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CUVÂNT ÎNAINTE
prof. dr. Adriana Chioaru

Inspectoratul Şcolar Judeţean Bacău

Aflată la a treia ediţie, revista Conexiuni, coordonată de doamna profesoară Ancuţa Heisu, 
îşi păstrează ţinuta ştiinţifică şi îşi adaugă aerul festiv cuvenit unui eveniment important din viaţa 
Colegiului Naţional Pedagogic „Ştefan cel Mare” Bacău: centenarul. Elevi, părinţi, profesori, 
manageri şi oficialităţi din administraţia locală au contribuit la manifestările de sărbătoare prin 
lucrări ştiinţifice, de artă plastică, prin interpretări originale ale unor secvenţe artistice, prin 
rememorări ale reperelor importante din istoria şi tradiţia prestigioasei şcoli. Implicarea şi 
efervescenţa produse de centenar în întreaga comunitate băcăuana se oglindesc în revista care, prin 
competența, rigoarea şi seriozitatea impuse de coordonator, prin consecvenţa colectivului de 
redacţie şi a colaboratorilor şi prin amploarea dincolo de limitele unei arii curriculare şi ale unui 
judeţ, contribuie în mod esenţial la imaginea liceului şi a profesorilor săi. 

Nu ne surprinde devotamentul – faţă de elevi și față de disciplina proprie – al dascălilor care 
publică particularităţi interesante, prezentate în manieră originală. Însă este uimitor și meritoriu 
entuziasmul cu care elevii, îndrumați subtil, compun probleme de matematică, observă detalii, 
transpun matematica în realitatea imediată, sunt interesaţi de personalităţile culturale şi de parcursul 
acestora.

Revista este structurată, aşa cum ne-a obişnuit deja, în „Istoria matematicii”, „Articole de 
metodică”, „Articole de specialitate”, „Proiecte didactice”, „Probleme propuse pentru examenele 
naţionale (probleme rezolvate şi probleme propuse)”. Noutăţile sunt prezentate şi comentate 
competent şi atractiv, surmontând didacticismul şi ariditatea şi provocând, deopotrivă, lectorul 
inocent şi pe cel competent, la meditaţie şi la replică. 

Revista „Conexiuni” rămâneun reper identitar al Colegiului Naţional Pedagogic „Ştefan cel 
Mare” Bacău şi, în acest număr, este şi un reper aniversar. La cât mai multe apariții!





5 

CENTENARUL COLEGIULUI NAȚIONAL PEDAGOGIC

„ȘTEFAN CEL MARE” DIN BACĂU

Bacău, noiembrie 2019
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„Este o zi de sărbătoare și de emoții, nu doar pentru noi, profesorii și elevii școlii, ci și 
pentru multe alte generații care au absolvit aici. Am redenumit Holul Artelor în «George Bacovia» 
pentru că marele poet a absolvit aici și chiar a fost profesor al școlii noastre. Astfel, prin toate 
acțiunile nostre, încercăm să ducem mai departe ideea iluminării copiilor și a generațiilor viitoare”, 
a declarat prof. Lavinia Băisan, directorul Colegiului Național Pedagogic „Ștefan cel Mare” Bacău 
https://www.desteptarea.ro/c-n-pedagogic-stefan-cel-mare-a-sarbatorit-100-de-ani/ 
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ISTORIA MATEMATICII 

 
PITAGORA 

 
Nacu Alina, clasa a VIII-a 

 Școala Gimnazială „Miron Costin” Bacău   
prof. coordonator Beșa Cătălina-Elena 

 
Pitagora (n. circa. 580 î.Hr. – d. circa. 495 î.Hr.) a fost un filozof și matematician grec, 

originar din insula Samos, întemeietorul pitagorismului, care 
punea la baza întregii realități teoria numerelor și a armoniei. A 
fost și conducătorul partidului aristocratic din Crotone (sudul 
Italiei). Scrierile sale nu s-au păstrat. Tradiția îi atribuie 
descoperirea teoremei geometrice și a tablei de înmulțire, care îi 
poartă numele. Ideile și descoperirile lui nu pot fi deosebite cu 
certitudine de cele ale discipolilor apropiați. Pitagora, în Italia de 
sud, a întemeiat școala ce-i poartă numele, cea dintâi școală 
italică a Greciei antice. 

Pitagora a fost un mare educator și învățător al spiritului 
grecesc și se spune că a fost și un atlet puternic, așa cum stătea 
bine atunci poeților, filosofilor (de exemplu, Platon însuși) și 
comandanților militari. 

Tradiția îi atribuie descoperirea teoremei geometrice și a 
tablei de înmulțire, care îi poartă numele. Ideile și descoperirile 
lui nu pot fi deosebite cu certitudine de cele ale discipolilor 

apropiați. 
Teorema lui Pitagora este una dintre cele mai cunoscute teoreme din geometria euclidiană, 

constituind o relație între cele trei laturi ale unui triunghi dreptunghic. Teorema lui Pitagora afirmă 
că în orice triunghi dreptunghic, suma pătratelor catetelor este egală cu pătratul ipotenuzei (latura 
opusă unghiului drept). Teorema poate fi scrisă sub forma unei relații între cele trei laturi a, b și c, 
câteodată denumită relația lui Pitagora  

. 
Teorema lui Pitagora este considerată un punct de interes în afara matematicii, constituind 

un simbol al incomprehensibilității matematice, al misterului, sau al puterii intelectuale; abundă 
referințele populare din literatură, muzică, teatru, sau artă. 

 
    Ideea filosofică principală a pitagorismului este că numerele reprezintă esența lucrurilor, iar 
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universul este un sistem ordonat și armonios de numere și raporturi numerice. 
Pitagora pare să nu fi scris nimic. Doctrina filosofică a pitagorismului ne este totuși destul de bine 
cunoscută din lucrările lui Aristotel și Sextus Empiricus, precum și din lucrări ale pitagoricienilor 
de mai târziu. Totuși, nu se poate stabili cu precizie ce aparține lui Pitagora și ce au adăugat 
pitagoricienii ulteriori. Celebrele texte "pitagoriciene" Versurile de aur ale lui Pitagora și Legile 
morale și politice ale lui Pitagora, existente și în traduceri românești, aparțin unei epoci ulterioare. 
    Grație lui Pitagora și pitagoricienilor, filosofia greacă își consolidează ideea de Kosmos și 
armonie. Determinarea numerică armonioasă este esențială pentru înțelegerea unor fenomene 
universale diverse. 
    Sunetele muzicale sunt explicate de pitagoricieni tot prin teoria armoniei numerice. Astfel, 
diferențele dintre sunete le apar ca raporturi numerice, sunetele muzicale fiind astfel determinabile 
matematic. Pitagora stabilește raporturile numerice pentru principalele intervale muzicale: octava 
2:1; cvinta 3:2; cvarta 4:3; ton 9:8. 
    Cele zece sfere emit sunete, ca orice corp aflat în mișcare. Fiecare sferă produce un sunet 
diferit, conform mărimii și vitezei sale de mișcare. În acest fel ia naștere un sunet armonic produs 
de sferele în mișcare, muzica sferelor. Noi nu percepem distinct această muzică pentru că trăim în 
ea și o auzim tot timpul. Mișcarea sferelor cerești este exprimabilă prin raporturi numerice necesare. 
 
 

CURIOZITĂȚI MATEMATICE 
 

Dascălu Alexandru Elena 
Şcoala  Gimnazială ” Miron Costin” Bacău 

Prof. coord.  Beşa Cătălina Elena 
 

      Matematica nu este doar utilă şi amuzantă , este uneori de-a dreptul  uluitoare. Te vei convinge 
în cele ce urmează: 

1) Rezultatul următoarei înmulţiri este uimitor: 
111.111.111 x 111.111.111 = 12.345.678.987.654.321 
2) Dacă ai o pizza cu rază Z şi grosime A , volumul său este = PI x Z x Z x A 
3) Ştiaţi că 1089 x 9 = 9801 ? 
4) Babilonienii antici făceau calcule în baza 60 şi nu în baza 10. De aceea avem 60 de 
secunde  
într-un minut şi 360 de grade într-un cerc. 
5) Există studii care arată că elevii care mestecă gumă obţin rezultate mai bune la 
testele de matematică. 
6) 2520 este cel mai mic număr care se divide cu toate numerele de la 1 la 10. 
7) Iată şi alte operaţii surprinzătoare: 
123-45-67-89=0 
123+4-5+67-89=100 
123-4-5-6-7+8-9=100 
1+23-4+5+6+78-9=100  
8) Conform matematicii , există 177.147 de moduri de a lega o cravată. 
9) În anul 1900 toate cunoştinţele despre matematică din întreaga lume puteau fi scrise 
în 80 de cărţi. În zilele noastre ar putea fi cuprinse de cel puţin 100.000 de cărţi. 
10) Paradox sau matematică ? Poate ambele. Într-un grup de 23 de persoane , exista 
şanse de 50% ca cel puţin două dintre ele să aibă aceeaşi zi de naştre. 
11) Înmulţeşte 21.978 cu 4 şi vei obţine opusul primului număr :87.912. 
12) Cu 2200 de ani în urmă , Eratostene a estimat circumferinţa Pământului făsă ca 
măcar să părăsească Egiptul, iar acurateţea calculului său a fost uimitoare. 
13) Matematicianul Paul Erdos putea să calculeze în minte câte secunde a trăit o 
persoană  ştiindu-i vârsta. Acest lucru îl făcea la doar 4 ani ! 
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VIAȚA FĂRĂ MATEMATICĂ 
 

Butnăriuc Cosmin-Andrei 
Școala Gimnaziala „Miron Costin” 

Profesor coordonator Beșa Cătălina-Elena 
 

Matematica – un cuvânt din zece litere ce stârneşte reacţii diferite la categorii distincte de 
vârstă. De la nivelul la care am învățat să 
numărăm, matematica ne-a marcat și ne 
marchează în continuare viețile. Avem nevoie 
de ea peste tot și o folosim în aproape orice 
domeniu sau profesie. Ne spune cum 
funcționează lucrurile, ne arată cum putem 
previziona anumite lucruri și de asemenea ne 
ajută să calculăm progresele pe care le-am 
făcut. 

Încercarea de a ne imagina o lume fără 
matematică este una destul de dificilă. În viața 
de zi cu zi ar însemna să nu mai existe 

calendare și nici noțiunea de timp. Nu am putea ști când este ziua de naștere a nimănui, nici măcar 
în ce an suntem sau când se difuzează emisiunea TV preferată. 

În magazine, matematica are de asemenea rolul său. Atunci când vrem să cumpărăm ceva, 
dacă nu ar exista matematica, nu am avea de unde să știm cât costă acel produs. Nu am ști ce 
cantitați de alimente am cumpărat de la magazin. Nu am ști ce dozaj să folosim la medicamente și 
asa mai departe. 

 
 

Matematica în educație – fără cifre, nu ar mai exista materii precum fizica, matematica sau 
chimia ca obiecte de studiu. De asemenea nu ar mai exista nici sisteme de notare care să cuantifice 
cunoștințele unui elev sau student. 

Sporturile sunt si ele strâns legate de matematică. Tot timpul auzim în media discutandu-se 
despre „șansele matematice” ale unei echipe de a se califica la un turneu sau campionat important 
ori de a-l castiga.  

Fără matematică, nu ar mai exista sectorul economic, cel al ingineriei sau cel bancar, printre 
altele. Fără matematică poate că nu ați mai fi citit nici acest articol. Se pare că într-adevăr, chiar 
dacă unii o consideră fără rost, lipsa matematicii ne-ar face imposibila încercarea de a ne imagina 
viața. Așadar, elevi si studenți care vă lamentați că este o disciplină dificilă, faceți o singură 
încercare de a vă imagina orice fără a exista posibilitatea de a număra, cântări sau cuantifica în 
vreun fel. Destul de greu, nu? 
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ISTORIA MATEMATICII 
 

Negoiță Ștefania, clasa a VIII-a D 
 Profesor coordonator Beșa Cătălina  

 
Dezvoltarea matematicii ca bagaj de cunoștințe transmite de-a lungul generațiilor în primele 

era ale civilizațiilor este legată strict de aplicațiile sale concrete: comerțul, gestiunea recoltelor, 
măsurarea suprafețelor, predicția evenimentelor astronomice. 

Datorită dezvoltărilor relațiilor interumane și intertribale și, nu în ultimul rând, a primelor 
sisteme de scris (însemnările făcute pe pereții peșterilor sub forma unor imagini care exprimau, atât 
trăiri în tărâmul real, dar și în cel oniric, după care a apărut treptat noțiunea de „număr” și sub formă 
abstractă).  

De asemenea, au apărut operațiile: adunarea, scăderea, înmulțirea și, în cele din urmă 
împărțirea, care au pus probleme oamenilor învățați în timpul Renașterii, când s-a dezvoltat metoda 
modernă de împărțire numită metoda șahului, doarecere a fost inspirată de unele mișcări pe tabla de 
șah. Cel mai vechi obiect care dovedește existența unei metode de calcul este osul din Ishango, 
descoperit de arheologul belgian Jean de Heinzelin de Bracourt în regiunea Ishango din Republica 
Democrată Congo, care datează din 20.000 î.e.n.  
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În Grecia antică, matematica, influențată de lucrările anterioare și de specificațiile filosofice, 
generează un grad mai mare de abstractizare. Noțiunile de demonstrație și de axiomă apar în această 
perioadă. Apar două ramuri ai matematicii, aritmetica și geometria. În secolul al III-lea î.Hr., 
Elementele lui Euclid rezumă și pun în ordine cunoștințele matematice ale Greciei antice. 
 
 

PIRAMIDA 
 

Dascalu Alexandru Elena  
Şcoala Gimnazială” Miron Costin”, Bacau     

 Prof. coord. Beşa Cătălina Elena 
 

    În  geometrie , o piramidă este un poliedru format prin conectarea unei suprafeţe poligonale 
(numită bază) cu un punct (numit vârf) prin intermediul unor linii. 
      O piramidă care are toate feţele formate din triunghiuri echilaterale se numeşte  tetraedru 
regulat. Pot fi mai multe tipuri de piramide după natura bazei: 

 Triunghiulară , cu baza triunghi 
 Patrulateră , cu baza patrulater 
 Pentagonală , cu baza pentagon 
 Hexagonală , cu baza hexagon 

ARII:  
1. Laterală : ( Pb x ap) : 2 , unde Pb= perimetrul bazei şi ap= apotema piramidei 
2. Totală : Al + Ab , unde Al= aria laterală şi Ab =aria bazei 
 

VOLUM :V= (Ab x h) : 3, unde Ab =  aria bazei şi 
h = înălţimea       
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 În istorie, piramida reprezintă o construcţie ce are un vârf şi patru laturi. Aceasta 
servea ca mormânt ( Egipt, Imperiul Inca, Imperiul Maya şi Imperiul Aztec) sau ca templu 
(Imperiul Inca, Imperiul Maya şi Imperiul Aztec) 
Tipuri: 

 Piramidă egipteană: avea vârful acoperit cu aur, pereţii erau albi şi servea ca 
mormânt. 

 Piramidă aztecă, mayaşă, incaşă: culoarea era gri, roşcat, alb; era construită în nouă 
trepte, acestea simbolizând cele 9 ceruri. Vârful era plat, acolo aflându-se temple pentru 
sacrificii umane. Servea atât ca mormât, cât şi ca templu. 
  

 
 

                                           
IMPORTANȚA STUDIERII MATEMATICII 

  
Popa Bianca - clasa a VI- a  

Şcoala Gimnazială “Miron Costin”, Bacău 

Prof.coordonator: Beşa Cătălina-Elena 

„Matematica este limba cu care Dumnezeu a scris universul.“ 

  Matematica este în general definită ca știința ce studiază relațiile cantitative, modelele de 
structură, de schimbare și de spațiu. Nespecialiștii afirmă că matematica este o știinta "uscată", iar 
matematicienii sunt, de regulă, oameni ursuzi, serioși si fără simțul umorului. Matematica este 
,,muzica rațiunii”, spunea James Joseph Sylvester, un matematician englez. Cu toate acestea, mulți 
consideră matematica, plictisitoare, o înșiruire de teoreme, teorii, fracții și ecuații care par sa nu 
aibă nici o legatură cu lumea reala. 
Importanța studierii matematicii: 

Matematica îşi dovedeşte importanţa deosebită, participând cu mijloace proprii la 
dezvoltarea personalităţii, nu numai sub aspect intelectual, ci şi sub aspect estetic şi moral. 
Din punct de vedere al dezvoltării intelectuale, învăţarea matematicii exersează judecata, îl ajută pe 
om să facă distincţie între adevărul ştiinţific şi neadevăr; antrenează organizarea logică a gândirii, 
ordonarea ideilor, recunoaşterea ipotezelor şi a consecinţelor, formează capacităţile atenţiei, 
antrenează memoria logică, favorizează dezvoltarea imaginaţiei creatoare, îl ajută să-şi formeze 
simţul critic constructiv, formează spiritul ştiinţific exprimat prin obiectivitate şi precizie, stârneşte 
gustul cercetării. „Nu există pe lume un studiu care să pună mai armonios în acţiune facultăţile 
spiritului, decât cel al matematicilor” (James Joseph Sylvester). 

Sub aspect estetic, studierea matematicii cultivă unele calităţi ale exprimării gândirii 
(claritate, ordine, concizie), îl face pe om să recunoască şi să aprecieze legătura cu creaţia artistică 
relevată în echilibrul arhitectural, compoziţia artelor plastice, a ritmurilor şi structurilor muzicale, îl 
face sensibil faţă de frumuseţea naturii. „Matematica posedă o valoare estetică la fel de pregnantă ca 
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cea a muzicii şi a poeziei” (J.P. King). Matematica reunită cu poezia oferă un orizont mult mai vast 
pe care ochiul şi sufletul omenesc trebuie să-l cuprindă. 

Opera de artă, ca şi opera matematică, impune respect, stârneşte admiraţia celorlalţi şi 
produce bucurii realizatorului. „Operele matematicii robesc şi încântă, întocmai ca operele 
pasiunii şi imaginaţiei” (Ion Barbu). 

