
Presupun că de multe ori cu toţii ne-am întrebat ce am putea face pentru a ne simplifica 

viaţa, în toate aspectele ei. Ar fi mult mai uşor dacă am putea ajunge afla care este numărul x 

printr-o metodă mult mai uşoară, dacă am putea afla care este cosinusul unghiului de 176 de 

grade fără a mai trece prin toate acele lungi si plictisitoare calcule.

Aceste lucruri, fireşte ne sunt utile tuturor. Dar v-aţi gândit vreodată că înmulţirea ar putea 

deveni mult mai simplă. Ei bine chinezii s-au gândit la asta, şi încă cu mult timp înaintea noastră.

Înmulţirea chinezească face parte din mult controversata matematică Veda, care este un 

sistem matematic bazat pe 16 sutre (aforisme), traduse din limba sanscrită, dintr-o carte veche 

de 3.000 de ani numită “Veda” (Biblia hindusă indiană)

Această metodă rapidă de înmulţire se bazează pe faptul că n linii paralele intersectează 

alte m linii paralele în n,x,m puncte.

Astfel, pentru fiecare număr ce se înmulţeşte, se consideră câte un grup de drepte     

paralele – corespunzătoare cifrei unităţilor, a zecilor, sutelor etc. Punctele de intersecţie ale     

dreptelor paralele vor indica rezultatul astfel:

1) Având de calculat 21 x 13, luăm cifra    

zecilor din primul număr şi trasăm pe    

orizontală un număr de linii paralele      

corespunzătoare acestei cifre (Fig.1).

2) Luăm cifra unităţilor şi procedăm la fel  

numai că liniile vor fi mai depărtate, astfel 

încât să avem două seturi distincte de linii 

paralele (Fig.2).

3) Facem acelaşi lucru şi cu al doilea număr, 

dar acum vom trasa linii pe verticală

4) Cifra unităţilor rezultatului e dată de      

intersecţia liniilor ce indică unităţile (Fig.4).

5) Cifra zecilor e dată de numărul de puncte 

din intersecţia zecilor cu unităţile (Fig. 5).

6) Cifra sutelor e dată de intersecţia dreptelor 

ce indică zecile, obţinând 273  (Fig. 6).
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Dacă numărul de puncte care indică unităţile sau zecile este mai mare de 

9 se va lua în considerare ultima cifră a numărului, iar celelalte se vor 

aduna la următorul nivel, zeci pentru unităţi şi respectiv sute pentru zeci. 

De exemplu: 43 x 15, numărul unităţilor 15, cel al zecilor 23, iar cel al  

sutelor 4, la unităţi vom avea 5 (ultima cifra din 15), la zeci 4 (ultima cifra 

din 23+1=24), iar la sute 6 (4+2=6), astfel rezultatul calculului este 645.

(Fig.3).



Numărul π este o constantă matematică a cărei valoare este egală cu raportul dintre 
circumferinţa şi diametrul oricărui cerc într-un spaţiu euclidian, sau cu raportul dintre aria unui cerc şi 
pătratul razei sale.  Pi este una dintre cele mai importante constante matematice, fiind conţinută în 
multe formule de matematică, fizică, inginerie. Numărul pi este un număr iraţional, a cărui valoare 
este egală, în varianta scurtă, cu 3,14 (3,141592...)

Litera grecească “π” este prima literă a cuvintelor greceşti ,,perifereia” (periferie) 
şi ,,perimetros” (perimetru) - în legătură cu formula de calcul a circumferinţei (perimetrului) unui cerc.

Alt nume pentru numărul π este ,,Constanta lui Arhimede“,  
deoarece Arhimede a fost primul care a încercat să calculeze      
valoarea lui pi cu exactitate (a observat că această mărime poate fi 
limitată superior şi inferior înscriind cercurile în poligoane regulate şi 
calculând perimetrul poligoanelor exterioare şi respectiv inferioare). 
Numărul pi este iraţional (nu poate fi scris ca raport a două numere 

întregi) – iraţionalitatea sa a fost demonstrată complet abia în      

secolul XVII, de asemenea este transcendent (nu există niciun    

polinom cu coeficienţi raţionali care să-l aibă pe pi ca rădăcină), de 

unde rezultă următoarea proprietate: nu este construibil geometric 

(nu se poate construi cu rigla şi compasul un pătrat cu aria egală cu 

cea a unui cerc dat – aceasta este o problemă de geometrie veche 

şi celebră, cunoscută sub numele de “Cuadratura cercului“, care este o problemă fără soluţie). 

