
       La şcoală, în cadrul orelor de matematică, aţi avut de rezolvat probleme de 

tipul: “Scrieţi încă trei termeni ai şirului 1, 4, 7, 10, 13, … ”.

Acum vă voi prezenta un şir mai special. Este vorba despre un şir în care 

primii opt termeni sunt: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, …

Care vor fi următorii termeni? Priviţi cu atenţie şi veţi observa că al treilea termen 

(2) este suma celor doi termeni dinaintea lui (1 + 1 = 2), al patrulea termen (3)   

este suma celor doi termeni dinaintea lui (1 + 2 = 3) şi acelaşi lucru se întâmplă cu 

oricare alt termen (de exemplu 13 este suma dintre 5 şi 8).

Acest şir este cunoscut în matematică sub numele de şirul lui Fibonacci.

Dacă luăm trei termeni care urmează unul după altul (de exemplu 5, 8, 13) şi îi 

vom numi “ieri”, “azi”, “mâine”. Relaţia dintre termeni este:

“mâine” – “ieri” = “azi”    (13 – 5 = 8). Să reţinem acest lucru!

Dar care este legătura dintre Mihai 

Eminescu şi acest şir? Din poezia 

alăturată observăm că primele două 

versuri reprezintă chiar diferenţa dintre 

“mâine” şi “ieri”. Al treilea vers dă semnul 

egal, iar al patrulea este tocmai “azi”.
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Probabil că aceste trei litere sunt cele mai iubite de către matematicieni. De ce? Aceste sunt folosite la 
sfârşitul unei demonstraţii încununate de succes, pentru a arata ajungerea la concluzia dorită şi încheierea        
raţionamentului.

Q.E.D. este prescurtarea frazei „quod erat demonstrandum” din limba latină, aceasta însemnând „ceea 
ce era de demonstrat”. Şi cum matematica nu este singura disciplină care presupune construcţii logice, Q.E.D se 
mai întâlneşte şi la sfârşitul raţionamentelor filozofice.

Dar să vedem cum s-a născut această expresie atât de populară în zilele noastre. Se pare că varianta sa 
latină este de fapt o traducere a unei fraze cu sens similar din limba greacă. Aceasta era folosită de mulţi           
matematicieni greci, printre care Euclid şi Arhimede. În special Euclid este recunoscut ca fiind unul din fondatorii 
de bază ai matematicii axiomatice, care pune accentul pe demonstrarea adevărului printr-un şir de deducţii    
logice. Folosind Q.E.D. la sfârşitul demonstraţiilor sale, el scotea şi mai mult în evidenţă acest aspect deductiv.
Printre cei mai cunoscuţi oameni de ştiinţă care au folosit Q.E.D. în scrierile lor se numără: Bartholemew 
Zamberti în 1505 - cea mai veche folosire într-o tipăritură, Galileo Galilei în 1632 (în lucrarea „Dialog despre cele 
două  sisteme principale ale lumii”), Baruch Spinoza în 1665 - într-o lucrare de etică demonstrată geometric.
Indiferent ce simbol sau prescurtare vă decideţi să folosiţi pe viitor, important este ca la sfârşitul fiecărei            
demonstraţii să puteţi spune cu bucurie „quod erat demonstrandum”... sau mai simplu, Q.E.D.!

“Cu mâne zilele-ţi adaogi,

Cu ieri viaţa ta o scazi

Şi ai cu toate astea-n faţă

De-a pururi ziua cea de azi.”

(Cu mâne zilele-ţi adaogi M. Eminescu)

DESPRE Q.E.D...



Traian Lalescu (1882-1929) Matematician român, a fost 

profesor la Universitatea din Bucureşti şi la politehnicile din        

Timişoara şi Bucureşti. S-a ocupat în special de teoria ecuaţiilor 

integrale şi de aplicarea lor la rezolvarea unor probleme din teoria 

ecuaţiilor diferenţiale, aducând contribuţii insemnate în acest 

domeniu. A publicat cel dintâi tratat din lume asupra ecuaţiilor        

integrale "Introducere la teoria ecuaţiilor integrale" (1911). Are 

studii şi în domeniul ecuaţiilor funcţionale, al seriilor trigonometrice, 

fizicii matematice, geometriei, mecanicii, algebrei şi istoriei 

matematicii. În sprijinul predarii matematicilor în invaţământul 

superior şi mediu, Lalescu a publicat valoroase lucrări cu caracter 

didactic ("Calculul algebric",1924; "Tratat de geometrie analitica", 

1925).