Din perspectiva dezvoltării morale, matematica formează gustul pentru adevăr şi 
obiectivitate, determină nevoia de rigoare, discernământ şi probarea ipotezelor, trezeşte nevoia de a 
cunoaşte, formează deprinderi de cercetare şi investigaţie, stimulează voinţa de a duce la capăt un 
lucru început. Ea preîntâmpină adoptarea unor atitudini nemotivate şi întâmplătoare. „Matematica 
este corectă, precisă, nu înşeală. Din punct de vedere matematic, nu există decât adevăruri şi falsuri; 
şansa verificărilor până la capăt exclude controversele” (Gheorghe Vrânceanu). Grigore Moisil 
subliniază faptul că „tot ce este gândire corectă este sau matematică, sau susceptibilă de 
matematizare”. 

Matematica se învaţă nu pentru a se şti, ci pentru a se folosi, pentru a se aplica în practică în 
rezolvarea diferitelor probleme, fiind ştiinţa care a pătruns aproape în toate domeniile de cercetare 
şi care îşi aduce o importantă contribuţie la dezvoltarea tuturor ştiinţelor.  
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ARTICOLE DE METODICA 

 
ACTIVITATEA DE ÎNVĂŢARE PRIN COOPERARE ŞI COLABORARE 

 
prof. Mardare Magdalena-Cerasela 

 
 Prin desfăşurarea activităţilor instructiv-educative, cadrul didactic trebuie să urmărească 
dezvoltarea atât a competenţelor disciplinare ce corespund unei discipline cât şi competenţele 
transversale, transdisciplinare, cum ar fi: relaţionarea, cooperarea cu cei din jur, colaborarea, lucrul 
în grup, comunicarea şi empatizarea cu ceilalţi, toleranţa faţă de idei contradictorii. Aceste 
competenţe dezvoltă responsabilitatea socială a elevilor şi asigură o dezvoltare personală integrată. 
 Privind aceste strategii didactice, cadrul didactic poate crea situaţii de învăţare care să 
favorizeze activitatea individuală, cooperarea şi competiţia constructivă. În cazul competiţiei, 
studiile arată că angajarea copilului în competiţie la vârste de la 10, 11 ani induce demoralizare şi 
diminuează încrederea în sine, în forţele proprii. De aceea, nu trebuie să devină un scop în sine şi să 
nu fie exagerată. 
 Învăţarea prin cooperare şi colaborare are anumite trăsături principale: 

 transferul de cunoştinţe între elevi şi profesor; 
 rolurile celor doi actori implicaţi în activitatea didactică. Astfel, elevii sunt implicaţi în fixarea 

obiectivelor, în dobândirea cunoştinţelor, în evaluarea procesului de învăţare. Ei sunt 
încurajaţi să înveţe unii de la alţii, să participe deschis la discuţii, să fie spontani. Profesorul 
devine un ghid, un mediator de cunoştinţe şi sprijină elevii în asimilarea cunoştinţelor şi în 
dezvoltarea competenţelor; 

 interdependenţa pozitivă ce vizează faptul că elevii înţeleg că au un scop comun pe care îl vor 
atinge doar prin coordonarea eforturilor individuale cu ale grupului; 

 răspunderea individuală în sensul că fiecare elev are şi îşi asumă responsabilitatea pe care o 
are în rezolvarea sarcinii date. De aceea, e necesară evaluarea performanţelor fiecărui elev; 

 promovarea interacţiunii directe faţă în faţă între membrii grupului. Elevii sunt încurajaţi să se 
ajute unii pe alţii, să-şi împărtăşească ideile, să înveţe unii de la alţii; 

 formarea, dezvoltarea deprinderilor de comunicare interpersonală. Elevii, prin învăţarea prin 
cooperare, trebuie învăţaţi să comunice unii cu alţii, să ofere şi să primească ajutor, să 
rezolve conflictele în mod constructiv, să ia decizii; 

 stabilirea sarcinilor în grup; 
 evaluarea activităţii de grup şi monitorizarea învăţării grupurilor. Profesorul oferă feedback 

fiecărui elev şi întregului colectiv. Evaluarea nu are rolul de a sancţiona ci de a ameliora, 
corecta, ceea ce duce la reducerea stresului. 
Pentru a avea succes, învăţarea prin cooperare trebuie să respecte anumite condiţii: 

 elevii să fie motivaţi să înveţe, utilizând metode de lucru interactive; 
 să se simtă siguri, valorificând cunoştinţele, experienţele anterioare, dar să fie provocaţi; 
 fiecare participant să fie respectat, manifestând toleranţă; 
 grupurile să fie mici pentru ca fiecare membru să poată contribui la rezolvarea sarcinii; 
 sarcina să fie definită şi formulată foarte clar; 
 obiectivele să fie bine stabilite şi definite; 
 să fie puse la dispoziţia elevilor instrumentele, materialele necesare în rezolvarea temelor date; 
 să fie solicitate diferite opinii, iar temele şi întrebările să fie interesante, provocatoare pentru 

elevi; 
 să se monitorizeze activitatea de prelucrare a informaţiei în grup şi să se ofere feedback 

imediat. 
Un aspect important al organizării şi desfăşurării învăţării prin cooperare îl constituie 

respectarea etapelor strategiilor de lucru în grup. Prima etapă vizează constituirea grupului. 
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Membrii dintr-un grup trebuie să fie toleranţi, să accepte opiniile celorlalţi colegi, să aibă deprinderi 
de comunicare, să ofere ajutor, să primească sprijin atunci când au nevoie, să fie buni ascultători. În 
a doua etapă, membrii grupului vin în contact cu sarcina, cu problema pe care trebuie s-o rezolve. Ei 
finalizează situaţia de rezolvat, stabilesc responsabilităţile ce le revin. În a treia etapă elevii se 
documentează, cercetează sursele informative. Au loc reflecţii privind tema abordată. În etapa a 
patra se confruntă ideile, au loc discuţii colective, se compară rezultatele. În etapa următore se 
evaluează rezultatele şi se trag concluzii privind soluţionarea problemei. 
 Utilizarea strategiilor didactice interactive ce au la bază învăţarea prin colaborare şi 
cooperare are o serie de efecte pozitive. Astfel, elevii îşi pot dezvolta competenţele cognitive şi 
sociale, inteligenţa interpersonală. Elevii învaţă prin împărtăşirea experienţelor, prin schimburile 
verbale şi intelectuale. Se realizează transferul de informaţii, cunoştinţe. În rezolvarea situaţiilor de 
învăţare date, resursele grupului de memorie, atenţie, de cunoştinţe sunt mai bogate găsind soluţii 
mai rapid decât în mod individual. 
 Prezenţa altora poate duce la o implicare activă, chiar şi a celor timizi, în realizarea 
sarcinilor de învăţare. Prin apelul la o învăţare prin colaborare şi cooperare se consolidează 
încrederea în forţele proprii, stima de sine, bazate pe acceptarea de sine. Elevii îşi pot dezvolta o 
atitudine pozitivă faţă de materiile de studiu, faţă de profesori. Munca în echipă le poate dezvolta 
elevilor deprinderile de ascultare activă, de a respecta şi de a lua în considerare opiniile, punctele de 
vedere ale celorlalţi participanţi. Se cultivă, astfel, toleranţa şi respectul pentru diversitate. 
 Învăţarea prin colaborare şi cooperare asigură atât o comunicare cu sine, dezvoltând 
responsabilitatea individuală, cât şi o comunicare cu ceilalţi, încurajând o atitudine interactivă. 
 În concluzie, învăţarea prin cooperare şi colaborare poate fi considerată o strategie 
instructiv-educativă ce poate îmbunătăţi procesul învăţării. Prin aceste strategii ce au la bază o 
învăţare prin cooperare şi colaborare se poate evita o individualizare exagerată în activitatea 
instructiv-educativă. 
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METODA DE ÎNVĂȚARE PRIN DESCOPERIRE DIRIJATĂ 
 

prof. Ursache Cristina 
 Colegiul Național Pedagogic „ Ștefan Cel Mare” – Bacău 

 
 Cuvinte cheie: descoperire dirijată; obiective educaționale; elev; profesor. 

Învățarea prin descoperire, cu insistența încurajată de învățământul modern, face cu 
precădere apel la metodele active care favorizează însușirea unei experiențe deduse din contactul 
direct cu lumea obiectelor și fenomenelor reale , obținută deci prin efort propriu de explorare atentă 
a acestora.(1) 

Metoda descoperirii constă în reactualizarea experienței și a capacităților individuale în 
vederea aplicăriilor asupra unei situații-problemă prin explorarea diverselor sale alternative și 
găsirea soluției. În acest context soluția se traduce în cunoștințe noi, procedee de acțiune și 
rezolvare. Până să ajungă, însă aici, elevul desfășoară o intensă activitate independentă de observare 
, prelucrare, prin încercări și erori, activitățile la care va ajunge fiind mai trainice și la un nivel de 
operaționalitate mai ridicat. 
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După relația ce se stabilește între profesor și elevi putem delimita două forme de descoperiri: 
independentă și dirijată. 

Metoda învățării prin descoperire dirijată propune programe de orientare date de către 
profesor, în vederea obținerii de informații teoretice, deprinderea unor activități practice , însușirea 
unor performanțe din sfera capacităților umane. Elevul este dirijat să învețe în formație, să le aplice 
și să însușească metode și procedee pentru asimilarea corectă a deprinderilor intelectuale și psiho-
motorii. 

Este, în general, o activitate de autoinstruire, determinată pedagogic, în care elevul are 
prilejul să vadă, să analizeze și să formuleze impresii desre fenomene reale, necunoscute până 
atunci. 

În învățarea prin această metodă, relația predare-învățare se traduce printr-o expresie mai 
adecvată și anume dirijare – descoperire, cu accentuarea caracterului activ al elevului în această 
expresie. Prin activitățile pe care le presupune ca: observația, comparația, generalizarea, elevul este 
angajat și mobilizat pentru a afla răspunsul său la soluția problemei ridicate. 

Descoperirea dirijată reprezintă desfășurarea unei activități de investigație independentă, 
conform unui plan dat de profesor sau chiar elaborat de elev. 

Programul de învățare prin descoperire dirijată este foarte asemănător cu programul instruirii 
programate, în sensul că acest gen de descoperire este realizat printr-o suită de pași care se succed 
logic. În construcția pașilor se ține seama de aceleași principii didactice pe care se bazează învățarea 
conștientă și activă, iar ca formă , pașii se compară din același gen de etape. 
Adică , fiecare pas este alcătuit din următoarele succesiuni(2): 
1-informația 
2-punerea problemei pentru elevi 
3-construirea răspunsului 
4-verificarea răspunsului 
      

Ca formă, asemănarea cu metoda instruirii programate este evidentă. Ca fond, deosebirile 
apar în sensul că:  
a) Informația (etapa1) nu este dată de-a gata și elevul trebuie să o preia din memorie, dintr-o 
activitate experimentală realizată în mod expres, dintr-o succesiune de film, diapozitiv, din datele 
unei probleme de calcul, din sfera unei alte discipline etc. 
b) Următoarele două etape (formularea problemei și construirea răspunsului) se înscriu în schema 
învățării problematizat, adică formularea nu este o simplă învățare, ci este făcută astfel încât de cele  
mai multe ori, pentru construirea răspunsului; elevul trebuie să găsească regula supraordonată, deci 
să știe să îmbine reguli deja învățate, ori pentru aceasta este necesar ca elevul să fi parcurs etapele 
ierarhiei psihologice în sensul că deosebirile dintre noțiuni să fie făcute permanent. Totodată, 
presupune că elevul a asimilat corect sfera unor concepte corecte și definite, astfel că, în fond, 
performanțele elevilorse pot înscrie în sfera creativității și a capacității de transfer, adică de fapt, 
cota cea mai înaltă a capacitășii umane. 
c)Ultima etapă a pasului din programul învățării prin descoperire dirijată nu se rezumă numai la 
confruntarea răspunsului cu cel corect. Aici conexiunea inversă este mai complexă , profesorul 
formulând, după primirea răspunsului , și sarcini independente pentru verificarea gradului de 
înțelegere al răspunsului. În acest mod , învățarea prin descoperire dirijată creează cadrul și 
condițiile pentru o învățare logică conștientă, care antrenează și dezvoltă permanent capacitatea de 
gândire, asigurând temeinicia cunoștiințelor și capacităților performative. 

A educa înseamnă a conduce, deci a îndruma spre un scop. Scopurile nu se definesc 
deductiv, pornind de la un principiu sau de la un adevăr abstract , ci se nasc din trebuințele acțiunii, 
ale contingenței. 
      Scopul comportă însă un înalt grad de generalitate și este deci insuficient pentru a călăuzi 
activitatea concretă a educatorului. A apărut astfel necesitatea formulării competențelor generale  și 
a  competențelor specifice. 
     Astfel, competențele generale și  competențele specifice la disciplina CHIMIE: 
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1.   Explicarea unor fenomene, procese, procedee 
1.1 Clasificarea sistemelor chimice studiate după diverse criterii 
1.2 Structurarea cunoștințelor anterioare, în scopul explicării proprietăților unui sistem 
chimic 
1.3 Interpretarea caracteristicilor fenomenelor/sistemelor studiate, în scopul identificării 
aplicațiilor acestora 

2.   Investigarea comportării  unor substanțe sau sisteme chimice 
2.1 Utilizarea investigației în vederea obținerii unor explicații de natură științifică 
2.2 Evaluarea validității concluziilor investigației 

3.   Rezolvarea de probleme în scopul stabilirii unor corelații relevante, demonstrând raționamente 
deductive și inductive 

3.1 Aplicarea algoritmilor de rezolvare de probleme în scopul aplicării lor în situații din 
cotidian 
3.2 Evaluarea soluțiilor la probleme pentru luarea unor decizii optime 

4. Comunicarea înțelegerii conceptelor în rezolvarea de probleme, în formularea explicațiilor, în 
conducerea investigațiilor și în raportarea rezultatelor 

4.1 Utilizarea corespunzătoare a terminologiei științifice în descrierea sau explicarea 
fenomenelor și proceselor 
4.2 Structurarea informației științifice în diverse tipuri de comunicări orale și scrise: 
argumentatie stiintifica, proiecte de cercetare, referate, dizertatie etc. 

5. Evaluarea consecințelor proceselor și acțiunii produselor chimice asupra propriei persoane și 
asupra mediului 

      5.1 Compararea acțiunii unor produse/procese chimice asupra propriei persoane sau asupra 
mediului 
      5.2 Exprimarea unei poziții asupra utilizării diverselor produse/procese chimice, care denotă 
informare științifică și/sau tehnologică. 
Obiectivele învățării se concretizează în programe , se realizează prin metode de învățare și se 

verifică prin comportamente , ceea ce justifică pozitia centrală a obiectivelor (3). 
  1. Domeniul cognitiv – asimilarea de cunoștințe , formarea de deprinderi și capacități intelectuale 
etc. 
  2. Domeniul afectiv – formarea sentimentelor , atitudinilor , convingerilor , intereselor , valorilor 
etc. 
  3. Domeniul psihomotor – elaborarea conduitelor  motrice , aspirațiilor manuale si senzoriale etc. 
Operaționalizarea obiectivelor implică trei condiții : 

1. Descrierea obiectivelor în termeni de comportament observabili din care : 
- Să se refere la activitatea elevului , nu a profesorului; 
- Să se centreze pe acțiuni , operații , procese constatabile , nu pe procese psihice interne; 
- Să desemneze un rezultat imediat al instruirii. 

2. Enunțarea condițiilor sub care elevii vor demonstra că au ajuns la schimbarea preconizată de 
obiectiv. 

3. Stabilirea criteriului care va fi folosit pentru evaluarea succesului performanței elevului. 
Avantajele obiectivelor operaționalizate sunt : 

- Elimină interpretarea subiectivă, echivocul în formarea obiectivelor, facilitând astfel 
comunicarea pedagogică între cei interesați; 

- Constituie o garanție a respectării finalităților educaționale ; 
- Orientează mai sigur pe profesor ăn proiectarea instruirii, în alegerea modelelor, 

experiențelor cele mai semnificative de învățare; 
- Permite o mai bună diagnoză a dificultăților de învățare ale elevilor și în consecință se pot 

adapta prompt și adecvat forme de instruire diferențiată; 
- Favorizează elaborarea instrumentelor de evaluare și asigură aprecierea rezultatelor școlare 

ale elevilor cu aceleași unități de măsură; 
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- Introduc criterii mai ferme pentru evaluarea activității didactice și accentuează spiritul de 
responsabilitate profesională a profesorului. 
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EVALUAREA LA MATEMATICA - ÎNTRE TRADIŢIONAL ŞI MODERN 
 

     prof. Muraru Marlena-Antoaneta 
                           Școala Gimnazială ”Mihai Dragan” Bacău 

 
În ansamblul problematicii pe care o generează aplicarea reformei în învăţământ, evaluarea 

devine o dimensiune esenţială a procesului curricular şi o practică efectivă la clasă. Componenta de 
bază a reformei învăţământului, evaluarea a fost cea dintâi supusă schimbărilor, ea aducând 
materialul unei diagnoze care să reprezinte punctul de sprijin pentru restructurările ulterioare. 
Putem vorbi de o reformă a evoluării rezultatelor şcolare, care este, ea însăşi, o reforma de 
substanţă, ţintind transformarea completă a sistemului de evaluare anterior. Evaluarea este apreciată 
nu ca scop în sine ci ca un element relevant dar dependent în complicatul proces educaţional. 
Evaluarea face dovada calităţii actului de predare, oglindit în calitatea învăţării, iar elevului si 
familiei acestuia le dă măsura nivelului învăţării. De asemenea ea este un continuu punct de 
referinţă al procesului la care participă elevul şi învăţătorul în permanent ameliorator în pregătirea 
şcolarului. 

“Evaluarea reprezintă un proces continuu formal sau informal de apreciere a calitătii, a 
importanţei sau a utilităţii activităţii de predare-învăţare, proces desfăsurat din nevoia cotidiană de 
secole, de comparare sau ameliorare a acestuia”. 

Evaluarea constituie o activitate de colectare, organizare şi interpretare a datelor obţinute prin 
intermediul instrumentelor de evaluare în scopul emiterii unei judecăţi de valoare asupra 
rezultatelor măsurării şi adoptării unei decizii educaţionale, fundamentate pe concluziile desprinse 
din interpretarea şi aprecierea rezultatelor. Ea urmează să fie realizată astfel ca ea să sprijine actul 
predării, să orienteze şi să stimuleze activitatea de învăţare a elevilor şi să permită ameliorarea 
continua a procesului didactic. 

