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Cuvânt înanite
Revista de matematică ReviMath se adresează în primul rând elevilor și profesorilor de la
liceele tehnologice având ca scop atragerea elevilor în studiul acestei limbi universale care se
numește matematica.
Conținutul revistei de matematică reprezintă punctul de vedere profesional al unui colectiv
mare de profesori de specialitate care au participat la conceperea diferitelor seturi de probleme
propuse și rezolvate elaborate în conformitate cu programa școlară corespunzătoare ofertei
educaționale Trunchi comun de tip M2.
Revista este structurată în trei părți, astfel prima parte cuprinde articole de specialitate ale
profesorilor de matematică, iar partea a-II-a este dedicată elevilor și aici sunt exerciții și probleme
rezolvate, care oferă modele de rezolvare pentru tipuri esențiale de probleme din cadrul tuturor
anilor de studiu care să permită elevilor să înțeleagă și să-și însușească noțiunile de bază.
Revista oferă și rezolvări ale unor probleme din gazeta matematică pentru elevii care
indrăgesc ceva mai mult matematica.
Exercițiile și problemele propuse sunt concepute pentru fiecare clasă în parte, iar în final
este un model al probei de matematică din cadrul examenului de bacalaureat 2017 care va avea
rezolvarea în numărul următor al revistei de matematică ReviMath.
Toate acestea au dus la realizarea unei lucrări bine structurate, caracterizată prin claritate
astfel încât noțiunile mai grele să fie ușor de înțeles, iar acest aspect nu poate decât să vină în
sprijinul elevilor.

Referent știintițic,
Profesor gradul I, Adrian Diacănu
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De ce este importantă matematica?
Prof. Zamoniță Gina
Școala Gimnazială Nr. 2 Pechea, Galați

Din experienţa mea de a lucra cu copiii, din discuţiile dintre elevi pe care le aud în viaṭa de
zi cu zi şi din articolele despre educaţie pe care le citesc, îmi dau seama că mulţi dintre ei nu cunosc
valoarea pe care o aduce şcoala în vieţile lor. De ce e importantă şcoala? În primul rând, cred că ar
trebui să fim recunoscători pentru că avem acces la educaţie, pentru că putem merge la şcoală,
deoarece sunt atât de mulţi copii care şi-ar dori să meargă la şcoală dar nu au această posibilitate, fie
din cauza lipsei de bani fie din cauza faptului că nu există o şcoală în zona în care locuiesc sau
pentru că trăiesc într-o țară subdezvoltată sau aflată în conflict. Consider că şcoala este importantă
pentru că ne oferă şansa de a ne construi o fundaţie solidă pe care, mai târziu, să ne putem clădi
viitorul.
Şcoala pregătește copilul de azi pentru cetățeanul european de mâine, iar matematica este
pilonul de bază al viitoarei sale cariere. Studiul matematicii în școală își propune să asigure pentru
toți elevii formarea competențelor de bază vizând: calculul algebric, noțiuni de geometrie și de
analiză matematică.
Matematica aduce plus valoare în viaţa oricărui elev prin faptul că îl ajută să își dezvolte o
gândire logică şi creativă, care face posibil ca acesta să găsescă soluţii la provocările vieţii de zi cu
zi, în viitorul loc de muncă sau în afacerea pe care dorește să o dezvolte. Din prisma dezvoltării
morale matematica formează gustul pentru adevăr și echitate, creează nevoia de cunoaștere, de
înțelegere și stimulează voința elevilor de a studia și a deveni cetățeni educați.
Matematica, în general, și geometria, în special, îṣi trag seva din viața cotidiană și își găsesc
apoi nenumărate aplicații în toate domeniile de activitate. Construirea propriei afaceri implică
cunoașterea unor multitudini de noțiuni matematice pe baza cărora se va fundamenta viitoarea
activitate, deasemenea orice carieră am dori să urmăm fară matematică ne va fi foarte greu.
Câți dintre elevii noṣtri nu ne-au întrebat vreodată “când vom folosi asta în viața de zi cu
zi?” De-a lungul anilor profesorii s-au străduit să le demonstreze elevilor că matematica este strâns
legată de experiențele zilnice prin demonstrații, aplicații si exerciții elocvente. Tehnologia din zilele
noastre le arată elevilor “ pe pielea lor” la ce este bună matematica?, deoarece în fața caculatoarelor
se lovesc zi de zi de elemente matematice. Să luăm jocurile de calculator care au nevoie de calcule
matematice pentru a putea juca și mai ales pentru a câștiga.
Cu toate că matematica este știința conceptelor abstracte și de o extremă generalitate,
majoritatea elevilor îndrăgesc matematica și așteaptă cu placere aceste ore, aici intervine și talentul
profesorului care are menirea de a-i motiva pe elevi să studieze acest obiect cu plăcere și de a face
matematica accesibilă și legată de realitate.
Sistemul de calcul al ratelor necesare achiziției unei mașini sau a unei case va stârni interesul
elevilor, mai ales pe cel al elevilor de liceu care se aproprie de vârsta la care vor putea lua permisul
de con ducere, vor dori să-și cumpere o casă sau vor să deschidă o afacere.
Elevii pot fi implicați într-o serie de activități ce stimulează gândirea, învață cum să
folosească matematica în viitoarea lor carieră și în activități economice personale, cum ar fi pentru
gestionarea bugetului, calcularea dobânzilor la depozitele bancare, pentru calcularea zilelor de
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concediu sau a profitului firmei pe care o conduc și să aplice cunoștințele de matematică în
rezolvarea de probleme economice.
Prin intermediul orelor de curs elevii pot să cumuleze noi cunoștinte matematice și să le
aplice în practică astfel își dezvoltă aptitudini și abilități necesare pentru succesul pe piața muncii,
în viitoarea lor carieră și în lumea afacerilor.
Matematica o folosim în viața de zi cu zi în lucrurile simple, iar fără aceasta ne-ar fi mult mai
greu chiar imposibil în anumite cazuri și va folosi elevilor de azi la slujbele pe care le vor avea în
viitor, fie că sunt bucătari, instalatori, constuctori, ingineri sau oameni de afaceri, cu toții vom avea
nevoie întotdeuna de cunoștințe matematice.

Cum au apărut unităţile de măsură?
Prof. Morteci Genoveva
C.T.A.T. ,,Dumitru Moțoc” Galați
Istoria matematicii este complexă, ea are origini străvechi; cel care a pus împreună simple
concepte, le-a legat între ele, a început să numere, şi a dat naştere întregului univers matematic este
omul. Unele dintre cele mai vechi religve ale matematicii pe care o cunoaştem în ziua de astăzi au
fost descoperite de-a lungul Nilului. Acolo condiţiile erau prielnice agriculturii, aşa că egiptenii au
abandonat viaţa nomadă şi s-au stabilit in acea regiune în jurul anului 6000 i.Ch.. În perioada
Egiptului Antic, era o strânsă legatură între birocraţie şi evoluţia matematicii. Pentru egipteni, cel
mai important eveniment al anului era revărsarea Nilului, folosită de asemenea ca referinţă a
începutului unui nou an. Pentru a pune în aplicare un asemenea calendar, egiptenii au trebuit să
numere zilele dintre două inundaţii consecutive şi cele dintre două faze ale lunii.
Începute din necesitatea de a determina distanţe, arii ale suprafeţelor terenurilor,
cantitiăţi/volume, greutăţi (de fapt mase) de produse, apă şi diferite materiale sau de a determina
durate, intervale de timp şi de a stabili scări de timp etc, măsurile de lungime şi de masă (denumită,
ca mijloc de măsurare, greutate), au fost bazate, în toată lumea, la începuturile lor, pe unităţi de
măsură

care

derivau

de

la

diferite

elemente

ale

corpului

omenesc. Cotul, palma, palmacul, degetul, piciorul omului, care au reprezentat chiar primele
mijloace de măsurare, au alcătuit baza sistemului de măsuri pentru lungime, arie, volum/capacitate.
Aşa au fost, în antichitate, cotul egiptean, cotul persan şi cotul babilonean şi, în Grecia, piciorul
antic şi piciorul olimpic, iar în Europa apuseană piciorul roman, piciorul antic şi piciorul olimpic.
Greutăţile folosite în antichitate ca măsuri de masă în terminologia actuală au fost stabilite pe
baza greutăţii unui anumit număr de boabe de grâu, orez sau orz. O greutate asiro-chaldeeană
denumită siclul, reprezenta, de exemplu, greutatea egală cu cea a 180 de boabe de grâu, iar
greutatea romană siligna era egală cu greutatea a patru boabe de grâu. Livra era egală cu greutatea a
6912 boabe de grâu. Unităţile de măsură folosite în Franţa erau moştenite de la romani. Măsurile şi
greutăţile, în sensul pe care l-am specificat, se bazau pe unităţile romane de lungime şi, respectiv, de
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masă pes (în franceză, pied) şi, respectiv, livra (în franceză, livre), iar unitatea de capacitate/volum
era denumită amphore (corespondentul în limba romană fiind amphora, a cărei valoare reprezenta
un pes cubic).
Înregistrarea principalelor caracteristici ale anotimpurilor era esenţială nu numai pentru
administarea ternurilor, ci şi pentru practicile religioase. Egiptenii antici care s-au stabilit în
apropierea Nilului credeau că inundaţiile se datorau Zeului Râului. În schimbul apei dădătoare de
viaţă, aceştia ofereau o parte din trestie ca jertfă. Cum aşezămintele au crescut în dimensiuni, a fost
nevoie de modalităţi pentru a le administra: suprafeţele de pământ a trebuit să fie măsurate; taxele
calculate şi colectate. Astfel, oamenii au început să numere şi să măsoare. Aceştia au folosit
propriile trupuri pentru a măsura lumea. Astfel au evoluat unităţile de măsură.
Bibliografie :
1. Adrian Albu, O istorie a matematicii. Antichitatea până în secolul VI, Editura Nomina, Piteşti,
2009.
2. Florica T. Câmpan, Vechi şi nou în matematică, Editura Ion Creangă, Bucureşti, 1978.
http://www.scritube.com/stiinta/matematica/Mari-matematicieni-dea-lungul-191121481.php
http://www.referatele.com/referate/fizica/online2/STIINTA-DE-A-LUNGUL-TIMPULUIreferatele-com.php
http://www.math.uaic.ro/~leoreanu/depozit/Istoria%20matematicii-1.pdf

Aplicaţii ale trigonometriei în geometrie
Prof. Isaia Dida-Cristina
Şcoala Gimnazială Nr. 20 Galaţi
Funcţiile trigonometrice prezentate în trigonometrie fac posibilă folosirea unghiurilor pentru
determinarea elementelor necunoscute din diferite figuri geometrice. După cum ne indică şi numele
trigonometria (măsurarea a trei unghiuri) se ocupă cu rezolvarea triunghiurilor, respectiv a tuturor
figurilor care se pot reduce la triunghiuri prin trasare de diagonale.
Rezolvarea triunghiurilor dreptunghice
Metode generale
În trigonometrie se dau definiţiile funcţiilor geometrice ale unghiurilor dintr-un triunghi
dreptunghic care se extind cu ajutorul cercului unitate la orice fel de unghiuri. Aceste definiţii
conţin relaţii între laturile şi unghiurile unui triunghi dreptunghic astfel încât cunoaşterea a două
elemente este suficientă pentru calculul celorlalte. Notăm ipotenuza cu c, catetele cu a şi b, iar
unghiurile opuse lor cu α şi β. Folosim două relaţii din geometrie referitoare la triunghiul
dreptunghic (fig. 1):
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1. Teorema lui Pitagora c2=a2+b2.
2. Unghiurile alăturate ipotenuzei sunt suplementare: α+ β=900.
Există patru cazuri tipice pentru rezolvarea triunghiurilor dreptunghice.
I. Se dă ipotenuza c şi un unghi alăturat, de exemplu α:
1. β=900- α; 2. sin α= , a=c sin α; 3. cos α= , b=c cos α.
II. Se dă ipotenuza c și o catetă, de exemplu a:
1. sin α= ; 2. β=900- α; 3.a. b=

sau cu ajutorul unghiului calculat α

3b. ctg α= ; b=a ctg α sau 3c. cos α= , b=c cos α.
III. Se dă o catetă, de exemplu a și un unghi, de exemplu α.
β=900- α; 2. ctg α= , b=a ctgα; 3. sin α= , c=

;

sau cu ajutorul unghiului calculat β
2a. tg β= , b=a tg β;
3a. cos β= , c=

.

