vor citi din fişierul text DATE.IN 

6. Se consideră o secvenţă formată din n numere.   
 Să se construiască cu ele cel mai lung şir în care fiecare număr folosit în şir are ultima cifră mai mică î 
decât prima cifră a numărului următor. 
 Datele de intrare se citesc din fişierul de intrare DATE.TXT sub forma următoare: 
– pe prima linie numărul n; 
– pe următoarele n linii valorile c1,c2,…,cn. 
 Şirul maximal va fi tipărit în fişierul de ieşire REZ.TXT. 
 În cazul când există mai multe soluţii se va tipări doar una. 
7. Se consideră două numere naturale n şi m care sunt compuse în scrierea zecimală din cel puţin 200 de cifre. 
 Să se determine  suma celor două numere. 
 Datele se citesc din fişierul de intrare INPUT.TXT sub forma următoare: 
pe prima linie: n – având cifrele despărţite prin câte un spaţiu; 
pe a doua linie: m – având cifrele despărţite prin câte un spaţiu. 
 În fişierul OUPUT.TXT se va scrie pe fiecare linie câte o cifră din rezultat. 
8. Să se scrie un program care, prin intermediul unui meniu realizează următoarele: 

a) determină numărul de permutări de n obiecte; 

b) generează şi afişează aranjamentele de n obiecte luate câte k; 

c) generează şi afişează combinările de n obiecte luate câte k; 

9. Să se creeze o listă înlănţuită care va conţine reprezentările în baza 16 a numerelor citite de pe prima 
linie a fişierului DATE.IN. Să se afişeze pe ecran lista creată. 

10. Într-un oraş există n centre comerciale unite printr-o reţea stradală, toate fiind cu circulaţie în sens unic. 
 Se cere determinarea unui centru în care se poate ajunge din oricare centru. 
 Datele de intrare se găsesc în fişierul DATE.TXT sub forma următoare: 
pe prima linie: n – reprezentând numărul de centre; 
pe următoarele linii se găsesc perechi de numere: i j – reprezentând strada între centrele i şi j cu sensul de 
parcurgere de la i la j; 
 Rezultatul se va afişa pe ecran, în cazul în care există mai multe soluţii se vor afişa toate. 
 

 

Rezolvările voastre vor fi publicate în numărul următor. 
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10. CERCUL DE MATEMATICĂ APLICATĂ 
“GAMMA” 

POLIEDRE REGULATE – solidele perfecte ale antichităţii 
Realizat de elevii cercului coordonaţi de prof. Strugariu Loredana,  

DEFINIRE 

Poliedrul este generalizarea naturală a poligonului din spaţiul bidimensional în spaţiul tridimensional: este 
o regiune din spaţiu a cărei mărginire este compusă dintr-un număr finit de suprafeţe poligonale, oricare două 
suprafeţe poligonale sunt disjuncte sau au în comun muchii şi vârfuri. 

Alcătuirea suprafeţei poliedrului: 

- Vârfuri zero-dimensionale (puncte)  

- Muchii unidimensionale (segmente) 

- Suprafeţe bidimensionale (poligoane). 

Poliedre convexe = Politopuri 

Def: Un poliedru este convex dacă nici unul din planele feţelor nu-l intersectează (în caz contrar este 
concav). 

Poliedrele sunt regulate dacă feţele sale sunt poligoane regulate egale, cu acelaşi număr de laturi şi ale 
cărui unghiuri diedre sau poliedre sunt egale între ele. 

Teoremele lui Euler 

Teorema I: Dacă se împarte un poligon convex într-un număr de poligoane, suma dintre numărul feţelor 
poligoanelor şi numărul vârfurilor este mai mare cu o unitate decât numărul laturilor: F+V=L+1 

Teorema II: Într-un poliedru convex, suma dintre numărul feţelor şi cel al vârfurilor, este egală cu 
numărul muchiile adunat cu 2: F+V=M+2 

Conform teoremelor lui Euler există numai cinci tipuri de poliedre regulate. 