Componentă de bază a reformei învăţământului, evaluarea a fost cea dintâi supusă 
schimbărilor, aducând materialul unei dignoze care să reprezinte punctul de sprijin pentru 
restructurările ulterioare. Putem vorbi de o reformă a evoluării rezultatelor şcolare, care este, ea 
însăşi, o reformă de substanţă, ţintind transformarea completă a sistemului de evaluare anterior.  

În evaluarea educaţională actuală, aflată mereu în căutare de noi modalităţi specifice 
ameliorative, scalele numerice de notare intrate în tradiţie nu mai sunt de multă vreme singura 
tehnică studiată de docimologia contemporană. Astfel s-au impus atenţiei teoreticienilor, dar şi 
practicienilor educaţiei şi alte criterii tehnice evaluative. Tendinţa actuală în evaluarea 
contemporană este aceea încurajării studiului şi aplicării tehnicilor de apreciere criterială, de 
progres, de proces (formativă) sau pe obiective mai largi şi flexibile. Docimologia modernă şi-a 
conceput, apropiat şi introdus, deja în uzul curent o serie de categorii conceptuale operaţionale 
specifice, dintre care: elemente de competenţă, standarde de performanţă, indicatori de performanţă, 
capacităţi şi subcapacităţi, discriptori de performanţă, probe (sarcini), subiecte, bareme de corectare, 
certificarea evaluativă, raporturi de evaluare, calificative evaluative etc. 

Pricipalele calităţi ale acestui sistem de evaluare sunt flexibilitatea şi adaptabilitatea sa: odată 
introduse modelele motrice pentru punerea în ecuaţia evaluativă a principalelor obiective de 
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referinţă de la nivelul curricular, precum şi a principalelor capacităţi, sistemul este capabil de 
autoreglare. 

Adesea evaluarea şcolară este redusa la acţiuni cum sunt “a verifica”, “a nota”, “a aprecia”, ” 
a clasifica” – expresiile cele mai frecvent folosite pentru denumirea acestei activităţi. Evaluarea 
modernă pune accent pe verificarea realizării obiectivelor, măsurarea rezultatelor prin utilizarea 
unor procedee prin care se stabileşte o relaţie funcţională între un ansamblu de simboluri şi un 
ansamblu de fenomene şi obiective sau complementare a acestora conform unor caracteristici pe 
care acestea le posedă. Măsurarea şi aprecierea servesc deciziei de ameliorare, respectiv hotărârii 
unor soluţii pentru perfecţionarea procesului şi a rezultatelor. 

Evaluarea tradiţională centrată pe acumularea de cunostinţe, în care notarea este un scop în 
sine, un mijloc de clasificare, constituindu-se un moment separat de activitatea de predare-învăţare 
capătă noi conotaţii. Evaluarea actuală se realizează în vederea adoptării unor decizii şi măsuri 
ameliorative, pune accent pe problemele de valoare, pe emiterea judecăţii de valoare, ce acoperă 
atât domeniile cognitive cât şi pe cele afective şi psihomotorii ale învăţării scolare. Aceasta îşi 
asumă un rol activ, dezvoltând mereu o funcţie de feed-back pentru elev, iar elevul devine partener 
într-o relaţie educaţională ce oferă transparenţă, siguranţă, deschidere. Elevul este evaluat pentru 
ceea ce ştie, nu este sancţionat pentru ceea ce nu ştie. 

Învăţământul modern solicită conceperea unui nou cadru de evaluare, a unui nou sistem de 
referinţă care să aibă la bază formarea competenţelor elevului. Centrarea pe competenţe este o 
preocupare majoră a ultimilor ani. 

Reluând în discuţie problematica reformei în evaluare la nivelul învăţământului primar se 
constată nevoia unor demersuri clasificatoare, centrate exclusiv pe elementul pragmatic, concret al 
modului de utilizare a descriptorilor de performanţă. Noul sistem de evaluare prin calificative 
bazate pe descriptori de performanţă a însemnat schimbarea orientării evaluării dinspre cantitativ 
spre calitativ; elevul devine subiect şi obiect al evaluării; nu mai interesează ierarhizarea elevilor, 
încadrarea lor într-o norma statistică, raportarea la anumite şabloane, se realizează o evaluare 
obiectivă (prin utilizarea a patru trepte de notare), transparenţă în notare. Expresia terminală a 
operaţiei de apreciere, de emitere a unei judecăţi de valoare, în raport cu performanţa (competenţa 
elevului evaluat) este exprimată prin unul din calificativele “FB”,”B”,”S”,”I“. 

Trecerea de la ciclul primar la cel gimnazial poate reprezenta, uneori, un şoc pentru elevul în 
cauză. Obişnuit cu cele patru calificative, notarea cifrică poate creea elevului numeroase confuzii în 
perceperea performanţelor necesare obţinerii pragului minimal. Din această cauză aş propune, ca o 
părere personală, urmatoarele sugestii pentru îmbunătăţirea evaluării prin calificative:  

 realizarea unor investigaţii de amploare în rândul cadrelor didactice învăţători-profesori 
(mai ales a celor ce predau la clasa a V-a şi care pot da informaţii relevante despre impactul trecerii 
de la un sistem de notare la altul); 

 reelaborarea documentelor şcolare şi a descriptorilor de performanţă, pe baza 
informaţiilor furnizate de cadrele didactice; 

 ridicarea nivelului de diferenţiere a sarcinilor pentru calificativul “FB” – care să 
reprezinte în mod real un înalt nivel de perfectionare; 

La ora actuală se tinde spre o evaluare complexă, realizată prin intermediul unor metodologii 
complexe, şi a unui instrumentar diversificat. Astfel s-a extins gama metodelor de evaluare folosite 
de cdrele didactice la clasă, vorbindu-se insistent despre complementaritatea metodelor tradiţionale 
(evaluări orale, scrise, probe practice etc.) cu altele noi, moderne (portofoliul, proiectul, 
investigaţia, autoevaluarea etc.) ce reprezintă de fapt alternative în contextul educaţional actual, 
când se cere cu insistenţa deplasarea accentului de la evaluarea produselor învăţării la evaluarea 
proceselor cognitive ale elevului în timpul activităţii de învăţare. Alături de metodele de evaluare 
tradiţionale, metodele alternative de evaluare vizează pe lângă obiectivele de învăţare şi pe cele 
atitudinale şi comportamentale, metodele alternative se utilizează la ciclul primar adaptate la 
particularităţile de vârstă ale elevilor, la specificul fiecărei discipline şi la condiţiile în care se 
desfăşoară activitatea didactică. Ele îmbină procedeele orale şi scrise, solicitând capacităţi, 
cunostinţe, atitudini şi comportamente (ca in cazul proiectului, a investigaţiei) sau însoţesc celelalte 
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metode de evaluare, completându-le (ca în cazul observaţiei sistematice, a portofoliului). 
Autoevaluarea poate fi considerată la ciclul primar, scop al activităţii formative si mijloc de 
stimulare a motivaţiei şi de autoreglare a activităţii de învăţare a elevului. Utilizate într-o varietate 
de forme ele dau eficienţă actului de evaluare prin compensarea dezavantajelor unor metode cu 
avantajele ce decurg din aplicarea altora. 

Sistemul tehnicilor şi instrumentelor de evaluare s-a îmbogăţit substanţial. În practica 
evaluativă curentă dar şi în dezbaterile teoretice şi în lucrări de specialitate se solicită expres 
integrarea în probele de evaluare  a  itemilor obiectivi, semiobiectivi şi subiectivi, în deplina 
corespondenţă cu complexitatea competenţelor şi performanţelor vizate prin programe şi manuale 
şcolare etc. 

Tehnicile de evaluare utilizate la ora actuală sunt distribuite pe un continuum, limitat, pe de o 
parte de tehnicile de testare pentru care există un model complet al răspunsului corect, iar pe de altă 
parte, de tehnicile de testare pentru care nu există un model complet al răspunsului corect. 
Instrumentele de evaluare sunt compuse din itemi (de diferite tipuri) care sunt într-o legătură 
indisolubilă cu tehnicile şi instrumentele de evaluare. 

Intr-o lume aflată în permanentă transformare, modernizarea învăţământului prin utilizarea 
metodelor noi de învăţare-evaluare a unor strategii moderne, care permit reasamblări, reajustări şi 
adaptări la disciplinele de învăţământ, depinde în ultimă instanţă de cunoaşterea, de înţelegerea şi de 
abilitatea de a le folosi. Prin adaptarea vechilor valori la noile cerinţe ale societăţii, cadrul didactic 
“nu este un simplu executant al unor prescripţii sau reţete, ci devine factor activ al procesului de 
învăţământ, învaţă cu cei pe care îi învaţă, având rol de coordonator şi catalizator al educaţiei şi 
instrucţiei” (Romita Jucu). 
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ASPECTE ALE INTERDISCIPLINARITĂŢII ÎN PREDAREA MATEMATICII  
 

prof. Heisu Ancuţa 
Colegiul Naţional Pedagogic „Ştefan cel Mare”, Bacău 

 
Matematica este astăzi un element de cultură generală, absolut indispensabil în orice   

domeniu de activitate umană deoarece se accentuează ponderea previziunii ştiinţfice bazate pe 
calcul, pe metode experimentale şi teoretice ale ştiinţelor naturii,care se exprimă prin limbaj şi 
relaţii matematice. Învăţământul matematic trebuie să ofere elevilor un necesar de cunoştinţe pentru 
înţelegerea celorlalte ştiinţe ce li se predau. Mai mult,  aceste cunoştinţe să le folosească în viaţă ca 
pe o adevărată trusă de instrumente de lucru. 

În concluzie, se impune o regândire în plan metodic şi ştiinţific a învăţării matematicii pe 
toate treptele învăţământului preuniversitar, care să fieîn continuu ilustrat şi legat de aplicaţii în 
fizică, chimie, tehnică, etc. 

Discipline distincte în planul de învăţământ-facând parte din aceeaşi arie curriculară, fizica 
şi matematica dezvoltă elevilor capacităţi intelectuale care care permit interpretarea şi înţelegerea 
lumii reale în ansamblul ei. De la vârste mici, în paralel cu dezvoltarea stadială a gândirii, 
observarea corpurilor şi interpretarea fenomenelor din realitatea imediată pe baza senzaţiilor şi 
percepţiilor, conduc la formarea reprezentărilor mentale . 
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Transmiterea de cunoştinţe, formarea de deprinderi şi abilităţi prin intermediul celor două 
discipline, de altfel înrudite, impune utilizarea de metode şi procedee comune-observarea, 
experimentul, demonstraţia, exerciţiul, problematizarea. În predarea unor noţiuni elementare de 
fizică, activităţile de observare a fenomenelor, experimentele, etc, sunt urmate în mod firesc de 
înregistrarea datelor şi interpretarea lor,lucru care necesită cunoştinţe cum ar fi unităţi de măăsură, 
grafice, relaţii cantitative exprimate numeric, însuşite în lecţiile de matematică. 

Una din problemele cu care se confruntă profesorii de fizică şi de matematică este 
necorelarea programelor astfel încât cunoştinţele asimilate de elevi să fie operaţionale de la o 
disciplină la cealaltă. Acest fapt se datorează faptului că  o serie de capitole din matematică au fost 
regândite,  iar manualele şi programele au suferit modificări majore, noţiuni de mecanică au fost 
introduse în clasele a VIII a şi a IX a la fizică, uitându-se faptul că nivelul matematic al acestor 
clase nu cuprinde noţiuni fundamentale pentru înţelegerea cunoştinţelor cum ar fi limita sau 
derivata, fiind prezentate rudimentar şi tară rigoare ştiinţifică.în consecinţă mecanica 
raţională,această ştiinţă situată între matematică şi fizică, (de la care fizica împrumută unele modele, 
dar scopul ei este de a studia fenomene moleculare şi atomice) este de fapt similară geometriei,însă 
dotată cu noţiuni noi (de mişcare,viteză,acceleraţie,de forţă,de masă,etc) şi ar trebui să se regăsească 
printre capitolele de matematică studiate în scoală. 

Reintroducerea calculului vectorial la clasa a IX-a reface în parte fondul de cunoştinţe 
specifice matematicii permiţând prezentarea unor aplicaţii legate în mod direct de mecanică cum 
sunt viteza, acceleraţia, elemente de statică şi de geometria maselor, de cinematică şi dinamică. 
Anticipăm faptul că învăţarea matematicii şi fizicii poate căpăta un aspect formativ în adevăratul 
sens al cuvântului prin simbioza matematică-mecanică motivîndu-se studiul unor noţiuni din 
algebră (grup, spaţiu liniar, echivalenţă) geometrie (teoremele lui Menelaus, Ceva, Pappus, relaţiile 
lui Van Aubel etc.) a elementelor de bază ale calculului diferenţial şi integral. 

O corelare armonioasă a programei de matematică cu cea de fizică ar permite utilizarea unor 
instrumente (de altfel foarte necesare) care să demonstreze pe cale experimentală rezultate din 
matematică sau să conducă la modele matematice(formule, ecuaţii , relaţii). 
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METODE COMPLEMENTERE DE EVALUARE FOLOSITE LA DISCIPLINELE FIZICĂ, 
BIOLOGIE, CHIMIE 

 
prof. Nechifor Anişoara 

Colegiul Naţional ,,Vasile Alecsandri” Bacău 
 

  Metodele tradiţionale de evaluare, concepute ca realizând un echilibru între probele orale, 
scrise şi cele practice, constituie la momentul actual elementele principale şi dominante de 
desfăşurare a actului evaluativ. Pornind de le aceasta realitate obiectivă, strategiile moderne de 
evaluare caută să accentueze acea dimensiune a acţiunii evaluative care să ofere elevilor suficiente 
şi variate posibilităţi de a demonstra ceea ce ştiu (ca ansamblu de cunoştinţe) şi, mai ales, ceea ce 
pot să facă (priceperi, deprinderi, abilităţi). 
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 Preocuparea continuă a practicienilor din domeniul educaţiei de a găsi şi valorifica noi 
tehnici şi proceduri de evaluare, mai ales pentru măsurarea acelor obiective aparţinând domeniului 
afectiv (de pildă, profilaxia unor boli la Igiena clasei a VII-a), mai greu cuantificabile prin metode 
clasice de evaluare, s-a concretizat în identificarea şi utilizarea unor metode şi instrumente de 
evaluare care pot reprezenta o adevărată alternativă la testele standardizate. 
 Printre principalele metode complementare de evaluare, al căror potenţial formativ susţine 
individualizarea actului educaţional prin sprijininul acordat elevului, pot fi menţionate următoarele, 
utilizabile în activitatea profesorului la clasă: 

 observarea sistematică a activităţii şi comportamentului elevilor; 
 investigaţia; 
 proiectul; 
 portofoliul; 
 autoevaluarea. 

Observaţia sistematică a activităţii şi comportamentului elevilor furnizează profesorului-evaluator 
informaţii relevante asupra performanţelor elevilor săi din perspectiva capacităţii lor de acţiune şi 
relaţionare (lucrul în echipă pentru realizarea unui experiment), a competenţelor şi abilităţilor de 
care dispun aceştia (realizarea unui preparat microscopic, evidenţierea reacţiei de precipitare sau 
neutralizare, pH-ul, trecerea curentului electric printr-un circuit etc.). 
 Pentru a atinge acest scop, profesorul trebuie să utilizeze un instrument adecvat obiectului 
observării sale. În mod practic, profesorul are la dispoziţie trei modalităţi de înregistrare a acestor 
informaţii: 

 fişa de evaluare; 
 scara de clasificare; 
 lista de control sau verificare. 