IV. Se dau ambele catete a și b:
1. tg α= ;
2. β=900- α;
3a. c=
; sau cu ajutorul unghiului calculat α
3b. c=
sau
3c. c=

.
Relații trigonometrice într-un triunghi oarecare

Elementele pe care vrem să le calculăm nu se află în general în triunghiuri dreptunghice. De
aceea trebuie studiate relațiile dintre unghiurile și laturile unui triunghi oarecare. Cele mai
importatnte relații sunt teorema sinusurilor și teorema cosinusului. Teorema cosinusului în cazul în
care lucrăm cu tabele este mai puțin folosită și poate fi folosită înlocuită cu teorema tangentelor sau
cu formulele referitoare la jumătatea unghiurilor.
Teoremele geometriei plane
Teorema sinusurilor
Orice triunghi ABC are un cerc circumscris lui, al cărui centru se află la intersectia
mediatoarelor (fig. 2). Laturile triunghiului vor fi coarde, iar vârfurile triunghiului se află pe cerc.
7
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Dacă notăm cu R raza cercului circumscris, laturile vor fi a=2R sinα, b=2R sinβ, c=2R sinγ.
Deci, 2R =

=

=

.

Într-un triunghi raportul dintre o latură și sinusul unghiului opus este egal cu diametrul
cercului circumscris triunghiului
Teorema sinusurilor

=

=

Într-un triunghi raportul a două laturi este egal cu raportul sinusurilor unghiurilor opuse.
Teorema cosinusului
În triunghiul ABC notăm cu D punctul de intersecție al înălțimii hc cu latura c și AD=q este
proiecția laturii b pe latura c. Această proiecție q=b cos α este pozitivă în cazul lui α ascuțit și
negativă pentru α obtuz. Lungimea lui DB va fi egală cu c – q, iar hc = b sinα. Conform teoremei lui
Pitagora în triunghiul dreptunghic DBC,
– 2bc
cos α sau grupând termenii

. Relații asemănătoare se obțin prin permutări

circulare.
Teorema cosinusului
sau

sau

Pătratul lungimii unei laturi a unui triunghi este egal cu suma pătratelor lungimilor celorlalte două
minus de două ori produsul lor înmulțit cu cosinusul unghiului dintre ele.
Teorema tangentei
tg
tg
tg
Formulele tangentei
tg

tg

, tg

, unde 2p=a+b+c.

Raza cercului înscris în triunghi
În triunghiul ABC bisectoarele se intersectează în centrul cercului înscris. Trasăm razele
cercului în punctele de tangență E, F, G și vom obține șase triunghiuri dreptunghice. Ele sunt două
câte două congruente, deci laturile notate cu x, y, z respectiv sunt egale. Lungimile laturilor egale
vor fi x=p – a, y=p – b, z=p – c, unde 2p=a+b+c. În triunghiul AGM, tg = = . Folosind formula
tg

obținem

=

de unde rezultă:
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Aria unui triunghi
Înlocuind în formula ariei

cu b sin α, obținem

pe

bc sin α. Aplicând

teorema sinusurilor în formula ariei obținem următorele formule pentru arie:
.
Prin adunarea ariilor triunghiurilor ABM, BCM, CAM, din figura 2, ale căror înălțimi sunt
egale cu raza cercului înscris obținem formula lui Heron pentru arie:
,
unde
Aria unui patrulater oarecare
Un patrulater oarecare ABCD este determinat de cinci elemente, cele patru laturi și suma a
două unghiuri opuse, de exemplu α și γ.

Notăm cu p semiperimetrul:
aria patrulaterului

vor fi:

și cu

. Ariile triunghiurilor ABD și BCD și

=

Aplicând teorema cosinusului obținem:

.

Atunci:
Efectuând calculele obținem:

.

Bibliografie
Mică enciclopedie matematică, Editura Tehnică, Bucureşti 1980
Manual geometrie şi trigonometrie pentru clasa a X-a, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti
1988
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Câteva sugestii în predarea proprietăților funcțiilor derivabile
Prof. Aurica Lazarov și Prof. Mihai Lazarov
Liceul Teoretic „General Dragalina”, Oravița
Cea mai mare problemă cu care profesorii de matematică se confruntă în activitatea lor
la clasă este TIMPUL. Experiența ne-a demonstrat că reușita elevilor la examenele de final de ciclu
este cumva, direct proporțională cu timpul petrecut efectiv față în față, rezolvând modele de
subiecte asemănătoare celor propuse de minister. Venim cu un exemplu concret de „câștig de timp”
la clasa a XI-a aplicat în predarea temelor legate de proprietăți ale funcțiilor derivabile – teoreme
remarcabile (Fermat, Rolle, Lagrange). Această modalitate de predare se pretează claselor la care
nivelul este mai scăzut.
În mod firesc, ordinea de predare este următoarea: Teorema lui Fermat, Teorema lui
Rolle, Teorema lui Lagrange, pentru fiecare dintre acestea fiind necesară minim o oră de predare și
cel puțin una de aplicații, fiind suficient de multe exemple demne de a fi lucrate la clasă. La clasele
de matematică-informatică este normal ca aceste teoreme să fie însoțite de demonstrație, mai ales că
acestea sunt, într-un anume sens „modele” pentru probleme mai deosebite întâlnite la concursurile
de matematică. Inovația constă în predarea în mod „invers” cronologic, începând cu teorema lui
Lagrange, celelalte putând fi considerate consecințe ale acesteia. Timpul poate fi recuperat
înlocuind demonstrația din actul de predare cu interpretarea geometrică a acestora.
Teorema lui Lagrange:
Fie a, b 

cu a  b și o funcție f :  a, b 

,(1) continuă pe  a, b  și (2) derivabilă pe

 a, b  . Atunci există un număr real c   a, b  astfel încât

f (c) 

f (b)  f (a)
.
ba

Impunând o condiție suplimentară (3) f (a)  f (b) , se obține
Teorema lui Rolle:
Fie a, b 

cu a  b și o funcție f :  a, b 

,(1) continuă pe  a, b  și (2) derivabilă pe  a, b 

și (3) f (a)  f (b) . Atunci există un număr real c   a, b  astfel încât f (c)  0 .
Teorema lui Fermat:
Fie o funcție f : D 

derivabilă în x0  D . Dacă x0 este punct de extrem local, atunci

f ( x0 )  0 . (Derivata unei funcții derivabile într-un punct de extrem este nulă)
Interpretarea Teoremei lui Lagrange:

Fiind dată o funcție continuă pe un interval  a, b  (graficul e „neîntrerupt”) și derivabilă pe

 a, b 

(graficul e „neted”), există cel puțin un punct C de abscisă c   a, b  situat pe graficul

funcției în care se poate duce o tangentă (la grafic) paralelă cu coarda determinată de punctele

A  a, f (a)  și B  b, f (b)  din capetele graficului (tangenta și coarda  AB  au aceeași pantă).

Interpretarea Teoremei lui Rolle:
Condiția (3) de mai sus „aduce” punctele A și B la aceeași „altitudine” (adică au aceeași
ordonată), deci panta coardei  AB  este nulă. Astfel, în punctul C se poate duce o tangentă paralelă
cu axa Ox (deci, orizontală).
10
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Interpretarea Teoremei lui Fermat:
Dacă într-un punct de extrem local de pe graficul unei funcții (derivabile) se duce o tangentă la
graficul funcției, aceasta este paralelă cu axa Ox .
Teorema lui Lagrange - interpretare

Teorema lui Rolle - interpretare

y

f(a)

y

B

f(b)

A
A

B

c2 c1

c2 c1
c1 c1c

O

b

x

c1

a

b

c1

O

x

c1

a
c1

1

Bibliografie:
Manual de Matematică de clasa a 11- 4 Ore Trunchi Comun+Curriculum Diferențiat - Mircea
Ganga.

Măsuri de îmbunătăţire a metodelor de predare
învăţare-evaluare la matematică
Prof. Morteci Genoveva,
C.T.A.T. ,,Dumitru Moțoc” Galați
Ca măsură de îmbunătăţire a metodelor predare-învățare-evaluare la disciplina matematică
un rol important îl are utilizarea metodelor interactive şi mai ales corelarea matematicii cu alte
domenii ale ştiinţelor.
Utilizarea metodelor interactive de predare-învăţare-evaluare în activitatea didactică
contribuie la îmbunătăţirea calităţii procesului instructiv-educativ, având un caracter activ –
participativ cu o reală valoare formativă asupra personalităţii elevului.
Caracteristicile metodelor interactive sunt următoarele:
- stimulează implicarea activă a elevului în sarcina de lucru;
- stimulează iniţiativa şi sunt atractive;
- asigură un demers interactiv al actului de predare-învăţare-evaluare;
- valorifică şi stimulează potenţialul creativ, originalitatea în rezolvarea unor probleme;
- asigură o mai bună punere în practică a cunoştinţelor prin găsirea soluţiilor proprii.
- dezvoltarea gândirii logice, raţionale;
- responsabilizarea elevilor în rezolvarea sarcinilor;
11
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Pentru a ridica învăţământului românesc la nivelul standardelor educaţionale europene
trebuie adaptate metodele de învăţământ în funcţie de nivelul de pregătire al elevului, de lucru la
clasă diferenţiat dar mai ales de stilurile proprii de învăţare ale elevilor.
Obiectivele actuale care se impun privind matematica sunt:
 Dezvoltarea interesului pentru matematică (prin rezolvarea unor probleme variate cu
referinţe din viața cotidiană);
 Stimularea gândirii logice şi a interesului pentru lărgirea orizontului în educație prin legarea
matematicii de aspectele ştiinţei;
 Înţelegerea legăturii dintre matematică, viaţă şi alte discipline sau domenii ale ştiinţei;
Exemple de activităţi de învăţare:
 analiza datelor unei probleme pentru verificarea noncontradicţiei, suficienţei și redundanţei.
 eliminarea datelor neesenţiale; interpretarea parametrilor unei probleme ca o parte a ipotezei
acesteia.
 utilizarea formulelor standardizate în înţelegerea ipotezei;
 exprimarea prin simboluri specifice a relaţiilor matematice dintr-o problemă;
 analiza secvenţelor logice în etapele de rezolvare a unei probleme;
 exprimarea rezultatelor rezolvării unei probleme în limbaj matematic;
Valori şi atitudini






Dezvoltarea unei gândiri deschise, creative, a independenţei în gândire şi acţiune
Manifestarea iniţiativei, a disponibilităţii de a aborda sarcini variate, a tenacităţii,
a perseverenţei şi a capacităţii de concentrare
Dezvoltarea simţului estetic şi critic, a capacităţii de a aprecia rigoarea, ordinea şi
eleganţa în arhitectura rezolvării unei probleme sau a construirii unei teorii
Formarea obişnuinţei de a recurge la concepte şi metode matematice în abordarea
unor situaţii cotidiene sau pentru rezolvarea unor probleme practice
Formarea motivaţiei pentru studierea matematicii ca domeniu relevant pentru
viaţa socială şi profesională.