DESCRIERE 

- Există numai cinci tipuri de poliedre, pentru că suma unghiurilor formate de muchiile care se întâlnesc 
într-un vârf trebuie sa fie mai mică decât 360°. 

- Feţele poliedrului pot fi triunghiuri echilaterale, pătrate sau pentagoane regulate.  

- Aceste 5 poliedre pot fi înscrise în sfere ale căror centre coincid cu centrele acestor corpuri. Sfera 
circumscrisă trece prin toate vârfurile poliedrului. Perpendicularele ridicate în centrul fetelor trec prin centrul 
poliedrului sau al sferei circumscrise. 

- Poliedrele regulate stau la baza majorităţii cristalelor şi mineralelor, reprezentând forme ideale de 
stabilitate şi aranjare în spaţiu. De asemenea multe concepte mistice şi filozofice se bazează pe aceste forme, 
văzute ca simboluri. Termenul de 'regulat' indică faptul că laturile şi suprafeţele sunt simetrice şi egale ca 
dimensiuni. 
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PREZENTARE 

1. Tetraedrul regulat 

tetra- = 4, -hedron = feţe (greacă) 
4 feţe, 6 margini, 4 colţuri  

2. Hexaedrul regulat (Cubul) 

hexa- = 6, -hedron = feţe (greacă) 
6 feţe, 12 margini, 8 colţuri 

3. Octaedrul regulat 

octa- = 8, -hedron = feţe (greacă) 
8 feţe, 12 margini, 6 colţuri  

4. Dodecaedrul regulat 

dodeca- = 2+10, -hedron = feţe (greacă) 
12 feţe, 30 margini, 20 colţuri  

5. Icosaedrul regulat 

Icosi-=20, -hedron=feţe (greacă) 

20 feţe, 30 margini, 12 colţuri 

Corelaţia poliedrelor platoniene cu „elementele naturale” 

Pitagoricienii dădeau o deosebită atenţie studiului celor cinci poliedre regulate convexe. Chiar Platon 
scrie în Timeu: „tetraedrul, simbolul focului, feţele lui sunt 4 triunghiuri echilaterale; cubul are 6 feţe pătrate şi 
e simbolul pământului; octaedrul, mărginit de 8 triunghiuri echilaterale, este simbolul aerului; icosaedrul, cu 20 
de triunghiuri echilaterale ca feţe, este simbolul apei şi în fine, dodecaedrul, simbol al cosmosului cu tot ce 
cuprinde el, este singurul poliedru regulat cu feţe formate din pentagoane în numar de 12 şi nu din triunghiuri 
sau pătrate”. De aici vine şi termenul chintesenţă ( quintaesentia ) ce s-a adăugat la cele patru “elemente”: aerul, 
apa, pământul şi focul.  

Acest simbolism are o explicaţie: Platon, ca şi alţi filozofi din antichitate, considera că focul, pământul, 
aerul şi apa sunt elemente primordiale, atomii din combinarea cărora s-a format universul şi tot ce exista în el; 
anume, 3 dintre ele erau imaginea tipică a stărilor în care se manifestă materia: solidă-pământul, lichidă-apa şi 

gazoasă-aerul, iar focul era imaginea energiei.  

Iar cum Platon era un mare admirator al geometriei, a căutat o 
corespondenţă, o analogie de natură geometrică, pentru aceste elemente 
şi ea i-a fost sugerată de cele cinci poliedre regulate pe care le-a studiat 
în şcoala lui Pitagora. Astfel, datorită formei lor remarcabile, aceste 
elemente au devenit simbolurile “elementelor”. Cele patru poliedre 
regulate cu suprafaţa compusă din triunghiuri sau pătrate au devenit 
simbolul celor patru elemente iar dodecaedrul, cu forma sa aproape 
sferică, din  care cauză i se şi spunea sfera făcută din 12 pentagoane 
regulate, a fost considerată ca evocând însăţi sfera cerească, imaginea 
universului întreg. 
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Poliedrele regulate în natură  

Fiecare din corpurile platonice se găsesc într-o formă sau alta în natură. Tetraedrul, cubul şi octaedrul 
apar în cristale.  