 Acestea pot fi utilizate atât pentru evaluarea procesului, cât şi a produselor realizate de către 
elevi, surprinzând atât obiectivări comportamentale ale domeniului cognitiv, cât şi ale domeniului 
afectiv şi psihomotor. 
 În ceea ce priveşte costurile implicate în această metodă, ea este ieftină, dar mare 
consumatoare de timp (numărul de ore afectate pe săptămână de 1-2 ore nu permite realizarea unei 
evaluări corecte şi complete prin această metodă). 
 Investigaţia, ca metodă complementară de evaluare, oferă posibilitatea elevului de a aplica 
în mod creativ cunoştinţele însuşite în situaţii noi şi variate, pe parcursul uneia sau a mai multor ore 
de curs. În cadrul unei investigaţii, obiectivele de evaluare (de exemplu: definirea şi înţelegerea 
problemei la fizică şi chimie, identificarea procedeelor de obţinere a informaţiilor la biologie şi 
chimie, colectarea şi organizarea datelor la biologie, chimie şi fizică etc.) capătă semnificaţii 
diferite, corelate cu gradul de complexitate al sarcinii de lucru şi cu natura disciplinei la care se 
aplică. 
 Activitatea didactică desfăşurată prin intermediul acestei practici evaluative poate fi 
organizată individual sau pe grupuri de lucru, iar aprecierea modului de realizare a investigaţiei 
este, de obicei, de tip holistic. 
 Proiectul reprezintă o activitate mult utilizată şi dorită de elevi, mai ales şi prin începerea 
rezolvării acesteia în clasă şi care se continuă acasă pe parcursul câtorva zile sau săptămâni, timp în 
care elevul are permanente consultări cu profesorul şi se încheie tot în clasă, prin prezentarea unui 
raport asupra rezultatelor obţinute şi, dacă este cazul, a produsului realizat (realizarea unui ierbar, 
insectar sau îngrijirea unei perechi de peruşi până fac pui, urmărirea încolţirii seminţei de fasole, 
decantarea unei substanţe etc.). Proiectul se poate realiza individual sau în grup şi are mai multe 
etape. 
 Portofoliul include rezultatele relevante obţinute prin celelalte metode şi tehnici de evaluare 
şi care vizează probele orale, scrise şi practice, observarea sistematică  a activităţii şi 
comportamentului elevilor, proiectul, autoevaluarea, precum şi sarcini specifice fiecarei discipline. 
Portofoliul reprezintă „cartea de vizită” a elevului, urmărindu-i progresul de la un semestru la altul, 
de la un an şcolar la altul sau chiar de la un ciclu de învăţământ la altul. Important rămâne scopul 
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pentru care este proiectat portofoliul, ceea ce va determina şi structura sa. Alături de scop, în 
definirea unui portofoliu, sunt la fel de relevante contextul şi modul de proiectare a portofoliului. 
 Autoevaluarea, prin informaţiile pe care le furnizează, are un rol esenţial în întregirea 
imaginii elevului din perspectiva judecăţii de valoare pe care o emite profesorul-evaluator. Pentru 
ca evaluarea să fie resimţită de către elev ca având efect formativ, raportându-se la diferite 
capacităţi ale sale în funcţie de progresul realizat şi de dificultăţile pe care le are de depăşit, este 
foarte utilă formarea şi exersarea la elevi a capacităţii de autoevaluare (a reuşit să observe corect un 
experiment, a realizat un preparat microscopic corect, a realizat o reacţie de neutralizare şi a 
demonstrat cu ajutorul hârtiei indicatoare acest caracter neutru etc.). Elevii au nevoie să se 
autocunoască, fapt care are multiple implicaţii în plan motivaţional şi atitudinal. 
Aceste metode complementare de evaluare oferă alte opţiuni metodologice şi intrumentale care 
sporesc eficienţa actului de predare – învăţare. Valenţele lor formative le recomandă susţinut în 
acest sens, unele menţionându-le: 

 permit profesorului-evaluator să obţină puncte de reper şi să adune informaţii asupra 
derulării activităţii elevului şi, implicit a sa. Pe baza acestor informaţii, profesorul îşi 
fundamentează judecata de valoare într-o apreciere obiectivă a achiziţiilor elevilor şi 
a progreselor înregistrate; 

 oferă profesorului-evaluator o imagine la zi asupra performanţelor elevilor, în raport 
cu abilităţile şi capacităţile de evaluare, dar şi o imagine exhaustivă asupra profilului 
general al cunoştinţelor elevilor; 

 asigură un demers interactiv actului de predare – învăţare, adaptat nevoilor de 
individualizare a sarcinilor pentru fiecare elev, valorificand şi stimulând potenţialul 
creativ şi originalitatea acestuia; 

 exersează abilităţile practic-aplicative ale elevilor, asigurând o mai bună clarificare 
conceptuală şi integrare în sistemul noţional a cunoştinţelor asimilate, care astfel 
devin operaţionale; 

 creează oportunităţi elevului de a arăta ceea ce ştie şi, mai ales, ceea ce ştie să facă, 
într-o varietate de contexte şi situaţii. 
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METODA FALSEI IPOTEZE (PRESUPUNERI) 
 

Lăcătușu Iustina, clasa a XII-a A 
prof. coordonator Heisu Ancuța 

 
Foarte multe probleme pot fi rezolvate prin această metodă. Mai mult, toate problemele ale 

căror necunoscute sunt mărimi proporţionale, se pot rezolva prin metoda „falsei ipoteze”. 
Abordarea problemei se face printr-o presupunere arbitrară asupra mărimii pe care o căutăm 

(o presupunere falsă). 
Se reface problema pe baza presupunerii false pe care am făcut-o şi datorită faptului că 

mărimile sunt proporţionale, rezultatele obţinute pe baza presupunerii se „translatează” în plus sau 
în minus, adică reprezintă o contradicţie cu datele problemei. 

Astfel, devine evident că presupunerea făcută este falsă şi refăcând problema, ajungem prin 
compararea rezultatelor false cu cele reale, să aflăm de „câte” ori am greşit când am făcut 
presupunerea. 
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Urmează „corectarea” presupunerii, în sensul că o mărim sau o micşorăm de acest număr de 
ori. 

Problemele a căror rezolvare se bazează pe metoda presupunerilor sau ipotezelor, a falsei 
ipoteze, se pot clasifica în două categorii: 

a) Probleme pentru rezolvarea cărora este suficientă o singură ipoteză. 
b) Probleme pentru rezolvarea cărora sunt necesare două sau mai multe ipoteze 

succesive. 
 
Problema 1: 

Un elev are în gospodărie porumbei şi iepuri în total 51 capete şi 132 picioare. Aflaţi câţi 
porumbei şi câţi iepuri are elevul. 

Rezolvare: 
Presupunem că elevul are numai iepuri: 
51 x 4 picioare = 204 picioare 
(dar problema spune că erau în total 132 picioare) 
204 – 132 = 72 picioare 
(această diferenţă provine din faptul că elevul are în gospodărie şi porumbei care au doar 2 

picioare) 
4 – 2 = 2 picioare 
Atunci, numărul porumbeilor este: 
72 : 2 = 36 porumbei 
51 – 36 = 15 iepuri 

 
Problema 2: 

Un grup de elevi aflaţi în excursie, dorind să traverseze un râu au constatat că dacă 
rămâneau 4 elevi pe mal, se puteau îmbarcau câte 6 într-o barcă, iar dacă se îmbarcau câte 8 
rămânea o barcă liberă. 

Câte bărci şi câţi copii erau? 
Rezolvare: 
Ipoteza 1. 

Presupunem că ar fi 2 bărci. Atunci numărul de elevi în cele două situaţii ar fi: 
Când sunt câte 6, ar fi 16, adică 2 x 6 + 4 = 16 
Când sunt câte 8 ar fi 8, adică 1 x 8 = 8 , 1 barcă liberă. 
Ipoteza este falsă, pentru că numărul de elevi este diferit în cele două situaţii, o dată 16, a 

doua oară 8, diferenţa fiind 8, adică 16 – 8 = 8. 
Ipoteza 2. 

Presupunem că sunt 3 bărci. Atunci numărul de elevi în cele două situaţii ar fi: 
Când sunt câte 6 ar fi 22 elevi, adică: 3 x 6 + 4 = 22 
Când sunt câte 8 ar fi 16 elevi, adică: 2 x 8 = 16, 1 barcă liberă. 
Şi această ipoteză este falsă, numărul elevilor este diferit în cele două situaţii diferenţa fiind 

6, adică 22 – 16 = 6. 
Constatăm însă următoarele: 

Atunci când am mărit numărul bărcilor cu 1 (în prima ipoteză am presupus că sunt 2 
bărci, în a doua 3), diferenţa dintre cele două numere (reprezentând diferenţa dintre numerele de 
elevi) a scăzut cu 2,faţă de prima ipoteză când diferenţa era 8, trebuie să mărim numărul bărcilor cu 
4, adică cu numărul care arată de câte ori 2 se cuprinde în 8. 

Atunci 8 : 2 = 4, iar 4 + 2 = 6, deci erau 6 bărci şi 40 de elevi. 
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PROFESORUL  IDEAL 
 

Bindileu Ioana, clasa a IX-a A 
prof. coordonator Mardare Cerasela 

 
  Orice copil crede că un profesor ideal este acel profesor care pune note bune, fară să înveţe 
sau să-şi dea silinţa. Să fie blând, calm, răbdător chiar dacă copilul “ i se urcă în cap”. Eu nu spun 
că un profesor nu ar trebui să fie calm sau răbdător, doar că respectul ar trebui să fie reciproc, 
deoarece, ca să fii respectat, în primul rând trebuie să respecţi. 

Din punctul meu de vedere, un profesor ideal, este cel care îşi practică meseria din plăcere, 
nu din simplul fapt că trebuie să meargă la muncă. Se vede pe chipul profesorului de când intră în 
clasă dacă o face pentru că “trebuie”, sau pur şi simplu chiar îşi doreşte ca adultul, care va deveni 
mai târziu, să îşi aducă aminte cu drag “din mâinile” cui a plecat şi cine l-a ajutat, îndrumat să 
ajungă acolo unde şi-a propus. 

Un profesor ideal ar trebui să-i ajute pe elevi ca greul să devină uşor, să explice unde nu a 
înţeles şi să-l facă pe elev în aşa fel încât să vină cu drag la şcoală, nu din obligaţie. Cum se vede pe 
faţa unui profesor că nu vine de plăcere, aşa se vede şi pe faţa unui elev. 

Consider că este destul de important , ca în această meserie să dispară complet 
discriminarea. Când profesorul face diferenţa între elevi, nu face nimic altceva decât să-i determine 
pe unii elevi să se creadă superiori celorlalţi. Nu-i va determina să înveţe mai mult, ci doar îi va 
descuraja să mai încerce. 

Un profesor îi poate fi elevului: părinte, prieten sau model în viaţă. Nu oricui i se poate 
potrivi această meserie, de aceea trebuie lăsaţi cei care îşi doresc cu adevărat să îşi petreacă o mare 
parte din viaţa lor în faţa copiilor, ajutându-i să îşi dezvolte personalitatea. 

 
 

JOCUL 
 

prof. Beşa Cătălina-Elena 
Şcoala Gimnazială „Miron Costin” Bacău 

 
Munca înseamnă ceea ce un om este obligat să facă şi joaca înseamnă ceea ce un om nu-i obligat 

să facă”( Mark Twain). 
 
Titlul jocului: CONSTRUCTORII 
Tipul jocului: de formare a deprinderilor, a trasaturilor pozitivie sau negative 
Tematici acoperite: dezvoltare personală, comunicare în limba română, arte vizuale şi abilităţi 
practice; 
Valori promovate: empatie, bunătate si altruism 
Nivel de dificultate (uşor, mediu, greu): ușor 
Dimensiunea grupului:30 de elevi 
Timp necesar: 10 min 
Materiale necesare:trusa cu figuri geometrice geometrie 
Obiectivele jocului (din perspectiva cunoştinţelor, abilităţilor, atitudinilor): 
C-01-să denumească corect figurile geometrice; 
A-02-să utilizeze corect figurile geometrice 
V-03-să conștientizeze, in mod prioritar, importanța propriilor emoții 
Regulile jocului 
1.Se formeaza grupuri de elevi; 
2.Fiecare copil ia o figura geometrica,iar colegul sau colega trebuie să denumeasca figura ; 
3.Să exemplifice  modalitati de constructie. 
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ETAPA I 
Etapa de pregătire: Cadrul didactic  prezinta elevilor ce au de realizat prin descrierea jocului 
Constructorii: 

Beneficiile acestui joc sunt: desfiinţarea barierelor între participanţi;învăţarea ce înseamnă 
comunicare, cooperare şi încredere, prin experienţă;stimularea gândirii creative şi rezolvarea de 
probleme;crearea legăturii între membrii grupului şi lideri;crearea unei  atmosfere de distracţie, de 
entuziasm şi de provocare;lărgirea zonelor de confort ale participanţilor; asigură învăţarea în patru 
etape: Kolb (1984), Honey şi Mumford (1986 ); participanţii îşi cresc stima de  sine,  primesc  mai  
uşor  încurajările  (fără  să  se  simtă  umiliţi)  şi  se  reduce  mult frustrarea şi teama de eşec.  

Jocul  se poate folosi de la clasa întâi până la clasa a IV-a,mărindu-se dificultăţile. 
Scop: consolidarea cunoştinţelor cu privire la figurile geometrice, dezvoltarea imaginaţiei 

creatoare . 
Descrierea jocului: (exemplele sunt multiple, eu voi prezenta doar unul) 

Se cere elevilor să scoată din trusă: un dreptunghi mare, două pătrate mici  şi un triunghi mare . 
Cu aceste piese, elevul  trebuie să construiască o casă. Câştigă elevul care termină primul (răsplata 
este aleasă ). 
 Soluție: 
Copilul trebuie să identifice triunghiul pentru a face acoperișul, dreptunghiul mare pentru a face 
structura casei și patratele mici pentru a simula geamurile. 
Întrebări de debriefing şi evaluare: 
A  fost greu să identificati figurile geometrice? 
Cum v-ați simțit în timpul jocului? 
Ce am învățat noi in acest joc? 
Ce ați  învățat despre voi din acest joc? 
Ce am învățat despre ceilalți din grupul nostru? 
Aţi descoperit  înformaţii noi despre colegii voștri? 
Idei pentru follow-up: 
 Acest joc  mai poate fi utilizat si la desen sau la T.I.C. 
Recomandari pentru cei care facilitează jocul 

 Să asculte şi să ceară părerea celorlalţi cu ajutorul întrebărilor; 
 Să ofere aprecieri de ordin pozitiv participanților; 
 Să  ofere cuvinte de încurajare  participanţilor;  
 Să aprecieze valorile personale ale elevilor; 
 Să nu compare elevii între ei 
 Să ofere participantilor sanse egale de a-si exprima parerile. 

Suntem unici și valoroși !!! 
1. Toti elevii vor fi capabili să recunoască mai ușor figurile geometrice propuse. 
2. Chiar dacă va fi un câștigător, toți ceilalți  au avut și ei de câștigat, prin faptul că, în urma acestui 
joc li s-a stimulat încrederea de sine ca viitori constructori sau de ce nu, ca viitori arhitecți. 
3. Elevii vor invăța să iși dozeze timpul și să iși cooordoneze mișcările pentru a fi rapizi. 
4. Elevii vor invăta să recunoască  învingătorul, fără a  fi frustrat, așa cum se întâmplă, de cele mai 
multe ori, la vârste fragede. 
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ARTICOLE DE SPECIALITATE 

 
ALGORITMUL DE GENERARE A NUMERELOR  

ŞIRULUI LUI FIBONACCI 
 

prof. Radu Ana-Maria 
Colegiul Naţional Pedagogic „Ştefan cel Mare”, Bacău 

 

Istoric: Leonardo Fibonacci (1170 – 1240) este considerat ca fiind unul din marii matematicieni 
care a trăit în Evul Mediu, de origine italiană. Prin infinitatea de şiruri existente în lumea 
matematicii, Fibonacc a descoperit un şir de numere (căreia îi şi poartă numele) interesant: 1, 1, 2, 
3, 5, 8, 13, 21, 34, .... 

Numerele lui Fibonacci este sistemul de numerotare al naturii. El poate fi regăsit peste tot în 
natură: în aranjamentul petalelor florilor, dispunerea crengilor în copaci, cochiliile de melci, clapele 
pianului sunt împărţite după şirul lui Fibonacci.  

În această secvenţă fiecare număr se formează după o regulă: este suma celor două precedente. 
Raportul perechilor succesive este aşa numită secţiune de aur (SA) = 1,618033989, considerat 
număr de aur. 

 Modul vizual de modelare a acestui algoritm 
Şirul lui Fibonacci poate fi reprezentat din punct de vedere geometric în diferite moduri. Fie 

un dreptunghi cu lungimea de 55cm şi lăţimea de 34cm. În interiorul lui desenăm un pătrat care să 
aibă latura exact cât lăţimea (de 34cm), formându-se astfel două figuri mai mici: un pătrat de 34cm 
latura şi un dreptunghi de 34cm lungimea şi 21cm lăţimea. Se repetă procedeul şi desenăm un pătrat 
în interiorul dreptunghiului mic format de latură 21cm. Pe lângă acest pătrat s-a format un 
dreptunghi mai mic cu L=21cm şi l=13cm. Continuăm repetarea procedeului şi se obţine un pătrat 
cu l=13cm şi un dreptunghi cu l=13 şi l=8cm. Din nou repetăm şi tot aşa până când desenăm ultimul 
pătrat care va avea latura de 1cm şi care va forma în cealaltă parte tot un pătrat de 1cm. 
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Dimensiunile geometrice ale acestui dreptunghi se observă că sunt chiar elementele şirului 
lui Fibonacci. Dacă se desenează un arc de cerc din pătratul mai mic şi se continuă prin celălalt 
mare, şi pe rând prin fiecare pătrat se va obţine o spirală. Binenţeles, dacă continuăm să încadrăm 
spirala într-un dreptunghi mai mare, ea va continua să crească. Design-ul spiralei formează de fapt 
cochilia unui melc în care acesta îşi creează un spaţiu maxim şi sigur. 

 
Simularea algoritmului în mod textual şi abstract 
Enunţ: Să se afişeze primii n termeni ai şirului lui Fibonacci. Şrul are primii doi termeni egali cu 1 
şi fiecare din următorii termeni este egal cu suma dintre termenul precedent ş termenul ante-
precedent.  
Rezolvare: 
 Primii n termeni ai şirului sunt F1, F2, ..., Fn. 
F1=1, F2=1, ..., Fk=Fk-1+Fk-2, k 3 

În cadrul programului vor fi următoarele notaţii: 
pr=precedentul 
antpr=ante-precedentul 
Pseudocod: 
citeste n 
pr 1 
antpr 1 
scrie pr, antpr 
pentru i 3,n,+1 executa 

fib  pr+antpr 
scrie fib 
antpr pr //noul ante-precedent va fi cel care a fost precedent la pasul curent 
pr fib // noul precedent pentru pasul urmator va fi termenul tocmai generat, fib 

 Controlul algoritmului prin reprezentarea codificată a pseudocodului 

#include <iostream> 
using namespace std; 
int i,n; 
long fib,pr,antpr; 
int main() 
{ 
    cout << "n="; cin>>n; //numarul de termeni 
    pr=1; 
    antpr=1; 
    cout<<antpr<<" "<<pr; 
    for(i=3;i<=n;i++) 
    { 
        fib=pr+antpr; 
        cout<<" "<<fib; 
        antpr=pr; 
        pr=fib; 
    } 
    return 0; 
} 
 

 
 

fib  pr  antpr 

F3=F2+F1 

F4=F3+F2 

noul pr noul antpr 
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PRODUSELE DIGITALE 
 
 prof. Bejan Daniela, profesor Bitire Bogdan Ioan 

Colegiul Naţional Pedagogic ,, Ștefan cel Mare”, Bacău 
 

O modalitate eficientă de a îmbunătăţi procesul de predare-învățare-evaluare este prin a 
utiliza dispozitive de calcul şi tehnologii informaționale. Internetul favorizează realizarea unui 
învățământ „altfel” decât învățământul tradițional. 

Internetul oferă modalităţi de utilizare a tehnologiilor Web, 
având ca scop dezvoltarea creativităţii, partajarea informaţiilor, şi – 
foarte important – colaborarea între utilizatori.  

Tehnologiile Web sunt considerate instrumente de sprijin 
pentru pregătirea şi realizarea materialelor didactice, evaluarea, 
analizarea evoluţiei elevilor, realizarea prezentărilor formative şi 
informative, realizarea orarului şi a calendarului de activităţi, 
dezvoltarea de proiecte în colaborare, cea mai mare parte dintre 
acestea fiind centrate pe elev. 