Bibliografie
[1]CRIŞAN, Lucia. Cadrul didactic. Didactica disciplinelor. Metode, procedee educaţionale şi noi
tehnologii. Noiembrie 2009.
[2]OPRESCU, Victor. Dimensiunea psihologică a pregătirii profesorului. Craiova: Scrisul românesc, 1983
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Teaching Numbers and Math Can Be Fun
Teacher Negru Nicoleta Dana, School: „Sfantul Ierarh Nicolae”
Comuna Vladesti, Judetul Galati

For some reason students love counting. That is lucky because numbers are a basic part of
almost any young learners’ course, starting with counting up to five or ten and moving on to money,
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dates, times and the rest. This article is about the stages of that process, including making this
endlessly repeated topic always new and interesting.
Maths is a key skill which children need to acquire for use in their everyday lives. There are
many aspects to maths, and these can be explored at an early age through everyday informal
contexts. The following activities give teacher an idea about how can these type of learning can be
fun for the students.
Number Recognition
Number recognition to ten and subsequently twenty and then further is a key part of early
maths. To begin with children can be introduced to numbers up to five and when able to recognise
these, move on to numbersto ten. A lovely way to introduce numbers to ten and develop your
child's coordination is through hopscotch or an outdoor foam number puzzle.
Counting up and down
The best activities for this are ones that engage the children and whose actions give them
some reinforcement of the size of the number they are hearing or saying. The simplest way of doing
this is getting louder and louder as they count up, then quieter and quieter as they count down. This
can be combined with actions in “Growing Numbers”, a TPR activity in which they start crouched
down with their heads down and their arms around their knees for “1” and get bigger and bigger as
they count until they end up stretched up high for “10”. Stepping backwards and forwards as they
count also works in the same way. There are also plenty of story books and songs for counting up
and down, e.g:
 Five Little Monkeys Jumping on the Bed
 Five Little Ducks Went Out One Day
 Ten Little Indians
Counting things
There are plenty of games where students count how many of something there is. The best
things for students to count are things that are around them in the classroom. This is more fun and
active if you ask them to run around and touch things as they count them in response to questions
like “How many windows are there?” You can add more of an intellectual challenge to this by half
hiding some of the things (e.g. staplers and boxes of crayons) around the room.
This hiding idea can also be used with students sitting down by using a Where’s Wallystyle detailed picture in which students must race to spot “How many giraffes are there?” by
looking closely at it. A much simpler version is for the teacher to flash up a flashcard with a number
of objects on it for the students to count and shout out the number as quickly as possible.Counting
songs can also be used at this stage if you use ones were the students can choose a number, e.g.
ones for selecting people like Bubble Gum Bubble Gum in a Dish (How Many Pieces Do You
Wish?).
Students can also run around to practise counting up to different numbers by the teacher
telling them how many things they should look for and asking them to touch as they count them,
e.g. “There are five in this room. What are they?”
Random numbers
Although they then go on to count, the last two ideas above already involve students
producing or responding to numbers without necessarily counting first. In all the games below they
can also count on their fingers etc but will find that learning not to need to do so will increase their
speed and so chance of winning.
13
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The simplest games are those where the teacher shouts out a number and the students
respond in some way, for example:
 Running and touching the figure on the wall
 Running and jumping onto the figure sellotaped to the floor
 Running and circling that figure or number of things on the whiteboard
 Grabbing and holding up a flashcard with the figure on it
 Holding up that many fingers
Reading numbers 1 to 10
Most of the games above can be played with the teacher holding up, writing or pointing at
the word rather than shouting it out. Throwing a dice with written numbers on it is a nice variation
on this. The teacher could also show word shapes, write words slowly or show words with just the
important letters (e.g. F and O for 4) written in.Alternatively, the teacher can still shout out the
number but get the students to do something with a written number, e.g. hold up the right written
number, run and slap the right written number flashcard on the wall, or run and circle the right
written word on the board.
Writing numbers 1 to 10
Students can respond to a shouted out word, incomplete written word, incorrectly spelt
word, word shape, figure, being shown a number of objects or being asked to count a number of
objects. Students can race to add the missing letters, correct the mistakes, spell the word with
magnetic letters or letter flashcards, or rearrange the mixed-up letters.
These are only a small number of games and activities that can help both the teacher and the
students to get aquainted with numbers but the variety is much larger. A lesson where the teacher
uses his imagination to help the students asimilate the new content in an enjoyable and fun way will
be a lesson that students will remember with pleasure.
BIBLIOGRAPHY:
• Ellis, Printha, Bowen, Mary Way Ahead 2, Macmillan, UK, 2006
• Harmer, Jeremy The Practical of English Language Teaching, Longman, UK, 1991
Webiography :
• www.academia-de-engleza.ro
• https://en.islcollective.com/
• englishtips.org/
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Isaac Newton
Prof. Aura Iroveanu,
Colegiul C.T.A.T. “D. Moțoc”- Galați
Isaac Newton, renumit om de ştiință englez,
matematician, fizician şi astronom, preşedintele
Academiei Regale de Ştiințe a Angliei, este savantul
aflat la originea teoriilor ştiințifice care vor revoluționa
ştiința, în domeniul opticii, matematicii şi în special al
mecanicii. În 1687 a publicat lucrarea „Philosophiae
Naturalis Principia Mathematica”, în care a descris
Legea universală a gravitației şi, prin studierea legilor
mişcării corpurilor, a creat bazele mecanicii clasice. A
contribuit, împreună cu Gottfried Wilhelm von Leibniz,
la inventarea şi dezvoltarea calculului diferențial şi a
celui integral. Newton a fost primul care a demonstrat că legile naturii guvernează atât mişcarea
globului terestru, cât şi a altor corpuri cereşti, intuind că orbitele pot fi nu numai eliptice, dar şi
hiperbolice sau parabolice. Tot el a arătat că lumina albă este o lumină compusă din radiații
monocromatice de diferite culori. Newton a fost un fizician, înainte de toate.
Laboratorul său uriaş a fost domeniul astronomiei, iar instrumentele sale geniale au fost
metodele matematice, unele dintre ele inventate de el însuşi. Newton nu s-a lăsat antrenat de latura
pur astronomică şi matematică a activității sale, ci a rămas de preferință fizician. În aceasta constă
neobişnuita tenacitate şi economia gândirii sale. Până la Newton şi după el, până în timpurile
noastre, omenirea n-a cunoscut o manifestare a geniului ştiințific, de o forță şi o durată mai mare.
Newton a fost primul care şi-a dat seama de aceasta. Spencer ne comunică următoarele cuvinte ale
lui Newton, rostite cu puțin timp înaintea morții sale: „Nu ştiu cum arăt eu în fața lumii, dar mie mi
se pare că sunt un băiat care se joacă pe malul mării şi se distrează căutând din timp în timp
pietricele mai colorate decât de obicei, sau o scoică roşie, în timp ce marele ocean al adevărului se
întinde necunoscut în fața mea.”
Newton s-a născut în 1643 pe data de 4 ianuarie (de Crăciun – 25 decembrie 1642 conform
calendarului de atunci), anul izbucnirii marelui război civil în Anglia, a fost martorul executării lui
Carol I, al guvernării lui Cromwell, al restaurării Stuarților, al aşa-numitei „glorioase revoluții, fără
vărsare de sânge” din 1688 şi a murit la vârsta de 84 de ani, când regimul constituțional era
consolidat. Dar furtunile politice n-au lăsat, pare-se, urme adânci asupra vieții lui Newton. El a
rămas, cel puțin în aparență, un „filozof” apolitic, în acel sens larg în care cuvântul era folosit în
vechime. Viața lui Newton a decurs liniştită, paşnică şi monotonă; el a murit necăsătorit, iar
călătoriile lui s-au mărginit la mici distanțe, netrecând granițele Angliei. Newton s-a bucurat de o
sănătate robustă, niciodată nu a avut prieteni apropiați, de o vârstă cu el.
Newton s-a născut în satul Woolsthorpe, situat la 10 km sud de orăşelul Grantham, în
apropierea țărmului răsăritean al Angliei. Despre originea familiei Newton din Woolsthorpe există
foarte puține informații. Până la dobândirea titlului de noblețe, Newton se interesa, pare-se, foarte
puțin de strămoşii lui. Cum se întâmplă adeseori, familia îşi amintea, dintre strămoşi, numai de
bunici. Este adevărat că după ce a devenit „Sir Isaac”, Newton a prezentat Camerei heraldice un
tablou genealogic oficial, cuprinzând pe toți ascendenții săi până la tatăl stră-străbunicului, John
Newton. Tatăl lui, cu acelaşi nume: Isaac Newton era un fermier ce deținea pământuri şi animale
ce-l făceau să se considere bogat, dar care nici măcar nu ştia sa semneze. Mama lui Isaac rămăsese
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văduvă cu trei luni înainte de naşterea lui, şi a decis sa se mărite cu Barnabas Smith, un om bogat
din satul vecin North Witham, dublul vârstei ei. Acesta insa şi-a dorit o soție fără copii, astfel încât
a fost nevoita sa îl abandoneze pe Isaac (pe atunci in vârsta de 3 ani), pe care l-a lăsat in grija
bunicii lui. În 1656, s-a înapoiat la Woolsthorpe cu trei copii – fratele şi surorile lui Isaac. Băiatul
avea 15 ani; el putea fi un ajutor în gospodărie şi mama l-a adus in 1658 de la Grantham înapoi la
Woolsthorpe. El a rămas la țară 2 ani, un timp destul de îndelungat pentru un adolescent. În afară de
câteva anecdote, se ştie foarte puțin despre această perioadă importantă din viața lui Isaac, când s-au
format caracterul şi înclinațiile lui
În lucrarea „Philosophiae naturalis principia mathematica” („Principiile matematice ale
filozofiei naturale”, 1687), Newton stabileşte cele trei legi universale ale mişcării (Legile lui
Newton), referitoare la inerția de repaus şi mişcare şi la principiul acțiune-reacțiune. Foloseşte
pentru prima dată termenul latin gravitas (greutate), pentru determinarea analitică a forțelor de
atracție, şi defineşte Legea universală a gravitației.
Principiul I al mecanicii: Orice corp îşi menține starea de repaus sau de mişcare rectilinie
uniformă atât timp cât asupra sa nu acționează alte forțe, sau suma forțelor care acționează asupra sa
este nulă.
Principiul al II-lea al mecanicii: F = ma. Newton introduce noțiunea de cantitate de
mişcare, ceea ce astăzi se numeşte impuls. Aceasta este o mărime vectorială egala cu produsul
dintre masă şi viteză: p = mv . Principiul al doilea al mecanicii introduce noțiunea de forță ca fiind
derivata impulsului în raport cu timpul. F= dt/ dp sau folosind definiția impulsului F= d(mv)/dt.
În mecanica newtoniană se consideră că masa este constantă (independentă de viteză) cât
timp se păstrează integritatea corpului, deci F= mdv/dt , adică F = ma .
Principiul al III-lea al mecanicii: Când un corp acționează asupra altui corp cu o forță
(numită forță de acțiune), cel de-al doilea corp acționează şi el asupra primului cu o forță (numită
forță de reacțiune) de aceeaşi mărime şi de aceeaşi direcție, dar de sens contrar. Acest principiu este
cunoscut şi sub numele de Principiul acțiunii şi reacțiunii.
Principiul suprapunerii forțelor: Dacă mai multe forțe acționează în acelaşi timp asupra
unui corp, fiecare forță produce propria sa accelerație în mod independent de prezența celorlalte
forțe, accelerația rezultantă fiind suma vectorială a accelerațiilor individuale.
Newton a scris numeroase opuscule cu subiecte filozofice şi religioase asupra interpretării
unor texte din Biblie, sub influența spiritualismului mistic al lui Henry More şi a convingerii în
infinitatea universului împotriva dualismului cartezian. Lucrările sale „The Chronology of Ancient
Kingdoms Amended” şi „Observations Upon the Prophecies of Daniel and the Apocalypse of St.
John” au fost publicate după moartea sa. Issac Newton a fost într-o măsură oarecare şi de filozofie.
Dar nu a fost nici metafizician de profesie ca Henry More, nici în acelaşi timp filozof şi om de
ştiinŃă ca René Descartes.
Filozofia îl preocupă numai în măsura în care are nevoie pentru a pune bazele investigaŃiei
sale matematice a naturii. Fizica sa, mai exact, filozofia naturală a lui Newton nu poate fi disociată
de conceptele inteligibile de timp absolut şi spațiu absolut, opuse timpului şi spațiului sensibil sau
datorite simțului comun. Timpul absolut, adevărat şi matematic, este numit de Newton Durată.
În ceea ce priveşte structura internă a spațiului, a „diviza” spațiul, adică a separa în mod
efectiv şi real „părțile” sale, este imposibil, imposibilitate care nu interzice efectuarea unor distincții
„abstracte” şi „logice” şi nu ne împiedică să deosebim „părți” inseparabile în spațiul absolut.
Infinitatea şi continuitatea spațiului absolut implică această distincție. Din aceasta derivă afirmația
că mişcarea absolută este mişcarea în raport cu spațiul absolut, şi toate mişcările relative implică
mişcări absolute. Mişcarea absolută este însă foarte greu, dacă nu imposibil de determinat. Noi
percepem lucrurile în spațiu, mişcările lor în raport cu alte lucruri, adică mişcările lor relative, dar
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nu mişcările lor absolute în raport cu spațiul însuşi. În plus, mişcarea însăşi, starea de mişcare, deşi
diametral opusă stării de repaus, este totuşi absolut indiscernabilă de aceasta din urmă.
Aşadar, noi putem distinge efectiv mişcările absolute de mişcările relative sau chiar de
repaus numai în cazul în care determinarea forțelor care acționează asupra corpurilor nu se bazează
pe percepția schimbărilor ce intervin în relațiile mutuale ale corpurilor respective. Mişcarea
rectilinie nu oferă această posibilitate, condițiile necesare sunt întrunite doar de mişcarea circulară,
care dă naştere unor forțe centrifuge a căror determinare permite recunoaşterea existenței ei într-un
corp dat şi chiar să-i măsurăm viteza, fără a trebui să ne interesăm de poziția sau de comportamentul
vreunui alt corp decât al celui care se roteşte.
Descoperirea caracterului absolut al rotației constituie o confirmare decisivă a concepției
despre spațiu a lui Newton, ea o face accesibilă cunoaşterii noastre empirice şi, fără să o lipsească
de funcția şi de statutul ei metafizic, îi asigură rolul şi locul de concept ştiințific fundamental. Căci
dacă mişcarea inerțială, adică mişcarea rectilinie şi uniformă, devine - exact ca şi repausul - starea
naturală a unui corp, atunci mişcarea circulară, care în orice punct al traiectoriei îşi schimbă
direcția, păstrând totodată o viteză unghiulară constantă, apare din punctul de vedere al legii inerției
ca o mişcare nu uniformă, ci constant accelerată.
Spre deosebire însă de simpla translație, accelerația a fost întotdeauna ceva absolut şi aşa a
rămas până la emiterea teoriei relativității generale de către Einstein, care o lipseşte de caracterul
său absolut. Ori, ca să realizeze acest lucru, Einstein a trebuit să reînchidă Universul şi să nege
structura „geometrică” euclidiană a spațiului, confirmând astfel logica concepției newtoniene.
Aporturi în ştiință, ce-i poartă numele marelui Newton:
• Unitatea de măsură a greutății în sistemul internațional: un newton, cu simbolul N, reprezintă
greutatea care transmite unui corp cu masa de 1 kg o accelerație de 1 m/s².
• Unitatea de măsură a momentului forței: un newton-metru, cu simbolul Nm, reprezintă forța de 1
newton aplicată unui suport perpendicular pe o axă şi aflat la o distanță de 1 metru de acea axă.
• Tubul lui Newton, folosit pentru demonstrarea că în vid obiectele de masă diferită cad cu aceeaşi
viteză.
• Legile lui Newton referitoare la mişcarea mecanică.
n