 În biologie: La începutul secolului XX  Ernst Haeckel a descris un număr de specii de 
Radiolaria. O parte din aceste schelete având forme diverse de poligoane regulate. 
Exemplele includ speciile: Circoporus octahedrus, Circogonia 
icosahedra, Lithocubus geometricus and Circorrhegma dodecahedra; 
formele acestor  animale fiind indicate de numele lor. Exteriorul proteinei 

a celor mai multe virusuri au formă de poliedrul regulat. De exemplu virusul HIV este împrejmuit 
de un icosaedru regulat. 

O recentă descoperire este o serie de moleculă de carbon cunoscută cu denumirea de Fullerenes 
care are formă de icosaedru. 

 

Poliedrele regulate şi descoperirea lui Kepler  

În lucrarea Misterium cosmographicum de admirabili proportione orbium coelestium 
( Misterul cosmografic despre uluitoarea proporţie a orbitelor cereşti) apărută la Tübingen în 
anul 1596, celebrul astronom şi matematician german JOHANN KEPLER ( 1571 – 1630 ) 
comunica o descoperire senzaţională. Iată în ce consta această descoperire: 

 Kepler începe prin a considera o sferă, de rază egală cu raza orbitei lui Saturn, planeta 
cea mai depărtată de Soare, din câte se cunoştea atunci (la acea dată se credea că orbitele 
planetelor sunt circulare). În această sferă, corespunzătoare orbitei lui Saturn, Kepler înscrie un cub. În cub se 

înscrie apoi o altă sferă şi constată, cu uimire, că această a doua sferă corespunde, ca rază, 
orbitei lui Jupiter, a doua planetă, după Saturn, în ceea ce priveşte depărtarea de Soare. 
Procedând mai departe în acelaşi mod Kepler constată că între sferele corespunzătoare 
orbitelor celor 6 planete cunoscute în acea vreme: Saturn, Jupiter, Marte, Terra, Venus, Mercur 
se înscriu cele 5 poliedre regulate posibile, în ordinea: cub, tetraedru, dodecaedru, octaedru, 
icosaedru. Această descoperire l-a făcut să afirme: „Cred cu tărie că în univers există o voinţă 
divină”.  

 Cu 13 ani mai târziu, lumea astronomilor a luat la cunoştinţă, printr-o descoperire tot a lui Kepler, că 
orbitele planetelor nu sunt circulare, cum se credea până atunci, ci sunt eliptice, Soarele fiind unul dintre 
focarele elipsei. Ar părea la prima vedere, că forma eliptică a orbitelor planetelor infirmă descoperirea iniţială , 
referitoare la cele cinci poliedre regulate în cele 6 sfere corespunzătoare unor orbite circulare ale planetelor. În 
realitate, însă, descoperirea , cea din 1596, nu este infirmată, deoarece excencitritatea elipselor este foarte mică 
(din care cauză, timp de câteva decenii, forma lor eliptică nici nu a fost cunoscută), şi anume destul de mică 
pentru ca aproximarea la care se recurge în operaţia de înscriere a poliedrelor regulate să fie practic neglijabilă.  

Sistemul, aşa cum a fost el enunţat de către Kepler, părea bine închegat: 6 sfere corespunzătoare celor 6 
planete (cunoscute în acea perioadă), cu 5 intervale între ele, corespunzătoare celor 5 poliedre regulate posibile. 
Dar în anul 1783 a fost descoperită o planetă trans-saturniană, care a fost denumită Uranus, apoi în anul 1846 o 
planetă trans-uraniană, căreia i s-a dat numele de Neptun, şi în sfârşit în anul 1930 o planetă trans-neptuniană, 
numită de astronomi Pluton 

Şi ele se pare că respectă sistemul geometric keplerian: între Saturn şi Neptun se înscrie icosaedrul, între 
Uranus şi Neptun se înscrie octoedrul, iar între Neptun şi Pluton se înscrie dodecaedrul.  