Produsele digitale create de aceste tehnologii Web sunt o 
abordare transdisciplinară. Instrumentele Web pun accentul pe 
abordări flexibile care încurajează interacțiunea pozitivă, motivarea și implicarea elevilor în 
procesul propriei formări, valorificând în mod judicios elemente de învățare dincolo de clasă 
(outdoor education) în contexte de: 

o învățare prin joc; 
o învățare prin descoperire; 
o învățare experențială; 
o învățare prin cercetare; 
o învățare bazată pe proiect; 
o învățare prin colaborare; 
o învățare bazată pe sarcini de lucru; 
o învățare bazată pe probleme. 

Pentru a putea obţine beneficii maxime în cadrul procesului de predare-învățare-evaluare 
profesorul trebuie să cunoască şi să fie capabil să exploateze aceste aplicaţii, servicii şi tehnologii 
Web. 

Vă recomnad să aderați la comunitatea coordonată de către ”Academia de Inovare și 
Schimbare prin Educație” și Organization for Reform and Development of Educational System de 
pe www.facebook.com : Platforme educaţionale online pentru cadre didactice, unde veți găsi un 
grup virtual de învăţători, profesori și lectori universitari pasionați de integrarea platformelor web 
2.0 în educație. Profesorii își împărtășesc experiența utilizării instrumnetelor Web și postează 
produse digitale, tutoriale de utilizare a acestor instrumnete. 

În continuare, vor fi prezentate câteva instrumente Web: 
 crearea gifurilor; 
 crearea posterelor, colajelor foto; 

Symbaloo (https://www.symbaloo.com/.) 
Permite profesorilor să colaboreze împreună 

pentru a compila cele mai bune resurse online și a 
împărtăși conținutul potrivit cu elevii. Acest 
instrument ușurează viața online păstrând toate site-
urile dvs. preferate organizate într-un mediu 
personalizat și atrăgător vizual. Cu acest instrument 
salvați linkurile în pătrățele pe care le puteți 
personaliza cu diferite culori, iconițe sau imagini 
formând webmix-uri. 
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 Vocaroo (https://vocaroo.com/) 
Un serviciu Web care este destinat pentru transmiterea mesajelor vocale. Înregistrarea se 

poate salva în format audio și poate fi transmisă prin email sau rețele sociale. Pentru a înregistra un 
scurt mesaj audio : accesați site-ul https://vocaroo.com/ după ce v-ați asigurat că aveți microfonul 
conectat la calculator , apăsați pe ”click to record” și înregistrați discursul. Dacă a apărut fereastra 
”adobe flash player settings”, faceți click pe ”allow” și cînd ați terminat mesajul audio, faceți click 
pe ”click to stop”. Verificați mesajul accesând opțiunea ”listen”, pentru a salva mesajul audio, faceți 
click pe ”click here to save”. Pentru a plasa mesajul înregistrat pe blogul sau o pagină, utilizați 
codul ”embed” sau link-ul din ”sharing options”. Puteți utiliza înregistrările pentru explicarea 
materialelor, citirea corectă în limbile străine și deasemenea acest instrument poate fi utilizat pentru 
evaluare. Cereți elevilor să înregistreze cum citesc textele și să vă tranmită prin email spre 
verificare. 
QR CODE GENERATOR  

Știți cât de mult iubesc elevii să acceseze 
internetul de pe telefon, dar vrem să-i ghidăm spre 
anumte site-uri educaționale și să le utilizăm targhetat 
la lecții, fără să-i pierdem pe elevi în lumea virtuală ! 
 

A. Crearea de GIF-uri 
GIF-urile sunt niște poze animate pe care le 

puteți folosi în diferite prezentări, sunt interesante și 
haioase. Dacă doriți să găsiți pe internet acest format de fotografii atunci în motorul de căutare scriți 
GIF. Dacă doriți să creați astfel de imagini puteți folosi instrumentele Web. 

Bannersnack (https://www.bannersnack.com/) 
Un instrument ce creează vizualizări statice sau bannere animate, crează GIF-uri. Puteți 

alege dintr-o gamă largă de șabloane de animație gata făcute, le personalizați și le descărcați ca GIF 
de înaltă calitate . 

BlogGIF (https://en.bloggif.com/) 
Cu o suită de efecte și instrumente de editare, BlogGIF este un instrument excelent pentru 

producerea ușoară a GIF-urilor stand-out. Puteți adăuga efecte animate, text, strălucire, culori și 
multe altele cu creatorul BlogGIF. De asemenea, este posibil să adăugați muzică la un GIF, să 
descompuneți un animat GIF și să creați o prezentare GIF cu acest instrument gratuit de creare a 
GIF-urilor. 

Giphy (https://giphy.com) 
Dacă doriți să creați GIF-uri simplu și rapid, 

Giphy ar putea fi instrumentul potrivit pentru crearea 
de GIF pentru dvs. Puteți adăuga mai multe imagini 
pentru a crea o expunere de diapozitive GIF sau pentru 
a tăia videoclipul într-un GIF și apoi adăugați subtitluri 
sau autocolante pentru a crea un GIF animat. Giphy 
sprijină, de asemenea, legăturile YouTube, Vimeo și 
Giphy. 

Ezgif (https://ezgif.com/) 
Ezgif este un simplu GIF creator online pentru editare de animație GIF de bază. Cu Ezgif 

aveți posibilitatea să creați, să redimensionați, să cultivați, să rezervați și să optimizați GIF-urile - 
precum și să adaugați efecte. Dacă doriți să decupați sau să tăiați imagini animate GIF, WebP și 
PNG, funcția de decupare GIF a lui Ezgif este un instrument util. Încărcați pur și simplu GIF și 
folosiți mouse-ul pentru a selecta care parte a imaginii doriți să o decupați. 

Gickr (http://gickr.com/) 
Cu Gickr.com puteți crea gratuit GIF-uri animate online gratuit. Folosiți imagini online sau 

fotografii încarcate pentru a crea prezentări de divertisment și desene animate, bannere, 
previzuălizari și multe altele. 
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Imgflip (https://imgflip.com) 
Cu ajutorul instrumentului de creare a imaginilor Imgflip puteți face animații GIF de înaltă 

calitate pornind de la fișiere video, YouTube, imagini sau alte site-uri web video. Acest instrument 
GIF gratuit de a face este simplu de utilizat și are opțiuni personalizate puternice. Deși trebuie să fiți 
conștienți de faptul că Imgflip își filigrează imaginile GIF, ceilalți pot vedea unde au fost create. 
Filigranele pot fi dezactivate complet prin actualizarea la un cont Pro, cu toate acestea. 

GIFMaker (https://gifmaker.me/) 
GIFMaker.me este un instrument ușor de utilizat pentru a crea animații GIF, slideshow-uri și 

animații video gratuit, fără cerințe de înregistrare. GIFMaker vă permite să creați avatare animate și 
pictograme pentru a le distribui pe social media, bloguri sau oriunde doriți să afișați GIF distractiv 
și creativ. 

GIFPal (https://www.gifpal.com/) 
GIFPal este un animator gratuit GIF online, care permite să creați animații GIF fie de pe PC-

uri, fie de pe o cameră web. Acest instrument GIF ușor de utilizat vă permite să setați contrast, 
luminozitate, saturație și nuanța. De asemenea, puteți aplica efecte vizuale 3D, puteți adăuga text și 
puteți gestiona și edita cadre pe o cronologie. 
 
B. Editarea și crearea posterelor  

Pentru crearea materialelor grafice nu e nevoie de aplicații de instalat în calculator, puteți 
folosi servicii Web gratuite și ușor de utilizat.  
Crello (https://crello.com) 
Este un instrument de creare a contentului grafic pentru diferire 
rețele de socializare. Cu el este ușor de creat diferite tipuri de 
postere, invitații, prezentări, cărți de vizită și cărți digitale. Are o 
colecție foarte bogată de șabloane care ajută în procesul de 
creare. 

Fotojet (https://www.fotojet.com/)  
Un instrument cu care poți edita fotografii, crea colaje și 

diferite postere folosind șabloane tematice. 
Canva (https://www.canva.com/) 
Cu acest instrument poți crea orice tip de design: logo, 

postere, colaje foto, certificate, diplome, anunț, cărți de vizită, 
prezentări, postări pentru rețelele de socializare, cuprins, flyer, 
banner, felicitare, scrisoare cu antet etc. Ușor de utilizat cu 
interfața și în limba română. 

Thinglink (https://www.thinglink.com ) 
Imaginați-vă că predați o temă și aveți mai multe 

materiale digitale pe care doriți să le utilizați: un chestionar 
online, o imagine, un video, un cîntec, o hartă, un text, un poster, 
un interviu, un test, etc - pentru a aduna mai multe materiale 
Word, pdf, mp3, mp4, jpg într-o singură lucrare, puteți utiliza 
ThinkLink - creatorul digital de postere interactive. 

WordArt (https://wordart.com) 
Este un creator de nourași de cuvinte. Cu el din cuvintele 

cheie ale temei putem crea o imagine pe care să o folosim la 
începutul lecției. Acest instrument poate fi utilizat și de elevi 
pentru ca să creeze din cuvintele noi la tema din clasă un nouraș 
cu telefonul (îl crează la sfirșit de lecție sau acasă și transmite pe 
blogul sau poșta electronică a profesorului). 

Picktochart (https://piktochart.com/) 
Piktochart este o aplicație infografică bazată pe web care 
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permite utilizatorilor fără experiență intensă ca designeri grafici să creeze cu ușurință infografice și 
postere folosind șabloane tematice. 

Glogster (https://edu.glogster.com/) 
Glogster este o platformă bazată pe cloud pentru crearea de prezentări și învățare interactivă. 

O platformă care permite utilizatorilor, în mare parte studenți și educatori, să combine text, imagini, 
video și audio pentru a crea un poster interactiv, bazat pe web, numit gloguri pe o pânză virtuală. 
 
Bibliografie: 

1. ttp://alem.aice.md/resources/conferinta-platforme-educationale-online 
2. https://vocaroo.com/ 
3. https://www.bannersnack.com/ 
4. https://en.bloggif.com/ 
5. https://giphy.com 
6. https://ezgif.com/ 
7. http://gickr.com/ 
8. https://imgflip.com 
9. https://gifmaker.me/ 

 
 

ANTOCIANI 
                       

prof. Ursache Cristina 
Colegiul Naţional Pedagogic „Ştefan cel Mare”, Bacău 

 

            Pigmenţii vegetali sunt substanţe naturale care determină culoarea florilor, fructelor, 
tuberculilor şi a altor organe şi ţesuturi ale plantelor. Ei au un rol biochimic şi fiziologic foarte 
important. Prin coloritul viu şi variat al florilor şi fructelor, unii pigmenţi contribuie indirect la 
polenizarea şi la răspândirea seminţelor şi fructelor. Sub aspect chimic, pigmenţii vegetali sunt 
substanţe foarte eterogene. Ei se găsesc în celule sau ţesuturi în stare liberă cât şi sub formă de 
cromoproteide sau glicozide. 

Sub aspectul compoziţiei chimice, pigmenţii vegetali se pot clasifica în pigmenţi neazotaţi şi 
pigmenţi azotaţi. Din grupa pigmenţilor neazotaţi fac parte pigmenţii flavonoidici care conţin în 
moleculă un heterociclu piranic condensat cu un inel benzenic, de heterociclu se cuplează un alt inel 
benzenic. Inelele benzenice conţin grupări hidroxil, ceea ce determină caracterul polifenolic al 
acestor pigmenţi. 
         Se cunosc şase tipuri de flavonoide: flavani, antocianianidine, flavone, flavanone, calcone şi 
aurone. Aceste grupe  se deosebesc între ele prin felul heterociclului cât şi prin numărul şi poziţia 
grupărilor hidroxilice sau metoxi ( -O-CH3 ) legate de inelele benzenice. Prin intermediul reacţiilor 
de oxido-reducere, izomerizare etc., diferitele grupe de flavonoide se pot transforma reciproc unele 
în altele, ceea ce constituie un mare avantaj pentru plante. 1  
          Pigmenţii conţinuti în materia vegetală sunt clasificaţi după principiul solubilităţii în apă. 
Pigmenţii solubili în apă sunt localizaţi în  petalele florilor, frunze şi fructe, iar pigmenţii insolubili 
în apă sunt localizaţi în cloroplastele celulelor din frunze şi fructe. Coloranţii  antocianici se 
prezintă de regulă ca pigmenţi naturali care se întâlnesc în materia vegetală. Ca materii prime din 
care se pot extrage antociani se pot  folosi : varza roşie, coacăzele negre şi roşii, vişinele, cireşele 
negre, fructele de soc, petalele nalbei de grădină, florile de petunie, strugurii negrii etc.  
       Termenul de antocian este de origine etimologică greacă, provenind de la cuvinte ”anthos” care 
înseamnă floare şi “cyanos” care înseamnă albastru. Pigmeţii cu structură flavinică se manifestă 
printr-o diversitate mare de variaţii structurale în funcţie de pH şi de ionii cu care se află complexaţi 
manifestând practic toate culorile spectrului. 
        Antocianidinele sunt compuşi ce derivă de la 2-fenil-benzopirenă (2-fenil-cromenă) şi se 
găsesc în natură sub formă de glicozide numite antociani. În acest moment sunt cunoscuţi 539 de 
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antociani, dintre care 277 au fost identificaţi după anul 1992. Din punct de vedere chimic antocianii 
sunt glicozide ale antocianidinelor având ca structură de bază cationul de 2-fenilbenzopiriliu 
(flaviliu),substituit cu grupe –OH  fenolice şi/sau metoxil. 2  

                                     

                                        Fig.1. Structura generală a antocianilor 

Numerotarea nucleului benzopirilic începe de la heteroatom, poziţiile se notează cu 
cifre arabe. Poziţiile în nucleul fenilic se numerotează conform  principiilor acceptate 
unanim – cu cifre arabe barate.  

                                              

                                          Fig.2. Numerotarea atomilor în molecula de flaven 

    În antociani glucidele se leagă de antocianidine de obicei la hidroxilul de la C3, ca monoglucide 
se întâlnesc: glucoza, galactoza, xiloza, arabinoza şi mai rar dizaharide.Au fost identificate 31 de 
antocianidine diferite, dar marea majoritate a coloranţilor naturali de acest tip (peste 90%) se 
bazează pe şase compuşi: 
Pelorgonidina se găseşte în florile de muşcată. 

                                             

                                                           Fig.3. Pelargonidina 

Cianidina se găseşte în florile de cicoare şi de centauree, precum şi în afine, varză roşie, coacăze 
negre şi fuctele de soc. 

                                                                                 

                                                                  Fig.4. Cianidina       
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 Delfinidina se găseşte în florile de nemţişor (Delfinum consolida), în pieliţa strugurilor, în florile 
de Hibiscus şi în coacăzele negre.                                   

                                                                                            

                                                         Fig.5. Delfinina 

                                    

                                                        Fig.6. Malvidina 

Petunidina se găseşte în petalele florilor de petunie. 

                                                                                                   

                                                                  Fig.7. Petunidina 

                                                                                          

                                                                 Fig.8. Peonidina 

Structura antocianidinelor a fost stabilită prin topire alcalină (sau prin încălzire cu hidroxid de 
bariu, care nu hidrolizează grupele metoxi. Toate anticianidinele tratate astfel dau fluoroglucină şi 
un acid hidroxi-benzoic. 2  
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       Antocianii nu se găsesc în flori singuri şi mai cu seamă în amestec cu alţi pigmenţi, formând o 
varietate mare de culori. Florile roz, roşii, roşu aprins conţin predominant pelargonidină, florile 
purpurii şi vişinii conţin cianidină. 
        Fiind solubili în apă şi în alcool, dar greu solubili în eter, benzen şi cloroform, se extrag din 
parţi ale plantelor cu apă şi alcool în mediu de acid clorhidric. Din extractul obţinut, dacă se adaugă 
eter, precipită clorura de antocian. 1  

                                                                                              

                                                     Fig. 9. Structura generală a clorurii de antocian 
      Antocianii îşi schimbă culoarea în funcţie de pH, fapt pentru care se utilizează ca indicatori 
acido-bazici. Antocianii se pot găsi în diferite forme chimice, care depind de pH-ul soluţiei. 
Culoarea Hortensiei depinde de aciditatea solului în care a fost plantată. Astfel într-un sol acid, 
florile Hortensiei vor avea o nuanţa de albastru iar într-unul slab bazic, diferite nuanţe de roz sau de 
roşu. 4  
      Antocianidinele şi antocianii prezintă o activitate antioxidantă mai ridicată decât vitaminele C şi 
E. Aceşti compuşi sunt capabili de a captura radicali liberi prin donarea atomilor de hidrogen 
fenolici; acesta fiind motivul acţiunii anticarcinogenice.  

                                       

antocian +  R
R H

3

 

       De asemenea, s-a raportat o corelaţie liniară între capacitatea antioxidantă şi conţinutul de 
antociani în: mure, zmeură roşie, zmeură neagră şi căpşune; în plus s-a descris faptul că extractele 
lor posedă o activitate  ridicată faţă de speciile reactive de oxigen generate chimic. Activitatea 
antioxidantă a fructelor de pădure este direct proporţională cu conţinutul de antociani. În concluzie 
prezintă acţiune tonică asupra vaselor de sânge şi antiinflamatoare. 5  
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CONSULTAȚII CHIMIE  CRISTALOHIDRAȚI 
 

prof. Ursache Cristina   
Colegiul Naţional Pedagogic „Ştefan cel Mare”, Bacău    

Cristalohidrații sunt compuși cristalini care înglobează în structura lor un număr de molecule 
de apă, numită apă de cristalizare.  

Prin eliminarea totală a apei de cristalizare se obține  substanța anhidră (anhidru = fară apă). 
Unii cristalohidrați: 

 pierd o parte din apa de cristalizare când sunt lăsați la aer, fenomen cunoscut sub numele de 
efluorescență. Ex. :  Na2SO4•10 H2O;  Na2CO3•10 H2O 

 absoarb vapori de apă din atmosferă, sunt higroscopice: 
                  CaCl2   →  CaCl2 • H2O   →  CaCl2 • 2H2O   →  CaCl2 • 6H2O 

 absorb  vapori de apă din atmosferă până la dizolvarea , fenomen cunoscut sub numele de 
delicvescență.      ex.: CaCl2. 