• Binomul lui Newton, formula de dezvoltare a seriei: (a  b) n 

C a
k 0

k nk
n

 bk

• A inițiat conceptul de limită, cel de derivată şi cel de integrală.
• Alături de Leibniz este inventatorul calcului diferențial şi integral.
Cei doi titani au ajuns, în mod inevitabil la inventarea acestui domeniu al matematicii pe
două căi foarte diferite. Leibniz a pornit de la soluționarea matematică a nedeterminărilor "clasice"
din matematică, iar Newton a plecat de la definirea corectă a vitezei şi accelerației ca variații ale
vectorilor de poziție, respectiv viteză în variații infinitezimale ale timpului în care o mişcare
mecanică are loc.
• Inelele lui Newton, datorite fenomenului de interferență.
• Discul lui Newton, un dispozitiv cu ajutorul căruia se demonstrează că suprapunerea tuturor
culorilor din spectru reconstituie lumina albă.
Epitaful de pe mormântul său îi caracterizează pe deplin personalitatea sa istorică: „Aici se
odihneşte Sir Isaac Newton, nobil, care cu o rațiune aproape divină a demonstrat cel dintâi, cu făclia
matematicii, mişcarea planetelor, căile cometelor şi fluxurile oceanelor.
El a cercetat deosebirile razelor luminoase şi diferitele culori care apar în legătură cu acesta,
ceea ce nu bănuia nimeni înaintea lui. Interpret sârguincios, înțelept şi corect al naturii, al
antichității şi al Sfintei Scripturi, el a afirmat prin filozofia sa măreția Dumnezeului atotputernic, iar
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prin caracterul său exprima simplitatea evanghelică. Să se bucure muritorii, că a existat o asemenea
podoabă a speciei umane. Născut la 25 decembrie 1642, decedat la 20 martie 1727”.
Bibliografie :
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Istoria unui geniu – Albert Einstein
Prof. Aura Iroveanu,
C.T.A.T. “D. Moțoc”- Galați
Născut în Ulm, Germania, în anul 1879, Albert Einstein a
elaborat teoriile speciale și generale ale relativității. În anul 1921 a
câștigat premiul Nobel pentru fizică deoarece a reușit să explice
efectul fotoelectric. S-a stins din viață la 18 aprilie 1955, în Princeton,
New Jersey.
Albert Einstein s-a născut pe data de 14 martie 1879 în Ulm,
Württemberg, Germania și a crescut într-o familie de evrei. Tatăl
său, Hermann Einstein a fost vânzător și inginer si, împreună cu
fratele lui, a pus bazele unei companii care se ocupa cu fabricarea de
echipament electric. Aceasta avea sediul în Munchen, Germania și
purta numele: Elektrotechnische Fabrik J. Einstein &Cie. Mama sa,
fostă Pauline Koch era casnică. Einstein a avut o singură soră, Maja,
care s-a născut la doi ani după el.
Einstein a frecventat școala primară la Gimnaziul Luitpold din Munchen. I-a plăcut muzica
clasică și a cântat la vioară. Cu toate acestea se simtea îndepărtat și chinuit de educația rigidă
prusacă pe care o primea acolo. A avut o deficiență în discursul oral care se manifesta printr-un ritm
încet în vorbire si pauze pentru a se putea gândi la ce urmează să spună. Mai târziu, Einstein a scris
despre două momente care i-au marcat copilăria. Unul dintre ele a fost întâlnirea cu o busolă, la
vârsta de cinci ani când a rămas fermecat de forța care mișca acul. Cel de-al doilea moment a avut
loc la vârsta de 12 ani când a descoperit o carte de geometrie pe care a citit-o de nenumărate ori.
În anul 1889, familia Einstein a invitat un student polonez la medicină care avea o situație
materială precară, Maz Talmud, să vină în casa lor în fiecare joi pentru cină. Talmud a devenit
meditator neoficial pentru tânărul Albert, pe care l-a învățat matematică și filosofie la nivel avansat.
Una dintre cărțile pe care Talmud i le-a imprumutat lui Albert era o carte de științe pentru copii în
care autorul și-a imaginat o plimbare alături de electricitatea care circula printr-un cablu de telegraf.
Einstein a început să se întrebe cum ar arăta o rază de lumină dacă ai alerga cot la cot cu ea la
aceeași viteză. Dacă lumina ar fi fost o undă, atunci raza de lumină ar fi părut ca nu se mișcă, ca o
undă înghețată. Deși, de fapt, raza de lumină se mișcă. Acest paradox l-a făcut să scrie prima
„lucrare științifică” la 16 ani, „Analiza stării de eter în câmpurile magnetice.” Această problemă a
vitezei relative față de un observator nemișcat și a observatorului care se mișcă o dată cu lumina era
o chestiune care îi va acapara gândirea pentru următorii 10 ani.
În anul 1894 compania lui Hermann Einstein nu a reușit să obțină un contract important
pentru a putea să instaleze o rețea electrică în Munchen, iar acesta a fost forțat să se mute cu familia
în Milano, Italia. Albert a rămas la un internat din Munchen, care aparținea unei rude, pentru a-și
putea termina studiile la Gimnaziul Luitpold. Dând piept cu stagiul militar atunci cand avea vârsta
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obligatorie, Albert s-a retras de la școală și a folosit un bilet de la medic, pretinzând că suferă de
astenie nervoasă pentru a-și justifica refuzul înrolării. În acest fel, ajunge la Milano pentru a se
alătura părinților săi. Aceștia îi împărtașeau sentimentele, dar erau îngrijorați de viitoarele
consecințe pe care ar trebui să le înfrunte Albert ca urmare a abandonului școlar și a faptului că a
evitat serviciul militar și că nu avea aptitudini care să îl ajute să își găsească un loc de muncă.
Din fericire, Einstein a putut să se înscrie direct la Școala Federală Politehnică Elvețiană
(Eidgenössische Polytechnische Schule) din Zürich, Elveția. Pentru că îi lipsea echivalentul
diplomei de liceu, Albert a avut mici probleme cu examenul de admitere, dar a avut un punctaj
exceptional la matematică și la fizică. Din această cauză, el a fost admis la școală cu condiția de a-și
termina prima parte a studiilor. A mers la un liceu special condus de Jost Winteler în Aarau, Elveția
și a absolvit în anul 1896 la vârsta de 17 ani. A devenit prieten pe viață cu familia Winteler, la care
a locuit și s-a îndrăgostit de fiica acestora, Marie. În acel moment, Einstein a renunțat de cetățenia
germană pentru a evita stagiul militar și s-a înscris la școala din Zürich.
Einstein își va aminti că anii petrecuți în Zürich au fost cei mai fericiți din viața sa. A
întâlnit mulți studenți care aveau să îi devină prieteni loiali, precum Marcel Grossmann, un
matematician, și Michele Besso cu care se delecta având conversații lungi despre spațiu și timp. În
același timp, a cunoscut-o și pe viitoarea sa soție, Mileva Maric, studentă la fizică.
După ce a absolvit Institutul Politehnic, Albert Einstein se confruntă cu o serie de crize în
următorii ani. Pentru că era autodidact, a chiulit de la cursuri, câștigând, astfel, antipatia unora
dintre profesorii săi. Unul dintre ei, în mod special, Heinrich Weber, a scris o scrisoare de
recomandare la cererea lui Einstein prin care avea să fie respins pentru toate pozițiile academice
pentru care a aplicat după absolvire. Între timp, relația sa cu Maric a devenit mai profundă, dar
părinții lui se opuneau vehement acesteia aducând ca argument trecutul ei sârbesc și religia creștinortodoxă. Einstein și-a înfruntat părinții și a continuat să se întâlnească cu Maric. În ianuarie 1902,
acestia au avut o fiică, Lieserl, care ori a murit din cauza unei boli, ori a fost dată spre adopție – nu
se știe exact.
Aceasta este cea mai grea perioada din viata lui Albert Einstein. Nu se putea căsători cu
Maric și să întrețină o familie fără un loc de muncă, iar afacerea tatălui său a dat faliment. Fiind
șomer și disperat, Einstein medita copii, dar nu se putea ține de treabă. Lucrurile au luat o turnură
interesantă la sfârșitul anului 1902 când tatăl prietenului său de-o viață, Marcel Grossmann, l-a
recomandat pentru un post de funcționar la oficiul de brevete elvețian din Berna. În aceeași
perioadă, tatăl lui Einstein s-a îmbolnavit grav și, chiar inainte de a-și da ultima suflare, i-a dat
acestuia binecuvântarea de a se căsători. Einstein s-a căsătorit cu Maric la 6 ianuarie 1903, având un
venit mic, dar stabil. În mai 1904 au avut primul fiu, Hans Albert. Cel de-al doilea fiu, Eduard, s-a
născut în 1910.
Anul miraculos
La oficiul de brevete, Albert Einstein evalua cererile de brevetare pentru dispozitive
electromagnetice. Și-a stăpânit locul de muncă rapid, rămânându-i timp pentru a cugeta asupra
transmisiei semnalelor electrice și a sincronizării electromecanice, lucru care ii trezise interesul de
câțiva ani. În timp ce era la școala politehnică, a studiat teoriile electromagnetice ale fizicianului
scoțian, James Maxwell, care descriau natura luminii. Astfel a descoperit că viteza luminii rămânea
constantă, lucru necunoscut chiar si pentru Maxwell însuși. Cu toate acestea, noua descoperire
încalca legile de mișcare ale lui Newton pentru că nu există viteză în teroria lui Newton. Această
observație îl determină pe Einstein sa formuleze principiul relativității.
În 1905-adesea numit „anul miraculos” al lui Einstein – acesta scrie o lucrare pentru
doctorat și ii sunt publicate alte patru lucrări în „Analele Fizicii” (Annalen der Physik), unul dintre
cele mai recunoscute jurnale de fizică. Cele patru lucrări – efectul fotoelectric, mișcarea browniană,
relativitatea speciala și echivalența dintre materie și energie – vor schimba cursul fizicii moderne și
îl vor aduce în atenția lumii academice. În lucrarea despre materie si energie, acesta a dedus
binecunoscuta ecuație E=mc2, sugerând că mici particule de materie pot fi transformate în
acumulări uriașe de energie, anticipând dezvoltarea puterii nucleare. Au existat speculații ca
Einstein și soția sa, Maric, au lucrat împreună la celebrele lucrări din 1905 ale fizicianului, dar
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istoricii care au studiat subiectul nu au găsit dovezi ale implicării acesteia. De fapt, în lucrări,
Einstein menționează conversațiile cu Michele Besso în elaborarea relativității.
La început, lucrările din 1905 ale lui Einstein au fost ignorate de comunitatea fizicienilor.
Lucrurile au început să se schimbe atunci când a avut parte de atenția lui Max Planck, cel mai
influent fizician al generației sale și fondatorul teoriei cuantice. Primind comentariile laudative ale
lui Planck prin prisma experimentelor care îi confirmau teoriile, Einstein a fost invitat să țină
prelegeri la întâlniri internaționale, avansând rapid în lumea academică. I-au fost oferite o serie de
posturi la cele mai prestigioase instutiții, inclusiv de la Universitatea din Zürich, Universitatea din
Praga, de la Institutul Federal Elvețian de Tehnologie și în final de la Universitatea din Berlin unde
a fost director al Institutului de Fizică Keiser Wilhelm între anii 1913-1933.
Căsnicia lui Einstein s-a destrămat o dată cu succesul său. Călătoriile dese și studiul intens
asupra muncii sale, certurile despre copii și veniturile puține ale familiei l-au determinat pe Einstein
să ajungă la concluzia că mariajul său s-a terminat. Acesta a început o aventură cu o verișoară, Elsa