Aşadar, se repetă ordinea stabilită la cele 6 planete cunoscute şi de către Kepler.  
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Polidrele regulate şi efectul de formă 

Exista o infinitate de corpuri cu efect de formă. Un corp cu efect de formă are urmatoare caracteristici: 

- vârfuri ascuţite 

-planuri înclinate şi feţe triunghiulare sau romboidale în cazul poliedrelor 

-trebuie evitat unghiul drept (din aceasta cauză un cub,un cilindru sau o prismă verticală nu va avea 
niciodata efect de formă).  

Din cele 5 poliedre regulate doar tetraedrul, octaedrul şi icosaedrul produc efecte asemănătoare cu 
efectul de piramidă.  

Cele trei poliedre concentrează undele de piramidă în centrul sferei în care se înscriu iar în ceea ce 
priveste efectele care apar în exterior tetraedrul emite 3 fascicule divergente de unde de piramidă (aşa cum emit 
toate piramidele cu baza triunghiulară), octaedrul (caz particular de bipiramida patrulateră regulată) emite 8 
fascicule paralele şi icosaedrul concentreaza undele de piramidă în 20 de focare. 

RELAŢII ÎNTRE POLIEDRELE REGULATE 

6 margini într-un tetraedru = 6 feţe într-un cub.  

Există două posibilităţi în care 4 din cele 8 colturi ale cubului să corespundă cu cele 
4 colţuri ale tetraedrului.  

4 feţe într-un tetraedru = 4 colţuri într-un tetraedru. 
De aici şi dualismul tetraedrului faţă de el însuşi. Corpul obţinut prin intercalarea a două 
tetraedre se numeşte şi "stella octangula", însemnând în latină stea cu opt colţuri. 

6 margini într-un tetraedru = 6 colţuri într-un octaedru 
Aceasta este o consecinţă a faptului că un octaedru poate fi înscris într-un tetraedru.  

6 feţe într-un cub = 6 colţuri într-un octaedru 
În centrul fiecareia din cele 6 feţe ale cubului este unul din cele 6 colţuri ale octaedrului.  

8 colţuri într-un cub = 8 fete intr-un octaedru 
În centrul fiecareia din cele 8 feţe ale octaedrului este unul din cele 8 colţuri ale cubului. 

12 margini într-un cub = 12 margini într-un octaedru 
Dacă cele 12 margini ale cubului şi cele 12 margini ale octaedrului se intersectează, formeaza unghi drept.  

12 margini într-un cub = 12 feţe într-un dodecaedru 
Aceasta este o consecinta a faptului că un cub poate fi înscris într-un dodecaedru. Fiecare latura a cubului va 
deveni o diagonală în una din feţele dodecaedrului. 

12 margini într-un octaedru = 12 colţuri ale icosaedrului, 
12 feţe ale dodecaedrului = 12 colţuri ale icosaedrului, 
20 colţuri ale dodecaedrului = 20 feţe ale icosaedrului, 
30 margini ale dodecahedron = 30 margini ale icosaedrului, 
12 margini ale cubului = 12 colţuri într-un icosaedru, 
12 margini într-un octaedru = 12 feţe într-un dodecaedru. 
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Dualismul tetraedrului faţă de el însuşi  

Dintr-un tetraedru regulat se poate obţine un alt tetraedru 
regulat, unind centrele feţelor sale.  

 

 

 

 

Dualismul hexaedrului faţă de octaedru  

Un octaedru regulat se poate obţine dintr-un cub unind centrele 
feţelor acestuia. De asemenea un cub se poate obţine dintr-un 
octaedru regulat repetând procedeul.  

 

 

 

 

Dualismul dodecaedrului faţă de icosaedru  

- Un dodecaedru regulat se poate obţine dintr-un icosaedru 
unind centrele feţelor acestuia.  

- De asemenea un icosaedru regulat se poate obţine dintr-un 
dodecaedru regulat repetând procedeul.  

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIE:  http://en.wikipedia.org/wiki/Regular_polyhedron 

www.inf.ucv.ro/~revista, www.educativ.ro 

www.euromaths.go.ro/nr3/keplerrom.htm . 
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