 
Cristalohidrați cu importanță practică 

 
Formula 

chimică 
Denumire
a uzuală 

Aspect Utilizări 

CuSO4 •5H2O Piatra 
vânătă 

Cristale albastre În agricultură (zeama 
bordeleză), 

 În electrotehnică (cuprare). 
Na2CO3•1OH2O Soda 

cristalizată 
Cristale albe În industria sticlei, celulozei. 

La fabricarea săpunului și 
detergenților 

CaSO4• 1/2H2O Ipsos Praf alb  În construcții 
Mulaje, chituri pentru geamuri 

CaSO4 • 2H2O Gips Cristale albe( poate fi și 
incolor, gălbui, cenușiu) 

În industria de construcții. 
Medicină- la fixarea fracturilor de 
oase, în stomatologie ca mulaj. 

FeSO4 •7H2O Calaican Cristale verzi Mordant (fixator de culoare) în 
vopsitorie 

MgSO4 •7H2O Sare amară Cristale albe În industria textilă, a hârtiei.     
În agricultură-îngrășământ.  

În medicină - purgativ 
   

În calculele chimice cu cristalohidrați este importantă  determinarea apei de cristalizare. 
 
Aplicații rezolvate  
 
1.Determinați  procentul de apă din următorii cristalohidrați: 
 a ) CaSO4·2H2O,   b) FeSO4·7H2O,  
  
Rezolvare: 

a)   M CaSO4·2H2O =  M CaSO4+2·MH2O= 40+ 32+ 4·16+ 2·18= 136+36= 172 g/mol 
172 g CaSO4·2H2O ………………………..36 g H2O 
100 g CaSO4·2H2O ………………………… x g H2O               x= 20.93% H2O 
 

b) M FeSO4·7H2O = M FeSO4+7·MH2O= 56+ 32+ 4·16+7·18= 152+ 126= 278 g/mol 
278 g FeSO4·7H2O ……………………… 126 g H2O 
100 g FeSO4·7H2O …………………………. x g H2O               x= 45.32% H2O 
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2. Determinați formula cristalohidratului: 
 a)  Na2CO3·xH2O care conține  62,93% H2O 
 
Rezolvare: 

a) M Na2CO3·xH2O= M Na2CO3+x·MH2O= 2·23+ 12+ 3·16+ x·18= 106+18x 
(106+18x) g Na2CO3·xH2O …………………….18x gH2O 
           100g Na2CO3·xH2O …………………… 62,93 gH2O 
                       (106+18x)62,93= 1800x     x=10       Na2CO3·10H2O 
 
Aplicații propuse 
 
1.Determinați  procentul de apă din următorii cristalohidrați: 
 a)  Na2CO3·10H2O,   b) CuSO4·5H2O   
                               Răsuns : a) 62.93% H2O,   b)36% H2O 
 
2. Determinați formula cristalohidratului: 
 a)  CuSO4·xH2O care conține  36% H2O  
           b)  MgSO4·xH2O care conține  51,22% H2O  
                                                                          Răsuns : a) x=5,   b) x=7 
 
3.Sarea  amară pierde prin încălzire 14,64%  din masa inițială. Care este cristalohidratul obținut? 
            Răsuns : MgSO4·5H2O  
4.În 350 g soluție de sulfat de cupru se dizolvă 100 g CuSO4·5H2O și se obține o soluție 25% 
CuSO4 . Care este concentrația procentuală a soluției inițiale de CuSO4 ? 
                                                                             Răsuns : 12,71% 
 
 

UNDELE GRAVITAŢIONALE 
 

prof. dr. Doina Capşa 
 Colegiul Naţional Pedagogic „Ştefan Cel Mare” Bacău 

 
Einstein ne spune că spațiul este curb, iar obiectele care se află în el dau curbura acestuia, în 

funcție de dimensiunile lor. Lumina circulă, aşadar, pe traiectorii curbe, datorită statismului curburii 
spațiului. Teoria lui Einstein, formulată cu aproape 100 de ani în urmă nu a fost confirmată decât 
acum câțiva ani prin intermediul satelitului Gravity Probe B, întreaga configurație a curburii 
spațiului din jurul Pământului fiind măsurată de acesta. Implozia unei stele masive determină 
formarea găurilor negre stelare, care au dimensiuni uriaşe, apropierea a două asemenea găuri duce 
la fuzionare, care creşte deformarea spațiului din jurul lor, propagându-se (cauză a asimetriei) sub 
forma undelor gravitaționale. Acestea, pe unde trec, tulbură spațiul, având viteza luminii. Distanța 
le scade intensitatea, iar pe Terra ajung să fie unduiri spațiale foarte mici.  

Din 1971, an în care a fost confirmată prima gaură neagră, eveniment de cotitură în istoria 
astronomiei, acestea au beneficiat de un interes mărit al cercetătorilor, în studiul cărora au fost 
investiți ani de cercetări. Abia la sfârşitul anului trecut, în 2015, aceste regiuni ale spațiului unde 
puterea imensă a forței gravitaționale face ca totul să ajungă în interiorul lor, inclusiv lumina, au 
fost confirmate ca sursă de proveniență a undelor gravitaționale. Centrul unor aglomerări imense de 
materie este sediul formării acestor unde ca o consecință a faptului că gravitația depăşeşte orice altă 
forță oponentă. Semnalele au fost analizate cu ajutorul observatoarelor LIGO (tuburi vidate prin 
care circulă lumina unei raze laser) şi rezultatele au beneficiat de precizia datorată ajutorului luminii 
prin intermediul interferometrului, iar calculele şi simulările au fost făcute computerizat pe baza 
ecuațiilor lui Einstein. Pentru LIGO este preconizat un upgrade ce va mări puterea laserelor astfel 
încât să fie îmbunătățită precizia şi mărită posibilitatea depistării unor unde gravitaționale provenite 
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din surse aflate la o şi mai mare depărtare. Stelele neutronice, găurile negre care distrug stelele 
neutronice, ciocnirea stelelor neutronice, miezul motoarelor exploziilor supernovelor şi chiar corzile 
cosmice (rezultatul expansiunii inflaționare a string-urilor fundamentale de la Big Bang) sunt 
considerate surse ale undelor gravitaționale. După cum spuneam, până acum, singurele surse 
certificate de unde gravitaționale sunt ciocnirile a două găuri negre prin a căror fuziune rezultă 
echivalentul energiei a 1023 de stele ca Soarele, fiind ca nişte bombe a căror explozie este 
întârziată. 

Descoperirea undelor gravitaționale a fost anunțată în decembrie 2015, lucrarea ştiințifică 
având peste 1000 de autori, printre care şi românul Vasile Predoi (Cardiff University, cercetător). 
Românul şi-a adus contribuția prin analiza de date furnizate de observatoarele LIGO şi Virgo şi prin 
implementarea unor aspecte statistice ale undelor studiate încă din 2008 când s-a alăturat echipei 
LIGO. Entuziastul cercetător afirmă că studiul semnat de el este „Mama tuturor studiilor” tocmai 
pentru că relevă existența undelor considerate de Einstein drept indetectabile, având ca scop crearea 
unei fotografii complete a Big Bang-ului 
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UTILIZAREA BAZELOR DE DATE MICROSOFT OFFICE ACCES 
APLICATȚIE: AGENȚIE DE TURISM 

 
prof. Gabriela Adriana Bârjovanu 

Colegiul Naţional Pedagogic „Ştefan Cel Mare” Bacău 
 
În domeniul tehnologiei informației un aspect deosebit de important îl are dezvoltarea 

sistemelor de baze de date acestea contribuind la modul de organizare și funcționare a instituțiilor și 
serviciilor oferite de acestea.  

Bazele de date au devenit o importantă componentă a vieții cotidiene, având în vedere faptul 
că în viața cotidiană utilizăm date și informații pe care dorim să le gestionăm și să le organizăm cât 
mai ușor posibil. Interacțiunea cu o bază de date poate pleca de la depunerea sau extragerea unei 
sume de bani din bancă, căutarea unei cărți dintr-o bibliotecă digitală, rezervare unor bilete de 
avion, tren, etc., și până la gestiunea unor angajați și a serviciilor oferite de către o firmă.  

În ultimul timp, în țara noastră a crescut considerabil interesul pentru managementul 
sistemelor informatice în administrarea afacerilor de turism. 

Articolul își propune o prezentare sumară a conceptului de SGBD și a bazelor de date, în 
particular realizarea unei baze de date cu aplicația Access, dezvoltată de cei de la Microsoft. 
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Baza de date realizată cu ajutorul Access, pentru o agenție de turism, prezintă o soluție 
pentru evidența clienților agenției precum și procedeul de rezervare a pachetelor turistice oferite de 
către aceasta. 

Microsoft Office Access permite stocarea și administrarea unui volum mare de date ce pot fi 
organizate în așa-numitele înregistrări.  

Obiectele cu care operează Access sunt : 
 Tabele – în care sunt stocate toate înregistrările 
 Interogări – ne permit să localizăm înregistrări specifice ordonate după anumite 

criterii 
 Formulare – înregistrările conținute în tabele sunt afișate cu ajutorul formulare, una 

câte una 
 Rapoarte – afișează loturi de înregistrări ce pot fi ulterior tipărite 
 Macrocomenzi – sunt acțiuni automate  
 Pagini de acces la date – pun la dispoziția utilizatorului date cu ajutorul paginilor 

Web 
 Module – utilizează proceduri și declarații Visual Basic pentru a putea utiliza baza de 

date și în alt software similar 

    Utilitarele de asistență din aplicația Access 
asigură un proces simplu, pas cu pas, de 
configurare a tabelelor, formularelor, paginilor de 
acces la date, rapoartelor și interogărilor. 

Odată deschisă aplicația pentru baze de 
date, putem crea diferite obiecte din categoriile 
aplicației, însă întrucât fiecare din clasele Queries, 
Forms, Reports, Pages, Macros și Modules se 
definesc în baza tabelelor, acestea (tabelele) trebuie 
create în primul rând.   

Pentru agenția noastră de turism avem 
nevoie de următoarele trei tabele : Clienți, Pachete 
și Rezervări. 

 

Acestea au următoarea structură : 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
La fiecare tabel a fost stabilită cheia primară : 

- în cazul tabelului CLIENTI, cheia primară a fost stabilită pe câmpul Cod client;  
- Pentru tabelul PACHETE, cheia primara a fost stabilită pe câmpul Cod pachet. 
- Pentru tabelul REZERVARI  cheia primara a fost stabilită pe câmpul Cod rezervare.  
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După popularea bazei de date, acestea se prezintă astfel : 

 

  

 

 

Pentru a exploata baza de date creată, prin intermediul Interogărilor, Formularelor și a 
Rapoartelor, trebuie să se stabilească relațiile dintre tabele bazei de date. Relațiile dintre două 
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tabele se stabilesc, de regulă, prin intermediul unor câmpuri identice (cu aceeași denumire, de 
aceeași lungime, cu aceleași proprietăți) prezente în ambele tabele. 

 În cazul nostru acestea sunt : 

 

Performanțele unui SGBD depind în mare măsură de capacitatea extragerii rapide a diferitor 
informații în forma dorită, deseori fiind necesar a se selecta date din mai multe tabele simultan.  

A. Interogări 

Interogările reprezintă modalități de selecție și afișare a informației din unu sau mai multe 
tabele, formulate cu ajutorul unor condiții logice. 

 
Exemplu:  Lista rezervărilor făcute în data 06.09.2019 

Condiția ce trebuie îndeplinită la crearea interogării pe baza tabelului Rezervări este ca data 
rezervării să fie 06.06.2019, specificată în câmpul destinat pentru criteriu de selecție menționat. 

 

 

 

 

 

 

 

Rezultatul interogării este : 
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Interogări mai pot fi făcute pentru : Localitatea de domiciliu al clientului, căutarea unui anumit 
client după nume, calculul prețului complet al pachetului ales, lista pachetelor oferite cu prețul mai 
mare de 1000 RON. 

B. Formulare 

Formularele sunt machete (ferestre) folosite in scopul adăugării, modificării, ștergerii sau 
consultării datelor în/din tabelele bazei de date. Formularul este destinat în special ecranului, dar 
poate fi tipărit și la imprimantă.   

Exemplu: Crearea unui Formular Clienți ce include și un subformular Rezervări 

 

C. Rapoarte 

Rapoartele se constituie ca obiecte ale bazelor de date Access sau ale software-ului front-
end special destinate pentru realizarea situațiilor finale. Prin intermediul rapoartelor datele din 
tabele și cele rezultate în urma interogărilor pot fi consultate și listate într-un mod superior. 

Exemplu: Crearea unui Raport Rezervări 
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RADIAŢIILE ULTRAVIOLETE – ÎNTRE UTIL ȘI DĂUNĂTOR 
 

prof. Bejinariu Irina –Laura 
Colegiul Național Pedagogic ,,Ștefan cel Mare” Bacău 

1. Ce sunt razele UV 
Razele ultraviolete (UV) sunt un tip de radiaţii electromagnetice, natural emanate de soare, 

care au o lungime de unda mai mica decat cea percepută de ochiul uman. Undele electromagnetice, 
care constau dintr-un câmp electric şi unul magnetic în acelaşi spaţiu, şi care se generează unul pe 
altul pe măsură ce se propagă. Chiar dacă nu sunt vizibile cu ochiul liber, ele ne înconjoară şi 
efectele le simţim sau folosim în mod curent. 
2. Descoperirea razelor ultraviolete UV 

Radiatiile UV au fost descoperite în anul 1801 de către fizicianul de origine germană Johann 
Wilhelm Ritter. Descoperirea a fost posibilă printr-o serie de experimente care se bazau pe 
înnegrirea sărurilor de argint în urma expunerii la razele UV. În prima fază, au fost denumite raze 
oxidante, din cauza efectului pe care îl aveau asupra sărurilor de argint.  
3. Tipuri de raze ultraviolete 
În funcţie de lungimea de undă (măsurata în nanometri) pot fi:  

 UVC (lungime de 200-290 nm) – blocate de stratul de ozon  
 UVA (lungime de 315-380 nm) şi UVB (lungime de 290-315 nm) – care ajung pe Pământ, 

afecteaza corpul uman, dar şi alte organisme, obiectele.  
Razele UVA 

 au lungimea de undă cea mai mare, sunt mai intense dimineaţa şi seara 
  pot trece prin sticlă şi pot penetra straturile superioare ale pielii 
  sunt considerate mai puţin nocive şi se utilizează în majoritatea centrelor de bronzare 

artificială 
  pot afecta ADN-ul celulelor pielii, pe termen lung, ducând la apariţia ridurilor şi 

îmbătrânirea prematură 
  pot fi cauza unor tipuri de cancer de piele.  

Raze UVB 
 sunt mai puternice decât razele UVA, predomină la prânz 
  nu trec prin sticlă 
  sunt responsabile de bronzare dar, la o expunere prelungită,  acestea pot afecta ADN-ul 

celular determinând  arsuri ale pielii şi ochilor, cancer de piele şi pot afecta sistemul 
imunitar. 

Raze UVC  
 sunt cele mai puternice radiaţii ultraviolete, însă din fericire acestea nu pătrund prin 

atmosferă şi nu ne afectează 
  au acţiune predominant germicidă fiind folosite la dezinfectare/sterilizare. 

4. Factorii care influenţează efectul razelor UVA si UVB asupra organismului 
Altitudinea   

Cu cât altitudinea este mai mare, cu atât mai multe radiaţii UV intră în contact cu pămantul. 
În zona montană, acestea cresc 10% la fiecare 1.000 de metri,  de aceea,  protecţia solară este cel 
puţin la fel de importantă ca la mare. 
Poziția geografică față de Ecuator  

Radiaţiile UV sunt mai puternice la Ecuator deoarece razele solare sunt orientate 
perpendicular faţă de Pământ, apoi devin din ce în ce mai slabe pe masură ce ne îndepartam spre 
poli.  
Stratul de ozon 

Stratul de ozon protejează Pământul, fiind o bariera ce absoarbe radiaţiile UV, în proporţie 
de 98.7%. Compuşii chimici pe baza de clor (CFC), folosiţi până nu demult în producţia industrială 
(ca propulsori în aerosoli, agenți frigorifici și solvenți) au subţiat stratul de ozon. Vestea bună este 
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ca aceşti produşi au fost interzişi prin Protocolul de la Montreal şi că stratul de ozon are capacitatea 
de a se reface.  
Codiţiile meteo 

Condiţiile meteorologice influenţează, de asemenea, intensitatea radiaţiilor ultraviolete. În 
zilele ploioase, mohorâte şi înnorate, intensitatea radiaţiilor este mai mică decât în zilele călduroase 
şi lungi de vară, când soarele străluceşte pe cer. 
Momentul anului şi al zilei 

Razele UV sunt mai puternice primăvara şi vara când, între orele 10-16, ating intensitatea 
maximă.  
Reflectabilitatea suprafețelor 

Razele UV pot fi intensificate dacă se reflectă în suprafeţe precum apă, nisip, zăpadă, asfalt 
sau iarbă. 
5. Aparate care emit raze ultraviolete 

 Lămpi fluorescente ultraviolet, lămpile de bronzat, lămpile de sterilizare, lămpile cu lumină 
neagră (black lights), anumite tehnologii laser – laser excimer, laser nitrogen și unele lasere 
de tip Nd-YAG.  

Lămpi de bronzat 
Lămpile de bronzat sunt de două feluri: cu presiune joasă şi de înaltă presiune. Acestea 

produc raze UV prin ionizarea vaporilor de mercur gazoşi; emană raze UVA în cantitate mai mare 
decat raze UVB. 
Lămpi cu lumină neagră 

Lămpile cu lumină neagră emană raze UVA, cu undă lungă. Acestea, în general, produc o 
lumină mov sau albastră, nicidecum neagră, în ciuda denumirii lor. Aceste lămpi au diverse 
utilizări: în medicină, pentru corpurile de iluminat cu becuri incandescente ori pentru capcanele 
electrice de insecte. 
Lămpi de sterilizare aer 

Lămpile de sterilizare cu radiaţiile ultraviolete de tip C (cu undă scurtă) au capacitatea de a 
distruge ADN-ul microorganismelor, determinând leziuni care împiedică activitatea bacteriilor şi 
capacitatea de reproducere. Sunt folosite pentru dezinfectarea instrumentelor medicale, cosmetice, 
purificarea biologică a aerului în spaţiile din spitale, în industria farmaceutică. Avantajele 
tratamentului cu UV sunt multiple: dezinfecţie sigură şi imediată fără adaugarea de substanţe 
chimice; valoarea pH-ului independentă de intensitatea de dezinfecţie; nu se generează nici o 
substanţă nedorită; nici o deteriorare de miros sau gust a apei; fără înmagazinare sau operare cu 
substante chimice; nu sunt necesare rezervoare de reacţie; este suficient un spaţiu mic; costuri mici 
de investiţie şi operare cu înaltă eficienţă şi precizie. 