Löwenthal, cu care s-a căsătorit, mai târziu. În anul 1919 a divorțat de Mileva stabilind să îi dea
banii pe care ar putea să îi primească dacă ar câștiga vreodată un Premiu Nobel.
Teoria relativității
În anul 1915, fizicianul a terminat teoria generală a relativității, pe care o considera
capodopera sa. El era convins că relativitatea generală era corectă din cauza frumuseții sale
matematice și pentru că a prezis cu exactitate periheliul orbitei lui Mercur în jurul Soarelui, care era
incompletă în teoria lui Newton. Teoria generală a relativității a prezis, de asemenea, o deviere
măsurabilă a luminii în jurul Soarelui când o planetă sau un alt soare orbitează în jurul acestuia.
Această anticipare a fost confirmată în observații făcute de astronomul britanic Sir Arthur
Eddington în timpul eclipsei solare din 1919. În 1921, Albert Einstein a primit vestea că a câștigat
Premiul Nobel pentru fizică. Pentru ca relativitatea era încă o controversă, Einstein a primit premiul
pentru explicarea efectului fotoelectric.
În anii 1920, Einstein a lansat noua știință a cosmologiei. Ecuațiile sale au prevestit ca
universul este dinamic, fiind mereu în expansiune sau în contractare. Acest lucru a contrazis
perspectiva generală că universul este nemișcat, perspectivă pe care Einstein a susținut-o mai
devreme, fiind un reper în dezvoltarea teoriei generale a relativității. Calculele sale următoare au
indicat faptul că universul s-ar putea extinde sau contracta. În 1929, astronomul Edwin Hubble a
descoperit ca universul se extinde, astfel confirmând munca lui Einstein. În timpul vizitei la
Observatorul Mount Wilson din apropiere de Los Angeles, în 1930, Einstein l-a intâlnit pe
Hubble și a declarat că această constanta cosmologică, teoria sa inițială a mărimii inerte și formei
universului este „cea mai mare gafă” a sa.
În timp ce Einstein era în turneu în jurul lumii pentru a-și prezenta teoriile în anii 1920,
naziștii prindeau putere sub conducerea lui Adolf Hitler. Teoriile relativității ale fizicianului au
devenit o țintă a propagandei naziste. În 1931, naziștii au înrolat alți fizicieni să-l catalogheze pe
Einstein și teoriile sale ca fiind „fizică evreiască”. În acest timp, savantul a aflat ca guvernul
german, fiind sub controlul total al partdului nazist, a emis o lege prin care evreilor le era interzis să
dețină vreo funcție oficială, inclusiv predarea în universități. De asemenea, a aflat ca numele lui se
afla pe o listă neagra și că o organizație nazistă a publicat o revistă cu fotografia lui Einstein cu
sloganul „nu este încă spânzurat”.
În decembrie 1932 Einstein a decis să părăsească Germania pentru totdeauna. A acceptat un
post la noul Institut de studii avansate din Princeton, New Jersey, care a ajuns să fie o Mecca a
fizicienilor de pe tot globul. Aici și-a petrecut restul carierei încercând să elaboreze teoria câmpului
unificat – o teorie atotcuprinzătoare care ar trebui să unifice toate forțele universului și, implicit,
toate legile fizicii, într-una singură – care să combată interpretarea acceptată a fizicii cuantice. Alți
savanți europeni care au fugit din diferite țări care erau amenințate de ocuparea nazistă s-au refugiat
în Statele Unite. Câțiva dintre acești oameni de știință știau că naziștii plăuiesc sa dezvolte o armă
atomică și pentru o perioadă de timp avertismentele lor către Washington, D.C. nu au fost luate în
seamă.
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În vara anului 1939, Einstein, împreună cu alt savant, Leo Szilard, au fost convinși să scrie o
scrisoare președintelui Franklin D. Roosevelt pentru a-l pune în alertă cu posibilitatea unei bombe
naziste. Președintele Roosevelt nu a putut risca posibilitatea că Germania poate creea o bombă
atomică înaintea Statelor Unite. Se crede că acea scrisoare a fost factorul cheie care a motivat
Statele Unite să cerceteze dezvolatea armelor nucleare. Roosevelt l-a invitat pe Einsten scurt timp
la Casa Alba imdeiat după ce Statele Unite au inițiat Proiectul Manhattan.
La scurt timp după ce și-a început cariera la Institutul din New Jersey, Albert Einstein a
arătat aprecierea pentru „meritocrația” Statelor Unite și pentru dreptul la liberă exprimare – lucruri
de care nu s-a putut bucura în tinerețe în Europa. În 1935, lui Albert Einstein i s-a acordat șederea
permanentă în SUA și a devenit cetățean american în anul 1940. Mulți dintre colegii săi au fost
invitați să ajute la elaborarea bombei atomice, insa Einstein nu s-a aflat printre ei. Potrivit mai
multor cercetători care au studiat dosarele FBI de-a lungul anilor se pare că motivul pentru care
guvernul SUA nu avea încredere în Einstein era asocierea de-a lungul vieții cu organizațiile
socialiste. Directorul FBI, J. Edgar Hoover a recomandat ca Einstein să fie exclus din America prin
Legea pentru excluderea străinilor (Alien Exclusion Act), dar a fost respinsă de
Departamentul de Stat al SUA. În schimb, în timpul războiului, Einstein a ajutat Marina SUA să
evalueze designul viitoarelor sisteme de arme și a contribuit cu fonduri oferind spre licitație
manuscrise personale neprețuite. Un exemplu a fost o copie scrisă de mână a lucrării sale din 1905
privind relativitatea specială care s-a vândut cu 6, 5 milioane de dolari, iar acum se găsește la
Biblioteca Congresului.
În timp ce era în concediu, pe 6 august 1945, Einstein a auzit că o bombă atomică a fost
lansată în Hiroshima, Japonia. S-a implicat curând în efortul internațional pentru a încerca să țină
bomba atomică sub control și, în 1946, a format Comitetul de Urgență pentru Cercetătorii energiei
Atomice împreună cu fizicianul Leo Szilard. În 1947, într-un articol pe care l-a scris pentru „The
Atlantic Monthly”, Einstein a argumentat că Statele Unite nu ar trebui să încerce să monopolizeze
bomba atomică, ci, în schimb, ar trebui să aprovizioneze Natiunile Unite cu arme nucleare cu scopul
de a le menține ca inhibitor. La acea vreme, fizicianul a devenit membru al National Association
for the Advancement of Colored People (Asociația Națională pentru dezvoltarea oamenilor de
culoare). A corespondat cu activistul pentru drepturile civile W.E.B. Du Bois și s-a implicat activ
pentru drepturile afro-americanilor.
După război, Einstein a continuat să lucreze la multe aspecte cheie ale teoriei generale ale
relativității, precum găurile de vierme, posibilitatea de a călători în timp, existența găurilor negre și
crearea universului. Cu toate acestea, s-a izolat tot mai mult de restul comunității fizicienilor.
Datorită descoperirii secretelor atomilor și a moleculelor, încurajați de elaborarea bombei atomice,
majoritatea savanților lucrau la teoria cuantică, nu la cea a relativității. Un alt motiv pentru care s-a
distanțat de colegii săi era obsesia sa cu descoperirea teoriei câmpului unificat. În anii 1930,
Einstein s-a lansat intr-o serie de dezbateri istorice private cu Niels Bohr, inventatorul modelului
atomic Bohr. În ultimul deceniu al vieții sale, Einstein s-a retras din viața publică, călătorind rar și
limitându-se la plimbări lungi în jurul orașului cu prieteni apropiați cu care se angaja în discuții
profunde despre politică, religie, fizică și teoria câmpurilor unificate.
În 17 aprilie 1955, în timp ce lucra la un discurs prin care se pregătea să comemoreze cea
de-a șaptea aniversare a Israelului, Einstein a suferit un anevrism abdominal si a suferit o
hemoragie internă. A fost dus la Centrul Universitar Medical din Princeton pentru tratament, dar a
refuzat operația, crezând că și-a trăit viața și era mulțumit să își accepte soarta. „Vreau să plec când
vreau” a început el atunci. „Nu are sens să prelungim viața artificial. Mi-am indeplinit sarcinile, este
timpul să plec. Și o voi face cu eleganță.” Einstein a murit la Centrul Universitar Medical în zorii
zilei următoare – 18 aprilie 1955 – la vârsta de 76 de ani.
Bibliografie
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Numere iraționale
Prof. Moldovanu Simona,
C.T.A.T. „D. Motoc”
În matematică, un număr irațional este un număr real care nu se poate exprima ca raportul a
două numere întregi. Prin contrast, numerele reale care se pot exprima ca raportul (rația) dintre doi
întregi se numesc numere raționale.

Figura 1. Ipotenuza unui triunghi dreptunghic isoscel cu catetele egale cu 1 este un număr irațional,
.
Exemple de numere iraționale
Secțiunea de aur (numită uneori și Raportul de aur, Proporția de aur, Numărul de aur) (sectio
aurea în limba latină), notată cu litera greacă Φ (phi majuscul) sau și cu φ (phi minuscul), care se
citesc "fi", este primul număr irațional descoperit și definit în istorie. El este aproximativ egal cu
1,618033 și poate fi întâlnit în cele mai surprinzătoare împrejurări.
Euclid l-a denumit pe Φ ca fiind simpla împărțire a unui segment de dreaptă în ceea ce el a
numit "medie" și "extremă rație". Iată cuvintele lui: "Spunem că un segment de dreaptă a fost
împărțit în medie și extremă rație atunci când segmentul întreg se raportează la segmentul mai mare
precum se raportează segmentul cel mare la cel mai mic".
Cu alte cuvinte, în imaginea din figura 2 (a+b)/a=a/b, dacă atunci segmentul a+b a fost
împărțit intr-o secțiune de aur cu simbolul Φ.

Figura 2. Secțiunea de aur a segmentului a+b din desen este realizată atunci când raportul dintre a+b
şi a este egal cu raportul dintre a şi b. În această ilustrație a este numit "extremă rație", iar b este
numit "medie".
Deoarece φ este o fracție cu numitor și numărător pozitiv, φ este întotdeauna pozitiv:

Numărul π (adesea scris pi) este o constantă matematică a cărei valoare este raportul dintre
circumferința și diametrul oricărui cerc într-un spațiu euclidian; este aceeași valoare ca și raportul
dintre aria unui cerc și pătratul razei sale. Simbolul π a fost propus pentru prima oară de
matematicianul galez William Jones în 1706. Valoarea constantei este egală aproximativ cu 3,14159
în notația zecimală obișnuită. π este una dintre cele mai importante constante din matematică și
fizică: numeroase formule din matematică, inginerie și alte științe implică folosirea lui π.
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Numărul π este un număr irațional, adică valoarea sa nu poate fi exprimată exact sub formă
de fracție m/n, cu m și n întregi. De aceea, reprezentarea sa zecimală nu are sfârșit și nu începe nici
să se repete. Numărul este și transcendent, ceea ce înseamnă, printre altele, că nu există un șir finit
de operații algebrice cu numere întregi (puteri, extrageri de radicali, sume etc.) al căror rezultat să
fie egal cu valoarea lui; demonstrarea acestui fapt a fost o realizare relativ recentă în istoria
matematicii și un rezultat semnificativ al matematicienilor germani ai secolului al XIX-lea. De-a
lungul istoriei matematicii s-au depus eforturi semnificative de a determina π cu mai multă precizie
și de a-i înțelege natura; fascinația acestui număr a intrat și în cultura nematematică.