Această constantă are un număr infinit de zecimale care nu conţin secvenţe ce se repetă; acest şir 

infinit de cifre a fascinat numeroşi matematicieni, iar în ultimele secole s-au depus eforturi          

semnificative pentru a investiga proprietăţile acestui număr; totuşi, în ciuda muncii analitice şi a    

calculelor realizate pe supercalculatoare care au calculat miliarde de cifre ale lui π, nu s-a descoperit 

niciun şablon identificabil în cifrele găsite. Cifrele numărului π sunt disponibile pe multe pagini web şi 

există programe software pentru calcularea lui π cu miliarde de cifre precizie. 

Chiar cu mult timp înainte ca valoarea lui pi să fie evaluată de calculatoarele electronice, unii 

oameni au devenit obsedaţi de memorarea unui număr record de cifre ale sale. Ultimul record 

înregistrat la memorarea cifrelor lui pi este de 67.890 de cifre şi este deţinut de un student chinez de 

24 ani (Lu Chao), căruia i-au luat 24 de ore şi 4 minute să recite fără greşeală până la a 67.890-a 

cifră zecimală a lui π. 

Fiind o constantă destul de folosită, dar mai ales apreciată pentru ,,misterele sale” s-a stabilit 

ca pe data de 14 martie sa se sărbătorească Ziua mondială a numărului Pi. 

(MUŞETESCU DANIEL, clasa a X-a D)
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MISTERELE NUMĂRULUI π

http://www.artacunoasterii.ro/tag/matematica
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În matematică, sistemul de coordonate carteziene este folosit pentru a determina în mod unic 
un punct în plan prin două numere, numite de regulă abscisa și ordonata punctului. Pentru a defini 
coordonatele, se specifică două drepte perpendiculare și unitatea de lungime, care este marcată pe 
cele două axe. Coordonatele carteziene sunt folosite și în spațiu (unde se folosesc trei coordonate) și 
în mai multe dimensiuni. 

Pe lângă sistemul cartezian mai există și alte sisteme de specificare a poziției unui punct în 
plan, de exemplu sistemul de coordonate polare.

Folosind sistemul de coordonate carteziene, formele geometrice (cum ar fi curbele) pot fi   
descrise prin ecuații algebrice, anume ecuații satisfăcute de coordonatele punctelor de pe respectiva 
formă geometrică.

Numele sistemului vine de la Cartesius, numele latinesc al 
matematicianului și filozofului francez René Descartes care, printre 
altele, a contribuit la unificarea algebrei și geometriei euclidiene. Munca 
sa a avut influențe asupra geometriei analitice, analizei matematice,   
și cartografiei. Ideea acestui sistem a fost dezvoltată în 1637 în două 
lucrări ale lui Descartes. În partea a doua a Discursului asupra metodei, 
Descartes introduce ideea nouă a specificării poziției unui punct sau  
obiect de pe o suprafață, folosind două axe intersectate ca ghizi de       
măsurare. În La Géométrie, a explorat mai în profunzime conceptele       
menționate mai sus.

Fixarea sau alegerea axei x determină și axa y. Anume, axa y este 
neapărat perpendiculară pe axa x în punctul marcat cu 0 pe axa x. 
Rămâne de ales care din cele două semidrepte ale perpendicularei 
va desemna valorile pozitive și care pe cele negative. Fiecare dintre 
cele două alegeri determină o altă orientare a planului cartezian.