În special radiaţiile UVC cu lungime de la 240 la 280 nm atacă direct ADN-ul germenilor. 
Radiaţiile iniţiază o reacţie foto-chimică şi distrug informaţia genetică din ADN. Germenii îşi pierd 
capacitatea de reproducţie şi sunt omorâţi. Chiar şi paraziţii precum Cryptosporidi sau Giardia vor fi 
în mod eficient reduşi. Reacţiile foto-chimice sunt utilizate şi în alte aplicaţii. Astfel, pentru apa din 
piscine, componentele nedorite de cloruri sunt reduse prin radiaţii UV, salvând astfel cantităţi 
enorme de apă proaspătă. Oxidanţii precum ozonul, clorul sau dioxidul de clor sunt dezintegraţi în 
apele de producţie ale industriilor farmaceutice şi alimentare, economisind costurile pentru filtrele 
de carbon intens activate.  
Lămpi fluorescente ultraviolete 

Lămpile fluorescente folosite pentru iluminare din ce în ce mai des în zilele noastre emit 
radiaţii UV. Atâta timp cât nu ne suprasolicitam ochii folosindu-le ore în şir şi nu ne apropiem 
pielea de ele, aceste lămpi sunt inofensive pentru sănătate. 
Tehnologii laser 

Tehnologiile laser de ultimă oră utilizează o tehnică de printare UV, care permite 
imprimarea pe o serie de suprafeţele: carton, plexiglas, lemn, plastic, sticlă, piele şi nu numai. De 
asemenea, razele ultraviolete sunt folosite şi la detectoarele de foc de ultimă generaţie. 
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Nu trebuie uitate și alte avantajele ale folosirii radiaţiilor UV. Acestea au aplicaţii în 
domenii diverse: securitate, elemente de siguranţă şi autentificare (carduri bancare, bancnote, etc.), 
astronomie, studii biologice şi de combatere a dăunătorilor, spectrofotometrie, purificarea aerului, 
apei, analiza mineraleor, markeri în chimie şi medicină etc. Unii fluturi (specia Papiloinoidea) 
utilizează semnale ultraviolete ca un sistem de comunicare. Sensibilitatea la UV oferă mai multe 
avantaje acestor fluturi, cum ar fi un canal de comunicare privat indisponibil pentru animalele de 
pradă. 
6. Ce efecte au razele ultraviolete asupra organismului 
Efectele pozitive ale razelor UVA asupra pielii 

Razele UVA, în cantitățile recomandate, au o serie de efecte benefice pentru sănătatea 
noastră. Atunci când depășim măsura însă, pot aparea problemele. În urma expunerii la razele UV, 
organismul produce vitamina D, vitamina care este esențială pentru sănătate. Potrivit medicilor însă, 
5-15 minute de expunere ocazională a pielii la soare, de 3 ori pe săptămâna, în lunile de vară, sunt 
mai mult decât suficiente pentru menținerea nivelului de vitamină D în limitele sănătoase. Vitamina 
D stimulează și producția de serotonină, hormon care ne face să ne simțim bine, ceea ce înseamnă 
că razele UV pot combate chiar semnele și simptomele depresiei. Un alt avantaj al expunerii la 
razele ultraviolete constă în faptul că acestea au capacitatea de a trata anumite afecțiuni 
dermatologice printre care: psoriazis, eczema, vitiligo sau dermatită atopică. Este vorba însă de 
expunerea controlată, nicidecum exagerată. 

Expunerea la razele UVA stimulează și producția de melanină, pigmentul care colorează 
pielea și ne bronzează. Melanina absoarbe atât radiațiile UVA, cât și pe cele UVB, protejând pielea 
de efectele negative ale radiațiilor. 
Efectele negative ale razelor UVA asupra pielii 

Expunerea îndelunagată la razele UVA poate avea efecte nedorite. Acestea sunt cele care 
activează melanina, pigmentul deja prezent în stratul superficial al pielii. Creează așadar un bronz 
care se obține rapid, însă dispare la fel de rapid. Mai mult decât atât, razele UVA penetrează 
straturile mai profunde ale pielii, afectând țesuturile conjunctive și totodată vasele de sânge. Așadar, 
radiațiile UVA sunt responsabile pentru îmbătrânirea prematură a pielii. Aceasta își pierde din 
elasticitate, apar ridurile, se pot dezvoltă keratoze solare. Studiile făcute recent în domeniu 
sugerează faptul că expunerea excesivă la radiațiile UVA poate favoriza apariția cancerului de piele 
(melanomul malign cutanat, carcinomul celular scuamos al pielii sau carcinomul bazocelular al 
pielii). Nu se cunoaște exact mecanismul prin care radiațiile ultraviolete cauzează apariția 
cancerului, însă o ipoteză populară susține faptul că intensificarea stresului oxidantiv din celule 
poate fi răspunzător pentru această situație. 
Efectele pozitive ale razelor UVB asupra pielii 

Expunerea limitată la radiațiile UVB stimulează producția de melanină, care determină 
instalarea treptată a unui bronz de durată. UVB stimulează, de asemenea, producția de celule care 
îngroașă pielea, ceea ce înseamnă ca aceasta capată rezistență sporită la radiații. 
Efectele negative ale razelor UVB asupra pielii 

Radiațiile UV în exces pot cauza arsuri solare, dar pot crește totodată și riscul de cancer de 
piele, afectând ADN-ul celular. Cumulat, numarul de arsuri solare pe care le avem de-a lungul 
timpului, crește riscul de cancer de piele pe care îl avem. 
Efecte ale UV asupra ochilor 

Efectele imediate ale radiației UV includ fotokeratitele (inflamații ale corneei) și foto-
cojunctivitele (inflamații ale conjunctivei). Important de menționat este faptul că aceste neplăceri 
sunt totuși reversibile. În plus, sunt foarte ușor de prevenit prin protejarea ochilor cu 
ajutorul ochelarilor de soare. 

Există și efecte mai grave ale radiațiilor UV asupra ochilor precum: 
- cataracta, care poate cauza diferite complicații precum pierderea completă a vederii. 
- pterigionul, adica o îngroșare membranoasă a conjunctivei, de forma triunghiulară, care se 

extinde din unghiul intern al ochiului pe fața anterioară a corneei; 
- degenerare maculară; 
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Efectele razelor UV asupra sistemului imunitar 
Radiația UV poate în unele cazuri să micșoreze eficacitatea sistemului imunitar prin 

schimbarea activității și distribuției celulelor responsabile pentru declansarea răspunsurilor imune. 
Imunosupresia poate cauza reactivarea la nivelul buzelor sau la nivel genital a virusurilor de 
tipul Herpes simplex. 
7. Cum ne protejăm de efectul razelor UVA si UVB 

Efectele negative ale razelor UVA si UVB asupra organismului pot fi contracarate prin 
protejarea pielii în mod eficient. 

Pentru a ne proteja de radiațiile UV putem folosi haine din materiale cu SPF, loțiuni și 
produse de make-up cu factor de proțectie solară, balsam de buze cu SPF, pălării, ochelari de soare 
cu lentile polarizate și umbrele de plajă. 
Indicele factorului de protecție solară 

Indicele factorului de protecție solară, SPF (Sun Protection factor), este unitatea care 
măsoară protecția oferită pielii împotriva radiațiilor UVB, nu și a celor UVA. Pentru ca pielea să fie 
protejată de ambele tipuri de radiații, trebuie utilizat un produs cu protecție solară pe care să scrie 
„protecție cu spectru larg”. Factorul de protecție solară blochează radiațiile UVB în proporție de 
93%. Perioada în care pielea este protejată este de 15 ori mai mare decât perioada în care pielea se 
poate apăra singură de radiațiile UV. Concret, dacă în mod normal pielea ar fi arsă dupa 10 minute 
de expunere la soare în miezul zilei, atunci când folosești protecție solară 15, pielea este protejată de 
15 ori mai mult, adică se va arde după 150 de minute. Bineînțeles, durata variază în funcție de 
anumiți factori: culoarea pielii, altitudinea, intensitatea radiațiilor. SPF 30 oferă protecție în 
proporție de 97%, iar SPF 50 oferă protecție de 99%. Produsele care depășesc SPF 50 nu oferă 
protecție mai mare de 99% - ceea ce înseamnă că putem vorbi despre o capcană comercială sau 
strategie de marketing. 
Aplicarea corectă a produselor de protecție solară 

Pentru ca pielea să beneficieze de protecția oferită de produsele cu SPF, aceste produse 
trebuie aplicate în mod corect. Mai exact, trebuie respectată cantitatea de 30 g de cremă cu SPF 
pentru acoperirea pielii expuse. Înseamnă că pielea trebuie acoperită cu un strat generos de cremă 
pentru a fi protejată. De asemenea, produsele cu SPF trebuie reaplicate pe parcursul zilei, în timpul 
expunerii la soare. Ideal ar fi să împrospătăm stratul de cremă de plaja o dată la 2-3 ore. 
Alegerea ochelarilor potriviți pentru protecția împotriva razelor UVA și UVB 

Pentru ca ochii să fie protejați de radiațiile UV, trebuie să ținem cont de urmatoarele aspecte 
atunci când alegem ochelarii: 
• Lentilele trebuie să blocheze în proporție de 99-100% atât radiațiile UVA, cât și pe cele UVB; 
• Lentilele trebuie să fie într-o singură culoare și fără imperfecțiuni; 
• Lentilele ar trebui sa fie gri sau în nuanțe de cenușiu (acestea sunt singurele care reduc 
luminozitatea fără să distorsioneze modul în care sunt percepute culorile); 

Culoarea lentilelor nu are de-a face cu capacitatea acestora de a bloca radiațiile UV. Asta 
înseamnă că ochelarii de soare cu lentile foarte închise la culoare pot fi complet inutili dacă nu au 
protecție solară, la fel cum ochelarii cu lentile în nuanțe deschise protejează perfect împotriva 
radiațiilor dacă au filtru UV. 

Lentilele polarizate sunt cele care oferă protecție împotriva radiațiilor UV. Acestea sunt 
recomandate oricui vrea să își protejeze ochii, fie că este vorba sau nu despre o persoană care poartă 
ochelari de vedere. De asemenea, lentilele polarizate sunt recomandate pacienților care suferă de 
sensibilitate la lumină. Lentilele polarizate au și capacitatea de a reduce luminozitatea reflectată pe 
anumite suprafețe – apa, zăpada, asfaltul. 
Alimentație sănătoasă și hidratare 

Alimentația joacă un rol important în menținerea sănătății, în general, însă ceea ce nu mulți 
știu este că alimentele consumate ne pot ajuta să ne protejam de radiațiile UV și efectele nocive ale 
acestora. Alimentele bogate în antioxidanți, precum fructele și legumele, alimentele cu potențial 
antiinflamator sunt în mod deosebit eficiente în contracararea efectelor radiațiilor UV. Expunerea la 
razele UV stimulează stresul oxidativ cauzat de radicalii liberi, ceea ce înseamnă că procesul de 
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îmbătrânire este favorizat de aceste radiații solare. Însă o alimentație sănătoasă, bogată în nutrienți 
de preț, are capacitatea de a anula efectele radicalilor liberi. Pepenele, roșiile, ceaiul verde, 
sparanghelul, cireșele, cictricele, spanacul, somonul și icrele sunt doar câteva exemple de alimente 
bogate în antioxidanti, vitamine, minerale si Omega-3, care sunt de mare folos organismului atunci 
când vine vorba despre expunerea la radiațiile ultraviolete. De aceea, mai ales pe timpul verii este 
recomandată adoptarea unei diete bogate în fructe, legume și cereale integrale. 

Hidratarea este, de asemenea, importantă mai mult decât oricând în zilele în care ne 
expunem la razele UV. Asta pentru că radiațiile solare favorizează deshidratarea pielii, accentuând 
astfel efectele negative la nivel cutanat ale expunerii la soare. De asemenea, căldura ce vine la 
pachet cu radiațiile solare puternice, ne face să transpirăm și astfel apare riscul deshidratării. Atunci 
când te expui la soare, nu aștepta să ți se facă sete, ci bea apă în mod instinctiv, fără să fie neaparat 
necesar. Sucurile naturale și ceaiurile pot fi și ele folosite pentru hidratarea organismului. 
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PROBLEME DE BIOLOGIE CU ABORDARE INTERDISCIPLINARĂ 
prof. Băican Simona 

Colegiul Naţional Pedagogic „Ştefan cel Mare”, Bacău 
 

Deseori sunt întrebată de elevi de ce dau probleme la evaluările la biologie. Răspunsul e 
simplu: deoarece biologia nu trebuie separată de celelalte științe, aspectele pe care le învățăm 
trebuie integrate în sistemul de cunoștințe, ceea ce învățăm trebuie să aibă aplicabilitate în viața de 
zi  cu zi, formăm și dezvoltăm capacități intelectuale bazate pe logică, gândire critică, analiză, doar 
nu suntem calculatoare să memorăm informații pe care, unii, nu sunt capabili să le utilizeze. Nu în 
ultimul rând, la bacalaureat, există și itemi de tip problemă. 
Iată câteva provocări pentru elevii dispuși să pășească dincolo de barierele disciplinei biologie: 

1. Calculați câte bacterii se formează într-o sticlă de lapte proaspăt, în 4 ore, pornind de la o 
singură bacterie, știind că se divide o dată la fiecare 10 minute și are condiții optime de 
viață. Scrieți formula de calcul. 

2. Explicați de ce  meduzele sau un fluturii sunt dependenți de existența plantelor. (Corelații cu 
fizica- transferul energiei prin lanț de transportori de electroni, chimia – fotoliza apei ). 

3. Calculați cât timp îi trebuie unei frunze, aparținând unei plante de ghiveci, așezat la 
fereastră, să se rotească spre geam, prin fenomenul de fototropism, știind că este poziționată 
cu limbul perpendicular pe geam și execută o mișcare de rotație de 0,5o la fiecare 2 ore și 
beneficiază de lumină 16 ore pe zi. 

4. Daca o celulă tumorală are diametrul de 25 de microni și se divide la fiecare 4 ore, cât timp 
îi trebuie pentru a astupa un vas de sânge cu diametrul de 4 mm. 
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5. De unde/cum știu celulele să sintetizeze exact substanțele de care au nevoie la un moment 
dat? De exemplu, atunci când ne lovim, pentru refacerea rănilor sau atunci când mâncăm, 
pentru digerarea alimentelor din stomac. 

6. Cum explicați faptul că un organism unicelular, poate fi uneori mai ”puternic” decât unul 
pluricelular chiar dacă este de mii de ori mai mare decât el? 

7. Cum am putea supraviețui dacă o bacterie dintr-un laborator de cercetare, scăpată de sub 
control, ar distruge toate plantele de pe pământ? 

8. În ce fel s-ar schimba viața voastră dacă ați avea posibilitatea să va faceți o clonă? 
 

DIFICULTĂŢILE DE ÎNVĂŢARE 
 

prof.  Berza Sonia 
Colegiul Național Pedagogic „Ștefan cel Mare”, Bacău 

 
             Conceptul de “dificultăţi de învăţare” acoperă o gamă extrem de largă de manifestări, 
rezultatul unor combinaţii complexe de factori, aşa încât nu se poate stabili o cauză anume a 
acestora însă Comitetul Naţional Unit Pentru  Dificultăți de Învățare (NYCLD) din USA, a propus o 
definiţie a acestui fenomen :”dificultăţile de învăţare” reprezintă un termen generic ce se referă la 
un grup eterogen de tulburări datorate unor disfuncţii minimale ale sistemului nervos central, 
exprimate prin dificultăţi majore în achiziţionarea, utilizarea şi înţelegerea limbajului, vorbirii, 
scrierii, citirii, dificultăţi  în utilizarea abilităţilor matematice şi a unor abilităţi sociale; dificultăţile 
de învăţare nu trebuie înţelese ca fiind o consecinţă directă a unor deficienţe mintale, senzoriale, 
emoţionale, comportamentale sau a unor tulburări de atenţie, a unor influenţe sociale sau de mediu 
nefavorabile, chiar dacă şi aceste condiţii şi influenţe generează la rândul lor  probleme de învăţare. 
             Cauzele care determină apariţia dificultăţilor de învăţare la copii pot fi grupate în patru mari 
grupe: biologice şi fiziologice, psihologice, ambientale, de mediu sau necunoscute.  În literatura de 
specialitate întânim o clasificare sintetică, care include : dificultăţile de învăţare induse (intrinseci și 
extrinseci) și dificultăţile de învăţare propriu-zise. În simptomatologia  dificultăților de învățare 
vom intâlni : deficienţa de atenţie, deficienţa de motricitate generală şi fină, dificultăţi în procesarea 
informaţiilor de origine vizual-auditivă, carenţe în dezvoltarea unor strategii proprii de învăţare, 
deficienţe în înţelegerea şi exprimarea vorbirii, în însuşirea limbajului matematic şi a noţiunilor 
spaţiale şi temporale specifice  și tulburări de comportament. În activitatea de corectare şi 
recuperare a dificultăţilor de învăţare  se desfășoară o serie de activități precum : diferenţiere prin 
individualizare şi personalizare, instrucţie şi remediere, corectare, intervenţie specifică sau 
specializată, intervenţie individualizată sau personalizată. 
             Evaluarea copiilor cu cerinţe educative speciale este o activitate complexă, care corelează 
numeroase date obţinute prin anamneză, diagnostic medical, diagnostic psihopedagogic, 
cunoaşterea factorilor de mediu şi personali. Evaluarea persoanelor cu dizabilităţi se realizează pe 
patru direcţii importante : medicală, psihologică, educațională, socială. Proiectarea intervenţiei de 
sprijin specializat în dificultăţile de învăţare este o acţiune ce se desfăşoară la nivel individual şi 
social, fiind planificată, structurată şi organizată dinamic. Intervenţia face parte dintr-un plan  
întocmit pentru a răspunde problemelor speciale apărute la un moment dat în dezvoltarea copilului, 
ce se constituie într-un instrument de organizare, o schiţă a activităţilor ce trebuie desfăşurate în 
vederea rezolvării problemelor de învăţare a copilului. Acest plan împleteşte elemente de 
psihologie, pedagogie şi sociologie, urmărind eficienţa acţiunilor îndreptate în remediere, 
compensare şi corectare, identifică problemele, cauzele, orientează intervenţia, concepe 
instrumentele specifice de predare, evaluare, corectare, recuperare, remediere. Structura  
programului de intervenţie  personalizat nu este una standardizată, existând numeroase  modele, 
însă elementele comune ale tuturor planurilor de intervenţie personalizate sunt: stabilirea unor 
obiective pe termen scurt; precizarea duratei în care ne propunem să atingem obiectivele; stabilirea 
metodelor necesare pentru desfăşurarea intervenţiei; exemplificarea mijloacelor  care vor fi folosite 
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în activitate; selectarea altor factori implicaţi în atingerea obiectivelor propuse (părinţi, alţi elevi, 
întreaga clasă); stabilirea mijloacelor de evaluare a rezultatelor. 
Semne ale deficienței de invățare 

 atinge stadiile de dezvoltare mai lent; 
 dificultăți de coordonare sau de echilibru; 
 dificultăți în manipularea obiectelor mici, precum legarea șireturilor, folosirea creioanelor 

sau încheierea nasturilor; 
învață să vorbească mai târziu; 

 dificultăți de pronunție și își dezvoltă mai greu vocabularul; 
 probleme în ințelegerea noțiunii de “timp” – e derutat de cuvinte precum “mâine”, “azi” sau 