Figure 3. Circumferinţa = π × diametru
Numărul lui Euler
Numărul e este uneori numit și numărul lui Euler după matematicianul elvețian Leonhard
Euler, sau constanta lui Napier în cinstea matematicianului scoțian John Napier, care a introdus
logaritmii (e nu trebuie confundat cu γ, constanta Euler-Mascheroni, și ea numită uneori constanta
lui Euler).
Deoarece e este un număr transcendent, și deci irațional, valoarea sa nu poate fi dată cu un
număr finit de zecimale (nici măcar cu perioadă). O valoare aproximativă, cu 20 de zecimale exacte,
este e≈2,71828 18284 59045 23536
Numărul e se definește ca fiind limita seriei (1+1/n)n, când n tinde la infinit, adică:

Se consideră că e a fost calculat pentru prima oară de către matematicianul elvețian Jacob
Bernoulli în a doua jumătate a secolului XVII, pe când acesta studia acumularea dobânzilor
succesive, compuse (chiar limita de mai sus).

Figura 4. logaritm natural din e, ln(e), este egal cu 1.
Webgrafie:
1. https://ro.wikipedia.org/wiki/NumumarIrational
2. https://brainly.ro/tema/6361
3. https://www.tpu.ro/educatie/ce-sunt-numerele-irationale/
4. http://mathmoreeasy.ro/multimi-de-numere/

23

Revista de matematică ReviMath

PROBLEME REZOLVATE
PROBLEME CU REZOLVĂRI DIN GAZETA MATEMATICĂ
Problema nr.24 Gazeta Matematică. 1/2014
Fie a, b, c numere complexe de modul 1. Știind că
să se arate că

.

Rezolvare:
Arătăm că
Din
adunând relațiile obținem
Notăm cu

Folosind proprietățile:

(1)

atunci inegalitatea din problemă se scrie
prin ridicare la pătrat se obține

și

obținem

Aplicând inegalitatea (1) rezultă că :

obținem

Dar

Deci

(2)

Dar
Din relațiile (2) și (3) rezultă

(3)

Rezolvare Prof. Diacănu Gianina,
C.T.A.T. ”Dumitru Moțoc” Galați.
Problema nr. 2 Gazeta Matematică nr. 2/2014
Să se calculeze sin( arctg

+ arccos

).

Soluție:

Notăm arctg

= x, unde x

atunci tg x =

Ridicând la pătrat obținem:
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Notăm arccos

= y, unde y

Cu notațiile anterioare obținem: sin (x + y) = sin x cos y + sin y cos x
Înlocuind valorile calculate anterior avem:
sin (x + y) =

sin (x + y) =
Rezolvare Prof. Diacănu Gianina,
C.T.A.T. ”Dumitru Moțoc” Galați.

Probleme cu rezolvări clasa A IX-A
1. Doi elevi au găsit un manuscris vechi, pe care se află scris un șir de numere naturale
4, 11, 18, 25, 32, …….., 2017, …..și tot în acesta se specifică de un cod numeric secret inclus în
acest șir. Stabiliți dacă 2020 ar pute fi codul?
Prof. Caragea Luminița,
C.T.A.T. ”Dumitru Moțoc” Galați.
Rezolvare:
Se observă că șirul de numere natural este o progresie aritmetică cu rația
r = a2 – a1 = 11 – 4 = 7, unde a1=4.
Conform formulei termenului general al unei progresii aritmetice an = a1 + (n-1) r avem
2020 = 4 + (n-1) 7 (n-1) 7 = 2016 n-1 = 288 n = 289 este număr natural si deci 2020 este al
289-lea element al progresiei aritmetice , deci ar putea fi codul secret.

2. Fie numerele reale nenule a, b. Se consideră apoi că x = a3, y =

(3a2b – 3ab2),

z = -b3 , în această ordine , sunt trei numere aflate în progresie aritmetică. Arătați dacă a = b.
Prof. Caragea Luminița,
C.T.A.T. ”Dumitru Moțoc” Galați.
Rezolvare :
Știm că x, y, z sunt termenii consecutive ai unei progresii aritmetice dacă și numai dacă y =
, de nude în cazul nostru avem
3ab2 - b3 = 0

(a-b)3 = 0

a – b =0

(3a2b – 3ab2) =
a = b.
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3. Avem o progresie geometrică (bn)n≥1 și despre care știm a2016 a2017 a2018 = 1331.
Aflați a2017.
Prof. Caragea Luminița,
C.T.A.T. ”Dumitru Moțoc” Galați.
Rezolvare :
Știm că a, b, c sunt termenii consecutivi ai unei progresii geometrice dacă și numai dacă b2 =
ac. Atunci în cazul numerelor noastre a22017 = a2016 a2018 și cum a2016 a2017 a2018 = 1331, atunci a32017
= 113 a2017 = 11.
4.

Rezolvați în

ecuația | 1- 3x | = | 2x + 5|.
Prof. Caragea Luminița,
C.T.A.T. ”Dumitru Moțoc” Galați.

Rezolvare :
5
Pe intervalul (-∞ ,  ) : 1- 3x = -2x – 5 x = 6 care este întreg dar nu se află intervalul specificat.
2
5 1
4
Pe intervalul (
, ) : 1-3x = 2x + 5 5x = -4
x =  ceea ce nu este număr întreg.
2 3
5
1
Pe intervalul ( , ∞) : -1 + 3x = 2x + 5 x = 6 care este și număr întreg dar și mai mare
3
1
decât
.
3
5
Dacă x =  putem obține
= 0 ceea ce este fals.
2
1
Dacă x = putem obține0 =
ceea ce este fals.
3
Deci soluția ecuației este x = 6.

Probleme geometrie
1. Să se arate că triunghiul ABC este dreptunghic isoscel dacă și numai dacă:

Prof. Isaia Dida-Cristina,
Şcoala Gimnazială Nr. 20 Galaţi
Rezolvare:

Implicația directă:

Dacă a = b și triunghiul ABC este dreptunghic
.
Implicația inversă:
Se știe că

. Observăm că

Deoarece c = 2R sin C

sin C

Din inegalitatea mediilor rezultă că
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2.Dacă A, B, C sunt măsurile unghiurilor unui triunghi, atunci precizați când are loc egalitatea:

Prof. Isaia Dida-Cristina,
Şcoala Gimnazială Nr. 20 Galaţi
Rezolvare:
Deoarece sin A, sin B, sin C sunt strict pozitive, avem:

sau

.

Conform inegalității Cauchy-Buniakowski-Schwarz, avem:
=
Cum

=
=

Rezultă că

sau

.

Combinând rezultatele precedente obținem

adică inegalitatea dorită. Se

constată ușor că egalitatea are loc dacă și numai dacă triunghiul este echilateral.
3. Dacă în triunghiul ABC se cunosc aria sa și măsura unghiului A, să se determine ce valori pot lua
AB și AC astfel încât BC să fie minimă.
Prof. Isaia Dida-Cristina,
Şcoala Gimnazială Nr. 20 Galaţi
Rezolvare:
Vom nota cu a, b, c, lungimile laturilor triunghiului ABC. Utilizând teorema cosinusului se obține:
A).
,

înlocuind în relația anterioară obținem:

această sumă este minimă când b = c.
Așadar BC este minima când AB = AC =

.

Bibliografie
[1] Mică enciclopedie matematică, Editura Tehnică, Bucureşti 1980
[2] Manual geometrie şi trigonometrie pentru clasa a X-a, Editura Didactică şi Pedagogică,
Bucureşti 1988.
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Probleme cu rezolvări CLASA A X-A
Prof. Morteci Genoveva,
C.T.A.T. ”Dumitru Moțoc” Galați
1. Să se determine numerele complexe z, astfel încât: z  z  3  4i
Rezolvare:
Rezolvăm ecuaţia z  z  3  4i , unde z = x+iy 

x 2  16  3  x  6 x  7  x 

 -y = -4  y = 4 şi
Deci soluţiile sunt z =

x 2  y 2  x  iy  3  4i

7
6

7
+ 4i.
6

2. Să se calculeze numerele complexe:
a)

z1  2  7i   4  5i 

b) z 2 

1  2i
2i

c)

8i
.
7  4i

Rezolvare:
a) Efectuăm calculul direct şi utilizând puterile lui i, i2 = -1

z1  2  7i   4  5i  =8+28i-10i-35 i2=8+18i+35=43+18i

b) Amplificăm fracţia cu 2- i prin calculul direct se obţine:

z2 

1  2i
=
2i

=

2  i  4i  2 4  3i
=
5
5

c) Prin calcule succesive obtinem:

8i

7  4i

64  1
49  16



65

1
 1
65 1

3. Se consideră numărul complex z determinați numărul real a pentru care z este număr real.
2a  i
z
1 i
Soluție:
Se amplifică cu conjugatul 1+i .
z=

2a  i
=
1 i

=

Condiţia pentru care un număr complx să fie real este ca partea imaginară să fie 0
2a+1=0=>2a=-1=>a=-1/2.

28
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Probleme cu rezolvări CLASA A XI-A
Probleme rezolvate pentru examenul de Bacaluareat
Prof. Elena Tufiși
Liceul Tehnologic “Tudor Vladimirescu”

Algebra XI/ M2
1. Se consideră matricea

si

a) Să se arate că matricea
b) Să se demonstreze că
c) Să se calculeze

este inversabilă.
, unde
.
.

Rezolvare: a) B inversabilă

= 17 – 12 = 5

a)
.
b)
Se demonstrează prin inducție matematică că
,
.
Formăm propziția care depinde de n, adică P(n):
,
Verificăm propoziția pentru n=2, adică P(2):
adevarată.
Demonstrăm că are loc: P(k) implică P(k+1), k
,
, adică presupunem adevarată propoziția
P(k):
ṣi arătăm că și P(k+1) este adevărată,
P(k+1) :
,k
,
.
Ştim ca P(k+1) :

Presupunerea facută este adevărată, deci
2.Se consideră determinantul

,
,

a) Să se calculeze
b) Să se rezolve în mulțimea numerelor reale ecuația,
c) Să se rezolve în mulțimea numerelor reale ecuația
Rezolvare:
29
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a)
.
b)

.
(înlocuim pe m de la b) cu

c)
-pentru m = 1
Analiza XI/ M2

) și obținem:

m=2

1. Se consideră funcția

,

a) Să se determine numărul real a astfel încât funcția f să fie continuă în punctul
b) Să se determine ecuația asimptotei oblice la graficul functiei f.
c) Pentru a =2 să se scrie ecuația tangentei la graficul f in punctul
Rezolvare:
a) f continuă în punctul

, unde

,

si

Deci

.

.

b) Asimptota oblică este caracterizataă de ecuația

, unde

și

.
și n

Deci

.
Ecuația asimptotei oblice este
c) Ecuația tangentei la graficul funcției f in punctul
, unde

este dată de egalitatea urmatoare:
si

Desigur trebuie mai întâi să aflăm derivata funcției:

Tangenta la grafic în punctul de abscisă

are ecuația:

T:
Problemele au fost selectate din culegerea de matematica “Ghid metodologic de bacalaureat
M_Tehnologic 2014”, editura Delfin
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Probleme cu rezolvări CLASA A XII-A
Prof. Răus Liliana,
C.T.A.T. ”Dumitru Moțoc” Galați
1. Pe R se consideră legea de compoziție x y =
a) Calculați 1 2 3 4.
b) Să se rezolve în R ecuația x x x x =6
c) Să se arate că (R, ) este grup comutativ.
Rezolvare:
1. a) 1 2= 1+2-2=1
(1 2

3=1+3-2=2

(1 2 3

4=2+4-2=4

b) x x =
(x x

2x-2
=6 

x x) = 6

c) Demonstrăm asociativitatea: ( x y
(x y

z

6 x=3

z

(

x,y

R

z= x+ y -2+z-2=x+y+z-4;

Observăm că x y = x+ y -2= y+ x-2 =x y (

x+y+z-4;
x,y R adică legea de compoziție este

comutativă. Trebuie determinat e R cu proprietatea x e= e x=x (

x R,  x’ R astfel încât

obținem x+e-2=x și e=2. Deasemenea, pentru (

Din
x x’=

x=e, unde x’ este soluția ecuației

x R.

x=e adica x+ x’ -2=2 și obṭinem x’=4-x R.