  Grigore Moisil (1906-1973) Fondator al şcolii de algebră, logicii 

şi teoria algebrică a mecanismelor automate, precum şi al studiilor 

de logică polivalentă şi logică nuanţată, care au stat la baza 

realizarii primelor calculatoare româneşti; contribuţii remarcabile la          

dezvoltarea informaticii în România şi la formarea primelor        

generaţii de informaticieni (premiul Computer Pioneer Award al 

IEEE Computer Society).  Matematician român, profesor la       

Universitatea din Bucuresti, membru al Academiei Române.   

Membru al Academiei de Ştiinte din Bologna şi al Institutului       

internaţional de filosofie.  A publicat lucrari în domeniile analizei 

matematice, algebrei, logicii matematice, geometriei, mecanicii. 

Deosebit de valoroase sunt contributiile aduse de Grigore Moisil în 

domeniul teoriei algebrice a mecanismelor automate. A elaborat 

metode noi de analiza şi sinteză a automatelor finite, precum şi o teorie structurală a acestora. A 

extins în spaţiul cu mai multe dimensiuni derivata areolara a lui D. Pompeiu si a studiat funcţiile 

monogene de o variabilă hipercomplexă, cu aplicaţii la mecanică. A  introdus algebre numite de el 

lukasiewicziene trivalente si polivalente şi le-a întrebuinţat în logica şi în studiul circuitelor de 

comutaţie. Moisil a adus o contribuţie însemnată la introducerea şi folosirea primelor maşini 

electronice de calcul în ţara noastră.  Lucrari: "La mecanique analytique des systemes continus" 

(1929), "Logique modale" (1942), "Introducere în algebră" (1954), "Teoria algebrică a mecanismelor 

automate" (1959), "Circuite cu tranzistori" (2 vol, 1961-1962).  
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Gheorghe Ţiţeica (1873-1939) Matematician român. A fost     
profesor la Universitatea şi Şcoala politehnică din Bucureşti; membru al 
Academiei Române şi al mai multor academii şi societaţi stiintifice 
straine, doctor honoris causa al Universităţii din Varşovia. Prin lucrarile 
sale de geometrie diferenţială, Gheorghe Tiţeica s-a făcut cunoscut lumii 
ştiinţifice internaţionale. S-a ocupat, în special, cu studiul reţelelor din   
spatiul cu n dimensiuni, definite printr-o ecuatie a lui Laplace. A introdus 
o clasă de suprafeţe şi o clasă de curbe care astăzi îi poartă numele.   
Este unul din creatorii geometriei diferenţiale centro-afine. A fost un mare  
popularizator al ştiintelor. Impreuna cu I. Ionescu, A. Ioachimescu şi V. 
Cristescu a fondat revista "Gazeta matematica", cu G. G. Longinescu 
publicatia "Natura" pentru raspândirea stiintelor, iar cu D. Pompeiu a   
editat revista "Mathematica".  Lucrari: "Geometria diferenţială proiectiva a 
reţelelor" (1924), "Introducere în geometria diferenţială proiectivă a 
curbelor" (1931).    

j

Octav Onicescu (1892-1983) Matematician, ctitorul şcolii romaneşti de teoria probabilităţilor, 
întemeietorul şcolii de statistică, actuariat şi calcul, realizatorul noului concept de mecanică              
invariantivă.  Octav Onicescu işi sustine doctoratul în 1920, in Italia, cu Tullio Levi-Civita, în probleme 
de geometrie diferenţială legate de teoria relativităţii, încă de pe atunci apare multilateralitatea sa.  
Profesor, din 1929, al Universităţii Bucureşti, predă mecanica, grupuri continue de transformari, calcul 
diferenţial absolut, pentru ca apoi să modernizeze învaţământul de algebră. 
h

Dimitrie Pompeiu (1873-1954) Matematician român. A fost profesor la universitatile din Iaşi, 
Bucuresti şi Cluj. Membru al Academiei Române. A adus numeroase contribuţii în domeniul analizei 

matematice, teoriei funcţiilor de o variabilă complexă, mecanicii raţionale s.a. În teza sa 
de doctorat (Paris, 1905), ramasă celebră, a demonstrat printr-un exemplu existenţa 
funcţiilor analitice continue pe mulţimea singularităţilor lor. A introdus în matematică   
noţiunea de derivată areolară, care a fost mult studiată de elevii săi, de asemenea a  
introdus noţiunea de distanţă între doua mulţimi şi a construit funcţii reale, neconstante, 
a căror derivată se anulează în orice interval, denumite funcţii Pompeiu. Este creatorul 
şcolii matematice de teoria ecuaţiilor cu derivate parţiale şi de mecanică. Lucrări     
principale: "Asupra continuităţii funcţiilor de o variabilă complexa" (1905).
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SUPERVITEZĂ LA INMULŢIREA CU 9, 99, 999, 9999, ... 