Calea obișnuită de orientare a axelor, cu axa pozitivă x către 
dreapta și axa pozitivă y în sus (și axa x fiind "prima" și axa y a  
doua axă) este considerată orientarea pozitivă sau standard,      
direcția pozitivă a axei y.  (ZAVASTIN SABINA, clasa a X-a D)
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COORDONTATELE CARTEZIENE

INFINITATEA MAGICĂ: FRACTALII

Un fractal este o figură geometrică fragmentată sau frântă, care poate fi divizată în parți, 
astfel încât fiecare dintre acestea sa fie (cel puțin aproximativ) o copie miniaturală a întregului. 
Cuvântul “fractal” a fost introdus de matematicianul Benoit Mandelbrot în 1975 și provine din 
latinescul “fractus”, care înseamnă spart sau fracturat. Fractalul, ca obiect geometric, are      
câteva caracteristici printre care faptul că este auto similar ,adică dacă se mărește orice      
dintr-un fractal, se vor obține aceleași detalii cu cele ale fractalului întreg și are o definiție     

simplă și recursivă. Pentru a vă imagina fractalul corespunzător unei funcții f(x), considerați elementele x, f(x), f(f(x)), etc. 
are detaliere și complexitate infinită: orice nivel de magnificare pare identic și are o structură fină la scări infinit de mici.

Pentru a crea un fractal ai nevoie de 3 elemente: inițiatorul, generatorul şi iterația. Inițiatorul reprezintă segmentul, 
curba sau forma inițială, generatorul este regula folosită pentru a construi o nouă curbă sau formă din cea obținută         

anterior,iar iterația este procesul de repetare a aceluiași pas iar și iar. (SUSANU LIVIU clasa a X-a D)

porțiune

http://ro.wikipedia.org/wiki/Matematician
http://ro.wikipedia.org/wiki/Matematician
http://ro.wikipedia.org/wiki/Cartografie


►Olimpiada de matematică - faza locală

matexoy@gmail.com
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REZULTATE LA CONCURSURI ŞI OLIMPIADE

NUME  ŞI PRENUME                                    CLASA                                           PUNCTAJ

FOCA DIANA                                               a V-a 15  p.

TICU DANIEL                                              a V-a 15 p.

14 p.ORBECIU ANDREI                                          a V-a

NUME ŞI PRENUME                                   CLASA                                             PUNCTAJ

FLOREAN RALUCA                                     a XI-a A 23  p.

SFÎNTU BIANCA                                       a XI -a A 22 p.

BUCUROIU ALEXANDRU                                 a XI-a 19 p.

TĂTĂRESCU DENISA                                 a XII-a D 23 p.

ENCIU BIANCA                                  a XII-a D 20 p.

CZIKA ARMIN                                         a XII-a D 19 p.

MOROIANU ANDREI                                   a XII-a D 18 p.

PROFESOR COORDONATOR

JOCUL LUNII

Uneşte toate cele nouă puncte folosind 
numai patru linii şi fără să ridici creionul de 
pe foaie. Cuvântul ,,cheie” care te va ajuta să 
găsești o soluţie (sunt posibile mai multe 
variante) este ,,EXTERIOR”. Succes! 

NUME ŞI PRENUME             PROF. COORD.              CLASA                                 PREMIUL

ENCIU BIANCA               CLIMESCU TANIUŞA         a XII-a I

CZIKA ARMIN                CLIMESCU TANIUŞA          a XII-a II

TĂTĂRESCU DENISA           CLIMESCU TANIUŞA          a XII-a III

SFÎNTU BIANCA                FRĂŢILOIU CLAUDIU          a XI-a III

MOROIANU ANDREI            CLIMESCU TANIUŞA          a XII-a MENŢIUNE

►Concursul de matematică aplicată ,,Adolf Haimovici” - faza locală

►Concursul de matematică aplicată ,,Adolf Haimovici” - faza judeţeană

Faza naţională a Concursului de matematică aplicată ,,Adolf Haimovici”  va avea loc în data de 20 Aprilie 2012, la Iaşi.

Felicitări participanţilor şi mult succes elevilor care s-au calificat la faza naţională, reprezentanţi ai liceului nostru!