Ȋn concluzie (R,*) grup comutativ.
2. Fie funcția f: (0, ∞)

R, f(x) =

+ 2.

a) Să se calculeze primitiva F: (0, ∞)

R a funcției f cu proprietatea că F(1 ) = 2017 .

b) Să se calculeze
( )dx.
c) Să se arate că orice primitivă a funcției f este crescătoare pe domeniul de definiție.
Rezolvare:
2. a) Fie F: (0, ∞)
F( )= + 2x+ C
F(1 ) = 2017=>
b)

(

)dx =

R primitivă a lui f, F( ) =

(x)dx =3

+ 2+ C=2017=> C =2014=> F( )=
=

+

c) Fie F: (0, ∞)
R, F primitivă a funcției f => F’(x) = f(x).
F’(x) =
+ 2 > 0,
(0, ∞) =>F crescătoare pe (0, ∞).
31
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3. Să se calculeze următoarele integrale nedefinite.





1.  3 x  2e x dx; 2. 

dx
dx
;
; 3. 2
2
2x  5
9x  4

4. I   ln xdx; 5. I   x ln xdx; 6. I   x 2 e x dx.
Soluție:





1.Avem  3 x  2e x dx   3 x dx  2 e x dx 

3x
 2e x  c.
ln 3

2
x
dx
dx
1
dx
1 1
3  c.
2.  2

 
 
 ln
2
2
2
2
9
9x  4

 2   9 x2   2 
2
x
9 x 2    
 
3
3
3
 3  


3.

dx
dx
1
1
2
x 2

 

arctg
 c.
2
2
2x  5
 2 5 2
2
5
5


5
2 x  

x 2  
2


 2

4. Avem integrala I care se calculează cu metoda de integrare prin părți I   ln xdx

1
f ( x)  ln x  f ' ( x)  
1
x   I  x ln x    xdx  x ln x  x  C  x(ln x  1)  C
x
g ' ( x)  1  g ( x)  x 
5. I   x ln xdx
1
f ( x)  ln x  f ' ( x)  
1 x2
 dx 
x2
x
I
ln x   x 2
2 
2
x 
g ' ( x)  x  g ( x) 
2 
x2
1
x2
1 x2
I
ln x   xdx  ln x 
C
2
2
2
2 2

6. I   x 2 e x dx
f ( x)  x 2  f ' ( x)  2 x 

 I  x 2 e x  2 xe x dx x 2 e x  2 I 1
x
x 
g ' ( x)  e  g ( x)  e 

I 1   xe x dx

I 1 se calculează folosind tot integrarea prin părţi:

f ( x)  x  f ' ( x)  1 
 I1  xe x   e x dx xe x  e x  C  e x ( x  1)  C
x
x
g ' ( x)  e  g ( x)  e 
 I  x 2 e x  2e x ( x  1)  C  e x ( x 2  2 x  2)  C
32
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Probleme rezolvate Clasa a XII-a
Prof. Isaia Cecilia,
C.T.A.T. ”Dumitru Moțoc” Galați.
Să se calculeze integralele:
1.
Soluţie: Numitorul se descompune în factori ireductibili cu coeficienţi reali astfel:

Deoarece gradul numărătorului este mai mic decât gardul numitorului, nu avem “parte
polinomială”, deci descompunerea în fracţii raţionale simple are forma:
(*)
Fiind valabilă pentru

.

Pentru a determina constantele
putem elimina numitorii şi apoi să folosim metoda
coeficienţilor nedeterminaţi în egalitatea polinomială care se obţine. Totuşi, în situaţia în care
numitorul are în descompunerea sa doar factori liniari, se poate proceda astfel: se inmulţeşte
egalitatea (*) cu
, obţinându-se:

După care trecem la limita când
obţinându-se:

şi găsim

După care trecem la limita când
Analog obţinem

apoi se înmulţeşte egalitatea (*) cu

şi găsim
descompunerea în fracţii raţionale simple este:

Întegrând obţinem:

, unde am ţinut seama că
modulele sub semnul ln nu mai apar efectiv.
2. Să se calculeze integrala



Din descompunerea în fracţii simple
, găsim
,

,

,

,

, şi atunci
33
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Probleme cu rezolvări CLASA A IX-A profesională
Profesor Veronica Antal Şcoala Gimnazială ,,General Dumitru
Dămăceanu”Cosmești
1)Prețul unei biciclete este de 600 de lei.Determinați prețul bicicletei după ce se scumpește de
două ori succesiv cu câte 10%.
Rezolvare :
10
 600  600  60  660;
Prețul bicicletei după prima scumpire: 600 
100
Prețul bicicletei după a doua scumpire: 660 

10
 660  660  66  726lei .
100

2)Se consideră triunghiul ABC dreptunghic în A, în care m(B)  300 . Să se calculeze
lungimile catetelor triunghiului știind că lungimea ipotenuzei este egală cu 10cm.
Rezolvare :

Triunghiul ABC fiind dreptunghic , în care BC=10 şi m(B)  30 0  AC=5

AB 2  BC 2  AC 2  AB 2  10 2  52  AB  5 3.
3) După o scumpire cu 25%, prețul unui produs este 500 de lei. Calculați preţul obiectului
înainte de scumpire
Rezolvare :
Notăm cu x, preţul obiectului înainte de scumpire.

 x

25
1
4x  x
 x  500  x   x  500 
 500  5 x  2000  x  400lei .
100
4
4

4) a)Arătați că (2  3 ) 2  (1  2 3 ) 2  20.
b)Arătați că (2  3)(2  3)  ( 5  3)( 5  3)  3.
2

Rezolvare :

2
2
a) (2  3 )  2  2  2  3  3  4  4 3  3  7  4 3.

(1  2 3) 2  12  2 1 2 3  (2 3) 2  1  4 3  12  13  4 3.
 (2  3) 2  (1  2 3) 2  7  4 3  13  4 3  20.
b) (2  3 )(2  3 )  4  3  1; ( 5  3)( 5  3 )  5  3  2;

(2  3)(2  3)  ( 5  3)( 5  3)  1  2  3.
34
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Probleme cu rezolvări CLASA A X-A profesională
Prof. Moldovanu Simona,
C.T.A.T. „D. Moțoc”

1) Rezolvați în mulțimea numerelor reale ecuaţia lg( x 2  x  2)  lg( 2 x  4).
Rezolvare: lg( x 2  x  2)  lg( 2 x  4)  x 2  x  2  2 x  4  x 2  3x  2  0  x1  2; x2  1

x 2  x  2 >0 și 2 x  4 >0  x  2,   S  .

2) Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia

3

x 2  7 x  2  2.

Rezolvare: Ridicând relația la puterea a treia obținem (3 x 2  7 x  2 ) 3  (2) 3 ,

 x 2  7 x  2  8  x 2  7 x  10  0  x1  2; x2  5.
3) Rezolvați în mulțimea numerelor reale ecuația 8 x  4 2 x1.
Rezolvare:
Ecuația 8 x  4 2 x1  (23 ) x  (2 2 ) 2 x1  23 x  2 4 x2  3x  4 x  2  x  2.
4) Să se determine ecuaţia dreptei ce trece prin punctele A(2;1) şi B(1;2).
AB:

x2
y  (1)
x  xA
y  yA



 AB : x  y  3  0.
 1  2  2  (1)
xB  x A y B  y A

5.Ȋn reperul cartezian (XOY) se consideră punctele A(5,3);B(2,3) și C(5,6). Arătați că triunghiul
ABC este isoscel.
Rezolvare: Calculăm lungimile laturilor ABC .

AB  ( xB  x A ) 2  ( yB  y A ) 2  (2  5) 2  (3  3) 2  3.
AC  ( x A  xC ) 2  ( y A  yC ) 2  (5  5) 2  (3  6) 2  3  AB  AC  ABCisoscel .
6.Ȋn reperul cartezian XOY se consideră punctele A(2,-1) si B(6,7).Calculați distanța de la O(0,0)
la mijlocul segmentului AB
Rezolvare: Fie M mijloculul segmentului AB, coordonatele punctului M sunt:
x  xB 2  6
y  yB  1  7
xM  A

.  4; y M  A

 3  M (4;3).
2
2
2
2

MO  ( xM  xO ) 2  ( y M  yO ) 2  (4  0) 2  (3  0) 2  5.

35
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PROBLEME PROPUSE
Propuneri probleme clasa a-IX-a
Profesor Paulina Petrea Şcoala Gimnazială Nr.2 Independența
1) Să se determine suma primilor 10 termeni ai progresiei aritmetice (an ) n1 , în care a1  2
şi a2  1.
2) Să se determine numărul real x ştiind că numerele 18; ( x  3);8. termenii consecutivi ai unei
progresii geometrice.
3) Se consideră progresia aritmetică (an ) n1 în care a2  6 şi r  4 . Să se calculeze a10 .
4) Se consideră progresia geometrică (bn ) n1 în care b1  3 şi b2  6 . Să se calculeze b3  b4  b5 .
5) Să se determine primul termen şi raţia progresiei aritmetice (a n ) n1 , știind că a2  a4  14 şi

a3  a5  18 ;
6) Se consideră funcția f : R  R f ( x)  2 x  3 .Să se determine valorile lui x pentru care
3 f ( x)  2 f (1)  4.
7) Fie vectorii v1  2i  1  m  j și v2   m  1 i  4 j . Determinați valorile numărului real m
pentru care vectorii sunt perpendiculari.
3
8) Să se calculeze ctg x, ştiind că sin x  şi x  (00 ;900 ) .
5
9) Determinați coordonatele punctului de intersecție al graficelor celor două funcții f si g unde

f : R  R, f ( x)  2017  x; g : R  R, g ( x)  x  2017.
10) Rezolvați sistemele de ecuații liniare de mai jos:

3x  4 y  2
;
a) 
 x  y  1

 4 x  5 y  17
;
b) 
x  y  2

5( x  y )  2 y  5
.
c) 
3x  2( x  y )  1

x 2  3x  2
 0.
11) Rezolvați inecuatia:
( x  3)(2 x  3)
12) Determinaţi m real astfel încât ecuaţia  3m  2  x  m  4  0 are soluţia x  2 .
13) Determină o funcţie de gradul I care verifică relaţia f  f  x    2 f  x   3 .