Pentru a răspunde la întrebarea ,,cât fac 7 x 9 ?” ai nevie de mai puţin de o secudă, dacă vrei să afli  
rezultatul la înmulţirea 28 x 99 iţi va lua cu siguranţă mai mult timp, iar pentru a rezolva:  58744175 x 99999999 
vor trece câteva minute bune. Totuşi există o metodă de calcul prin care poţi rezolva acest exerciţiu în mai puţin 
de 30 de secunde. Cum? Iată:

1. Aşezăm numerele sub forma:   5  8  7  4  4  1  7  5    x  9  9  9  9  9  9  9  9  =
     5  8  7  4  4  1  7  4   4   1  2  5  5  8  2  5

     Copiem           5-1  9-5  9-8         …              9-4

2. Rezultatul se trece sub exerciţiu şi se formează prin copierea tuturor cifrelor numarului pâna la       
penultima, apoi din ultima scădem o unitate, pe urmă scădem fiecare cifră dintre acestea din 9,  
obţinând rezultatul.
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EXCELENŢĂ ÎN MATEMATICĂ

   PROFESOR COORDONATOR

Vă aşteptăm cu articole şi Vă aşteptăm cu articole şi Vă aşteptăm cu articole şi 

materiale la adresa:materiale la adresa:materiale la adresa:

     Elevii şcolii noastre, au participat în anul şcolar trecut la următoarele concursuri:
     La olimpiada de matematică, faza locală: au participat aproximativ 80 de elevi, cei de la M2         
participând la Concursul National de matematică aplicată ,,Adolf  Haimovici”. 

     Dintre aceştia s-au calificat la etapa judeţeană:

›Foca Diana (3p.), clasa a V-a - prof. Zubaşcu Florica

›Ticu Daniel (3p.), clasa aV-a - prof. Zubaşcu Florica

›Damian Sorin (3p.) clasa a IX-a - prof. Zubaşcu  Florica
      CONCURSUL DE MATEMATICĂ APLICATĂ „ADOLF HAIMOVICI”

›Sfîntu Bianca (14p.), clasa a XI-a A- prof. Frăţiloiu Claudiu

›Florean Raluca (8p.), clasa a XI-a A- prof. Frăţiloiu Claudiu

›Bucuroiu Alexandru (6p.), clasa a XI-a A - prof. Frăţiloiu Claudiu

›Enciu Bianca (20 p.) PREMIUL I, clasa a XII-A D, prof. Taniuşa Climescu

›Czika Armin (19p.)  PREMIUL II, clasa a XII-A D, prof. Taniuşa Climescu

›Tătărescu Denisa (14p.) PREMIUL III, clasa a XII-A D, prof. Taniuşa Climescu

›Moroianu Andrei (12p.) MENŢIUNE, clasa a XII-A D, prof. Taniuşa Climescu
      La faza naţională, care s-a desfăşurat la Iaşi în perioada 19-21 aprilie 2012, s-au calificat elevii     
Enciu Bianca şi Czika Armin, Enciu Bianca luând menţiune a doua oara consecutiv.
      Doamna profesoară Climescu Taniuşa a organizat concursul international Cangurul unde au 
participat 55 de elevi obţinând  rezultate bune: 7 elevi din clasa aV-a au participat şi la proba de baraj  
coordonaţi  prof. Zubascu Andreica Florica.
      La Concursul Naţional de Evaluare în Educaţie la Matematică, etapele 1, 2 şi 3 unde s-au obtinut 
rezulte bune, au participat elevii profesorilor: Fratiloiu Claudiu, Prună Silvia, Zubaşcu Andreica  şi 
Climescu Taniuşa.
      De asemenea, la concursurile COMPER şi SMART organizate în şcoală de prof. Zubaşcu Andreica 
şi la concursul international Lumina-Math au participat elevii claselor aV-a şi aVI-a - prof. Pruna Silvia
      Elevii din clasele aV-a şi aVI-a  au participat în septembrie 2011 la concursul pentru grupele de   
excelenţă -prof. Zubascu Andreica; au fost admişi elevii Vorovenci Rareş, Foca Diana şi Schiau Anda.