36
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Propuneri probleme clasa a-X-a
Prof. Morteci Genoveva,
C.T.A.T. ,,Dumitru Moțoc” Galați
1) Să se determine numerele complexe z, astfel încât:

z  3z  1  4i b) z  z  2  i

a)

2) Să se determine numerele complexe z, astfel încât:

z2 4

zi  3 5

a)

z2
2
z6

b)

3) Să se reprezinte în planul complex numerele:

z1  1  5i   3  4i  b) z 2  1  4i

a)

7  2i

4) În mulţimea numerelor complexe:
a) calculaţi: z= (2  3i)(4  i) 2  (3  7i)(2  3i) ;
b) calculați: opusul , inversul și modulul numarului complex z  2  i .
5)Calculaţi :
a) log5 6  log5 4  log5 2  log5 12 ;
b)

 log2 4  log5 125

6

;

1
3

c) log 2 16  log 2 3  log 2 ;
d) 3 log 6 24  log 6 64  log 3 81;
e) log 5

1
2
3
25
 log 5  log 5  ...  log 5 .
2
3
4
24

6) Să se rezolve urmatoarele ecuatii logaritmice:
a) log 5 ( x  6)  log 5 ( x 2  3x  3).
b) log 4 ( x 2  9)  log 4 ( x 2  2 x  1).
c) log 6 ( x 2  x  1)  log 6 ( x  8).
d) log 2 (5x  4)  3.
e) log 3 ( x  2)  log 3 x  1.
7) Să se rezolve urmatoarele ecuații exponențiale:
a) 5 x  625 ;
c) 9 x  4  3x  3  0
log x
e) 5 5  2018.
2

b) 6 2 x5  6 x 8.
d) 16 x  6  4 x  8  0 .
2

f) 7 x

2

3 x  2

 343.
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Propuneri probleme clasa a-XI-a
Prof. Iroveanu Aura,
C.T.A.T. ”Dumitru Moțoc” Galați

a  2 a  b

=
b  1 
 3

Ex.1 .Să se determine numerele reale a şi b ştiind că

 x2

Ex. 2 Să se determine x,y,z  R,. astfel încât matricea  2 x  6
 0


7
 0

 .
 a 1 6

y 1
z 

1
z  să fie egală cu I3.
0
z  1

 4 3
 .
Ex. 3 . Să se determine A  M2(R), ştiind că: A+At = 
3
6


 2 6 
 = 3X.
Ex. 4 . Rezolvaţi ecuaţia matriceală: X+4 
 3  6
Ex. 5 Determinați matricele A , B
n

n

1 0
 și B =
dacă : A = 
2 1


2 X  3Y

Ex.6 Determinaţi matricele X,Y  M2,3(Q), dacă: 
 X  2Y

Ex. 7 Să se calculeze: A =

1 1 1


0 1 0 .
0 0 1



 6 3  2

 
0  8 9 .
 3 1  1

 
  4 4  1

 k2
k
2



 k (k  1) k (k  1) k 3  .
k 1 

n

2 x x
Ex. 8 . Rezolvaţi ecuaţia: x 2 x =2x+2.
x x 2
Ex. 9 Se consideră determinantul

D(m) =

,m

a) Să se calculeze D(5).
b) Să se rezolve ecuaţia D(m) =0.
c) Să se rezolve ecuaţia D( 4 x ) = 0.
Ex. 10 Să se calculeze limitele de funcţii:
1) lim

x  

8 x 2  3x  2
;
4x 2  6

5) lim

x  

10) lim

x  

x2
2x 2  3

x

2

2) lim

x  

;

6) lim

x  1



x2
;
x2

x2 1
;
x 2  3x  2

3) lim x
x  

7) lim
x 1

 4x

2



 3  3x ;

x 3  3x  2
;
x 4  4x 2  3

x

4) lim

x  

8) lim

x 

x2  5

x
x2  8

;

;

8x 2  7 x  1
2 x 2  3x  5
3x 2  2 x  1
lim
lim
;
12)
;
14)
;
x   4 x 2  1
x   4 x 2  x  1
x  9 x 2  x  1

 3x  x ; 11) lim
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15) lim

x 

2x  6
x 2  2x  6

16) lim

;

x 

5x  1
x2  x 1

;

17) lim

x 

6x  5
x 2  2x  4

.

Propuneri probleme clasa a-XII-a
Prof. Raus Liliana,
C.T.A.T. ”Dumitru Moțoc” Galați
se consideră legea de compoziție:

1. Pe G

.
a) Să se calculeze
b) Să se determine elementul neutru al legii de compoziţie
c) Ştiind că legea de compoziţie „ ” este asociativă să se calculeze
..........
2.Se consideră funcţiile:

3
şi F ( x)  x  3ln x  x  3 .
x
a) Să se arate că funcţia F este o primitivă a funcţiei f .

f , F : (0;)  R date prin f ( x)  ln x 

b) Să se calculeze

 xf ( x)dx

c) Să se calculeze

 f e dx .
2

x

1

3. Pe G
se consideră legea de compoziție: x  y  xy  4 x  4 y  12 .
a) Să se verifice că x  y  ( x  4)( y  4)  4 pentru orice
.
b) Să se rezolve ecuația x  4  x  (3)  x  (2)  9
c) Să se demonstreze că x  y  G, pentru x, y  G.
4. Se consideră funcţia f : R  R, f ( x)  ( x 2  x)  e x . Se cere:
a) Să se calculeze

 f ( x)  e

x

dx

b) Să se calculeze  ( x 2  e x  f ( x))dx .
e 1

c) Să se calculeze


1

e x ( x  1)
dx
f ( x)

5. Pe R se consideră legea de compoziţie: x  y  xy  7 x  7 y  56 .
a) Să se verifice că: x  y  (x – 7)(y – 7) + 7,  x,y  R.
b) Rezolvaţi ecuaţia: 7 X  7 X 1  7.
c) Fie mulţimea: G = (7,  ), să se demonstreze că x  y  G, pentru x, y  G.
d) rezolvaţi pentru x  R inecuaţia: . x  ( x  2)  ( x  3)  7.
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e) calculaţi:
..........
f) demonstraţi egalitatea: x1  x2  .......  x 2017 ( x1  7)( x2  7).....( x2017.  7)  7, x1 , x2 ,...x2017  R.

Exerciții practice propuse pentru clasa a IX-a profesională
Prof. Chipailă Adrian,
Școala Gimnazială ”Sf. Parascheva”, Smîrdan, jud. Galați
1. Rezolvați în Z inecuațile:
a. 14x-3<11;
b. x+4>2-3x;
c.

≤

d.

+

;
≥1

2. Să se rezolve în R ecuațiile:
a. 3x+5=2
b. 5x+3(x+6)=7x+13

=

c.

.

3. Rezolvaţi în Z inecuaţiile:
a.
b.
c.

7

d.
e.
4. Rezolvați în mulțimea numerelor reale sistemul de ecuații:
a.
b.
c.
d.
5. Rezolvați sistemul de inecuații in multimea numerelor reale:
a.
b.
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Propuneri probleme clasa a-IX-a profesională
Profesor Veronica Antal Şcoala Gimnazială ,,General Dumitru
Dămăceanu”Cosmești
1) Să se calculeze aria și perimetrul dreptunghiului ABCD, ştiind că AB  3 2 , BC  2 3.

2) Rezolvați triunghiul dreptunghic cu o catetă de 6 cm și înălțimea corespunzatoare ipotenuzei de
3 3 cm.
3) Se consideră un triunghi oarecare △ABC, având lungimile laturilor AB=9 cm, AC=12 cm și
BC=15 cm. Aflați: m(∢A); aria △ABC; sin∢C si tg∢B.
4) Fie △ABC cu m(∢B)=90o are AB=8 cm și cos∢A=

4
. Aflati perimetrul △ABC.
5

5) După o ieftinire cu 20%, prețul unui produs este 480 de lei. Calculați preţul obiectului înainte
de ieftinire.
6) După o scumpire cu 25%, prețul unui televizor este 1250 de lei. Calculați preţul televizorului
înainte de scumpire.
7) Se consideră funcţia f : R  R, f ( x)  2 x  1 . Determinați coordonatele punctelor de
intersecție a graficului funcției f cu axa Oy și axa Ox.
8) Se consideră funcţia f : R  R, f ( x)  2 x  1 .Calculați f (1)  f (2)  f (3)  .......  f (10).
9) Se consideră funcţia f : R  R, f ( x)  x 2  2 x . Calculați f (1)  f (2)  f (3)  f (4)  .....  f (10).
10) Se consideră funcţiile f și g, determinați coordonatele punctului de intersecție al graficelor celor
două funcṭii f : R  R, f ( x)  6  x; g : R  R, g ( x)  x  6.
11) Rezolvați în mulțimea numerelor reale ecuația ( x  3) 2  2( x  3)  1  0.
12) Rezolvați în mulțimea numerelor reale ecuația (4 x  1) 2  25.
13) Fie funcţia f : R  R, f ( x)  2 x  a, unde a este un număr real. Determinați numărul real a
pentru care A(2,6) este situat pe graficul funcţiei f .
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MODEL AL PROBEI DE MATEMATICĂ DIN CADRUL
EXAMENULUI DE BACALAUREAT 2017
Prof. Răus Liliana,
C.T.A.T. ”Dumitru Moțoc” Galați
M2:filiera tehnologică.
Toate subiectele sunt obligatorii.
Se acordă 10 puncte din oficiu.
Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.
SUBIECTUL I
(30 de puncte)
1 2 3
5p 1. Calculați     10 
5 3 5
5p 2. Fie x1 , x2 rădăcinile ecuației x2 – x – 1 = 0. Calculați ( 2x1 – 1 )(2x2 – 1 ).
5p 3. Rezolvaţi în mulțimea numerelor reale ecuaţia:.
5p 4. După o reducere cu 20% un produs costă 240lei. Să se determine preţul inițial.
5p

5. Fie vectorii v1  2i  1  m  j si v2   m  1 i  4 j . Determinati valorile numărului real m

pentru care vectorii sunt coliniari.
5p 6. Să se determine ecuaţia dreptei ce trece prin punctele A(2;1) şi B(1;2).
SUBIECTUL II

(30 de puncte)

1 0 0


1.Se consideră matricea A   0 2 0  .
 0 0 3


5p a) Calculaţi determinantul matricei A;
5p b) Calculați A  2  A2 .
5p c) Rezolvați ecuația det  A  xI3   x 2  3x  2 ;
2.Se consideră legea de compoziţtie x  y  xy  2 x  2 y  2 definită pe multimea
5p

a) Să se arate ca x  y  ( x  2)( y  2)  2

5p

b) Să se calculeze (2)  (1)  0 .

5p

c) Să se rezolve ecuația x  ( x  1)  2

SUBIECTUL III

.

(30 de puncte)

3x  5
.
x 1
5p
a) Determinați asimptotele graficului funcţiei f.
5p
b) Studiați monotonia funcției .
5p.
c) Scrieți ecuația tangentei la grafic în punctul de abscisă x=2.
2.Fie funcția
.

1.Se consideră funcția

f ( x) 

5p
5p

a) Determinați o primitivă a acestei funcții F:
b) Să se calculeze
.

5p

c) Să se calculeze
42
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SUBIECTUL I
1. ( 1  2 )  10  3  10  6.
5

5

5

2. Folosim relațiile lui Viѐte:
b

x1  x2    1


a
 4 x1 x2  2 x1  2 x2  1  4 x1 x2  2( x1  x2 )  1  5.

c
 x  x   1
1
2

a


3. 5 x  5  5 x  30  6  5 x  30  x  1.
prețul iniṭial

4. Notez cu

.

1 m
5. m  1 
 m  3.
2

x
6. AB: x A
xB

4

y 1
x y 1
y A 1  0  AB: 2  1 1  0  AB : x  y  3  0.
yB 1
1 2 1

SUBIECTUL II

1
1.a) detA= 0
0

0
2
0

0
0  6.
3

1 0 0
3 0 0 




2
b) A  A  A   0 4 0 ; A  2 A   0 10 0  .
 0 0 21
0 0 9




2

0
0 
1  x


2 x
0   det( A  x  I 3 )  ( x  1)( x  2)( x  3).
c) A  x  I 3   0
 0
0
3  x 


 det( A  x  I 3 )  ( x  1)( x  2)( x  3)  ( x  1)( x  2)( x  3)  ( x  2)( x  1)  0
 ( x  1)( x  2)( x  2)  0  x1  1; x2  2.
2.a) x  y  xy  2 x  2 y  2  x( y  2)  2( y  2)  2  ( x  2)( y  2)  2.
b) (2)  (1)  0 )  (2)  0  2.
c) Ecuația x  ( x  1)  2  ( x  2)( x  1)  0  x1  1; x2  2.
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SUBIECTUL III
1.a) f ( x) 

b) f ( x) 


(3x  5)( x  1)  (3x  5)( x  1)
8

; x  R /{1}.
2
( x  1)
( x  1) 2

8
 0; x  R /{1}  f este descrescătoare x  R /{1} .
( x  1) 2

c) y - f(2) = f’(2)(x –2) este ecuaţia tangentei la graficul funcţiei f în punctul de abscisa x=2;
f (2) 

8
3 2  5
 8  y  11  8( x  2)  8 x  y  27  0.
 11 : f (2) 
2 1
(2  1) 2

2. a)  f ( x)dx  F ( x)  c  funcţia F este o primitivă a funcţiei f.



3
1
x2
f ( x)dx   (4  5 x  )dx  4 dx 5 xdx  3 dx  F ( x)  4 x  5  3 ln x  c 
x
x
2

x2
2017
5
13
13
2017
.
F (1)  4   c   c   c  1015  c 
 F ( x)  4 x  5  3 ln x 
2
2
2
2
2
2
e

b)


1

c)

e
5x 2
5e 2
5 5e 2  8e  7
3
 3 ln x) 1e  (4e 
 3)  (4  ) 
.
f ( x)dx   (4  5 x  )dx  (4 x 
2
2
2
2
x
1

e

x

3
( f ( x)  )dx   e x (5 x  4)dx  e x (5x  4)   5e x dx  e x (5 x  1)  c.
x
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