“ieri”; 
 își amintește cu dificultate noțiuni folosite frecvent, înțelege greu activități de zi cu zi; 
 întelege greu noțiunea de “cauză – efect”; 
 e derutat de noțiuni de bază, precum dimensiunea, forma sau culoarea; 
 e posibil să nu înteleagă ideea de “numărare”; 
 are o energie debordantă – nu stă liniștit mai mult de câteva minute; 
 are tendința de a se manifesta impulsiv; 
 îi e greu să se concentreze 
 adesea este foarte priceput la unele activități, în timp ce la altele nu se descurcă deloc. De 

exemplu, un copil poate să fie excepțional de talentat la scris și citit, dar să nu facă față la 
cursurile de matematică; 

 uneori copilul pare că nu vrea să asculte și are un deficit de atenție; 
 își pierde ușor șirul gândurilor, nu se poate concentra asupra subiectului de care vorbește, 

schimbă frecvent subiectul; 
 repetarea constantă a unei singure idei și incapacitatea de a trece rapid de la o idee la alta; 
 nu își amintește unde și-a pus lucrurile și le pierde frecvent; 
 are dificultăți în a-și organiza obiectele personale și a face ordine; 
 are probleme în a face diferența între stânga și dreapta; 
 poate avea tendința de a inversa cifre, litere, numere. De exemplu poate confunda 48 cu 84 

sau litera “b” cu “d”; 
 pot exista diferențe între ușurința cu care înțelege atunci când mesajul îi este transmis verbal 

sau scris; 
 este perceput ca neascultător, pentru că întâmpină dificultăți în înțelegerea și realizarea 

sarcinilor; 
 dificultate în a înțelege anumite gesturi; 
 dificultate de a “citi” expresiile faciale ale celor din jur; 
 tendința de a interpreta greșit comportamentul colegilor sau al adulților; 
 o aparentă lipsă a bunului simț, inconștiență. 

 
Tipuri frecvente de deficiențe de învățare: 
Dislexia – dificultatea de a învăța scrisul și cititul. Nu există o definiție anume pentru termenul de 
dislexie, ea fiind definită în mai multe moduri: World Federation of Neurologists a definit dislexia 
în anul 1968 ca fiind o boală a copiilor, care deși merg la școală nu-și formează aptitudinile de 
limbaj caracteristice cititului și scrisului corespunzătoare capacității lor intelectuale. U.S. National 
Institutes of Health, USA a prezentat-o ca fiind o dizabilitate a învățării care poate afecta 
capacitatea unei persoane de a citi, scrie, chiar și de a vorbi. Dislexia nu se poate trata, însă 
persoanele care suferă de dislexie pot învăța să-și amelioreze deficiențele. 
Discalculia – dificultatea de a înțelege și rezolva sarcini matematice. Persoanele cu discalculie: 

 au abilități scăzute de a lucra cu numere sau cu noțiuni matematice; 
 au dificultăți de calcul matematic începând cu operațiile de bază (adunare, scădere, 

înmulțire, împărțire); 
 sunt afectate operațiile de: selecție, ordonare, grupare; 
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 nu se pot orienta în spațiul restrâns și larg (caiet, carte, schiță, sala de clasă, strada). 
Disgrafia – capacitatea scazută a copilului cu limbaj, auz, dezvoltare mentală normale de a învăța 
corect și a utiliza constant scrisul în condițiile de școlarizare normală. 
Dispraxia – dificultate specifică a procesului de învățare care afectează abilitatea creierului de a 
planifica succesiunea mișcării. Se crede ca dispraxia are legatură cu modul în care se dezvoltă 
creierul și poate afecta planificarea a ceea ce trebuie să faci și cum să o faci. Deseori este asociată 
cu problemele de percepție, limbaj și gândire. Efectele pe care dispraxia le are asupra abilității unei 
persoane de a funcționa într-un mediu de zi cu zi ca și într-un mediu de învățare pot varia în funcție 
de gradul dificultății. 
              Copiii cu dificultăți de învățare pot duce o viață normală și pot avea succes în cariera. Un 
copil cu o dizabilitate de învățare nu poate să fie mai atent sau mai motivat. El trebuie ajutat să 
învețe cum să facă toate aceste lucruri, iar strădaniile nu sunt în zadar. Stiința a progresat, iar 
specialiștii înțeleg din ce în ce mai bine modul de funcționare al creierului. O descoperire 
importantă, care trezește speranța în cazul dizabilităților de învățare, este neuroplasticitatea. 
Neuroplasticitatea este capacitatea naturală a creierului de a se schimba, de a forma noi conexiuni și 
a genera noi celule cerebrale ca răspuns la procesul de învățare și la experiența acumulată. Această 
descoperire a dus la dezvoltarea de noi tratamente pentru dizabilitățile de învățare, care folosesc 
puterea neuroplasticității de a remodela creierul. 
    
 

FRACTALI 
 

                                                                                                   prof. Comănac Monica 
Colegiul Naţional Pedagogic „Ştefan cel Mare”, Bacău 

 

Fractalul  este "o figură geometrică fragmentată sau frântă care poate fi divizată în părți, 
astfel încât fiecare dintre acestea să fie (cel puțin aproximativ) o copie miniaturală a 
întregului". Termenul a fost introdus de Benoît Mandelbrot în 1975 și este derivat din 
latinescul fractus, însemnând "spart" sau "fracturat". Deoarece par identici la orice nivel de 
magnificare, fractalii sunt de obicei considerați ca fiind infinit complecși (în termeni 
informali). Mandelbrot folosește termenul fractal în sensul de "neregulat", iar definiția pe care o 
formulează este: 

"... un ansamblu care prezintă aceleași neregularități la orice scară ar fi privit." 
  Din punct de vedere geometric, fractalul este un ansamblu ale cărui părți sunt într-o bună 
măsură identice cu întregul. Această proprietate se numește autosimilaritate. 
Într-un mod sugestiv se poate spune că dacă un obiect de o complexitate geometrică este privit de la 
o anumită distanță, apoi făcând un zoom este privit din nou și repetând procedeul la infinit, 
imaginea care se vede este aceeași. Fractali aproximativi sunt ușor de observat în natură. Aceste 
obiecte afișează o structură auto-similară la o scară mare, dar finită. Exemplele includ norii, fulgii 
de zăpadă, cristalele, lanțurile montane, fulgerele, rețelele de râuri, conopida sau broccoli și 
sistemul de vase sanguine și vase pulmonare. 

Arborii și ferigile sunt fractali naturali și pot fi modelați pe calculator : o ramură a unui 
arbore sau o frunză a unei ferigi este o copie în miniatură a întregului: nu identice, dar similare. 
Fractalii sunt predominanți în arta și arhitectura africană. Casele circulare apar în cercuri de cercuri, 
casele dreptunghiulare în dreptunghiuri de dreptunghiuri și așa mai departe. Astfel de tipare se 
găsesc și în textile și sculpturile africane, precum și în părul împletit în codițe.  Fractalii și-au găsit 
aplicabilitatea în domenii, precum fizica, biologia, sociologia, meteorologia, astronomia, teoria 
haosului și mai ales, economia. Benoît Mandelbrot a folosit geometria fractală chiar în studiul 
transmisiei acustice și a grupurilor galactice. Fractalii și-au găsit un teren solid în industria graficii 
computerizate, pentru crearea unor imagini uimitoare, precum și a unor structuri care imită fidel 
realitatea. Din anii 1990, fractalii sunt larg folosiți în știința informaticii. Sistemele de redare grafică 
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pe calculator îi folosesc pentru a crea efecte speciale în producțiile cinematografice. Fractalii și-au 
găsit aplicații în studierea înmulțirii unor organisme marine, cum sunt coralii și bureții de mare. 
Noțiunea de dimensiune fracționară este folosită pentru a clasifica formele coralilor. Extinderea 
marilor orașe are similarități cu un fractal folosit pentru modelarea creșterii. În medicină exista 
aplicații în modelarea activității creierului. De asemenea,  a fost investigată natura fractală a 
fluctuației acțiunilor pe piața bursieră. Fizicienii sunt interesați de fractali pentru că aceștia 
modelează fenomene haotice cum ar fi mișcarea planetelor, curgerea lichidelor, absorbția 
medicamentelor, vibrația aripilor avioanelor (un comportament haotic produce structuri fractale). 

 

 

Bibliografie:1.https://ro.wikipedia.org/wiki/Fractal 
2.http://frumoasaverde.blogspot.ro/2013/01/fractali-natura-arta-stiinta-documentar.html 

 

TRADIȚIA PLANTELOR DE LEAC ÎN ROMÂNIA 
 

prof. dr. David Aura-Manuela 
Colegiul Național Pedagogic „Ștefan cel Mare”, Bacău 

 
Începuturile farmaciei în România datează încă din negura vremurilor, de pe vremea geto-

dacilor. Deși, din păcate, nu ne-au rămas prea multe informații din aceea perioadă,  știm, grație 
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scrierilor grecești, că dacii erau mari cunoscători ai plantelor și aveau o abordare holistică asupra 
sănătății, spunând că „... nu se cade să încercăm a vindeca ochii fără să ne ocupăm de cap, ori capul 
fără trup, tot astfel nu se cade să încercăm a vindeca trupul fără să vedem de suflet, și că tocmai din 
pricina asta, sunt multe boli la care nu se pricep doctorii greci, fiindcă nu cunosc întregul de care ar 
trebui să îngrijească.” 

Nu au rămas izvoare scrise de pe vremea dacilor care să ne transmită rețetele lor de leacuri 
din plante, dar, în schimb, puternica istorie orală, transmisă prin viu grai din generație în generație, 
a făcut ca tainele dacilor în domeniul plantelor medicinale să fie cunoscute, folosite și îmbunătățite. 
Astfel, România a avut și are încă una dintre cele mai puternice tradiții în fitoterapie din Europa. 
Poate că unul dintre secretele acestei tradiții a fost faptul că leacurile din plante nu se găseau numai 
în zonele mănăstirești ca în restul Europei (deși au existat și în România puternice centre, cu  
grădini de plante medicinale la Tismana, Curtea de Argeș, Cozia, Bistrița, Hurezi, Vochița, Neamț).  

Leacurile erau cunoscute de fiecare femeie din sat și erau transmise natural, vecinilor sau 
celor din familie. Vastele cunoștințe despre plantele medicinale ale românilor au fost cuprinse mai 
târziu, începand cu secolul al XVI-lea în carți precum „Folosirea plantelor de leac” , primul 
manuscris scris pe această temă, „Psaltirea Scheiana“ (1515), „Herbarium de la Cluj“ (1587) sau 
„Sanitatis studium“, scrisă de Paul Kyr și publicată la Brașov în anul 1551, cea mai veche carte 
medicală tiparită în țările române. 
 Plante binecuvântate 

Avem deci o lungă tradiție în folosirea plantelor medicinale la care, fără îndoială, a 
contribuit și abundența florei medicinale din țara noastră. Flora României cuprinde 3.600 de specii 
din care peste 360 de specii sunt utilizate în tratarea diverselor afecțiuni. În medicina tradițională 
românească s-au respectat o serie de reguli importante legate de modul de culegere și de păstrare a 
plantelor (legate de ciclurile astronomice sau de cele biologice ale plantei), dar și principiul 
conform căruia fiecare plantă indică boala la care este potrivită pentru tratare, prin formă, culoare 
sau alte aspecte. Este și motivul pentru care rezultatele terapiilor cu plante au avut dintotdeauna 
efecte benefice. 

Unele dintre plantele medicinale autohtone au fost folosite asiduu în medicina populară 
românească, iar puterea lor de vindecare le-a făcut să fie folosite pentru mai multe tipuri de 
afecțiuni. Amintesc câteva dintre ele, care își merită numele de regine ale terapiei cu plante. 
  Brusture (Arctium Lappa) 

Denumit și „captalan” sau „laba ursului”, brusturele a fost folosit cu succes încă de pe 
vremea dacilor pentru curățarea sângelui, întărirea organismului sau guta, dar și pentru 
înfrumusețarea aspectului părului. 
  Traista-ciobanului (Capsella bursa-pastoris) 

Folosită de sute de ani pentru menstruații abundente, hemoragii uterine sau chiar ulcere. 
Capsella este folosită cu succes și pentru împiedicarea coagulării prea rapide a sângelui și pentru 
ameliorarea hemoroizilor. 
  Sunătoarea (Hypericum perforatum) 

Veselă și luminoasă, sunătoarea, „iarba sângelui“ sau „floarea de năduf“ este ideală în caz de 
arsuri, inflamații și iritații, dar și pentru alungarea nervozității și a depresiei. 
  Coada-calului (Equisetum Arvense) 

Bătrâna, încă de pe vremea dinozaurilor, coada-calului nu încetează să aibă de secole efecte 
uimitoare asupra rinichilor și tractului urinar, reumatismului și gutei. Este excelentă pentru 
menținerea sănătății articulațiilor, ligamentelor și tendoanelor. 

Coada-șoricelului (Achillea Millefolium) 
Umilă și discretă, coada-șoricelului nu încetează să uimească cu veleitățile sale de plantă 

regală. Deseori folosită de femei contra sângerărilor, ea este folosită cu succes și pentru greață, 
migrene, anorexie sau arsuri la stomac. 
  Soc (Sambuccus Nigra) 
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Înconjurat de legende și povești, „bozul” sau „coramnicul” este de sute de ani folosit pentru 
detoxifierea organismului. Dar asta nu înseamnă că nu este la fel de bun și pentru răceli sau boli de 
rinichi. 

Busuioc (Ocimum Basillicum) 
Planta considerată divină, busuiocul este poate cea mai iubită plantă de la noi. Pusă cu 

sfințenie la icoane, se spune ca apără casa și pe cei din ea de tot ce este rău. Este folosită pentru 
oboseală, vigoare mentală sau probleme digestive. 
  Angelica (Angelica Archangelica) 

Misterioasă și eterică, „angelica” are reputația „ierbii celor sapte ingeri” și se spune că nu 
este boala pe care nu o poate înfrânge. Este folosită mai ales pentru aciditatea stomacului, 
stimularea poftei de mâncare, indigestiei, tuse, răceală, gripa, bronșita. 

 Brânca Ursului (Heracleum Spondylium) 
Înaltă și mândra, planta ne amintește de vitejii de altădată. Brânca Ursului este fără îndoială 

semnul vigorii și al puterii și nu este de mirare că este folosită pentru întărirea organismului și 
stimularea sexuală atât la femei, cât și la bărbați. 

Iată deci că plantele românești au puterea de a ameliora cu puterea lor numeroase boli, iar 
faptul că în România tradiția fitoterapeutică nu a fost întreruptă timp de sute de ani, face ca 
produsele din plante să fie apreciate și folosite cu succes de români. 
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LOGICA – ESENŢA VIEŢII 
 

     Lupu Diana-Andreea, clasa a XII-a C                   
                                                                                           prof. coordinator Berza Sonia 

 
               Cu gândirea noastră justă, cu descoperirea legilor și regulilor a 
căror respectare este o condiţie necesară pentru atingerea adevărului, 
adevărul, nu este altceva decat o concordare dintre gândire și realitate. 
               Logica  este  disciplina călăuzitoare a altor ştiinţe, deci dacă vom 
vorbi în termeni logici, ea este un gen şi nu o specie printre specii. De 
la ea a pornit ştiinţa. Altfel nu s-a putut! Orice invenţie, gândire, inovaţie, 
maximă sau cugetare s-a facut numai și numai cu ajutorul logicii. Sămânţa 
de idee care a rodit în mintea omului, a continuat printr-un raţionament 
logic neapărat. 
              O să vă rog să-mi permiteți, să vă dau o problemă de logică. 

Mergeți pe un drum, după multe ore de mers ajungeţi la o răscruce de drumuri. O cale duce către aspiraţiile 
voastre interioare, iar cealaltă  vă va duce către pierzanie și suferinţă pentru restul vieţii. Întâlniți doi frați 
gemeni ce stau, chiar la intersecţia celor două drumuri. Din călătoria voastră, atât de lungă și obositoare, 
ştiţi despre cei doi că unul spune mereu adevărul, iar celălalt minte întotdeauna. Cert este că ei ştiu care 
este drumul către aspiraţie și fericire, însă, voi nu ştiţi care dintre ei spune adevărul şi care minte. Aici 
intervine logica, ce întrebare puneţi și căruia dintre ei ca să aflaţi drumul pe care vreţi să mergeţi. Astfel, 
logica te învaţă să pui întrebările corecte pentru a afla adevărul!  
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             Vedeți, dumneavoastră după ce ați citit această problemă, creierul a început să lucreze, iar cu cât aţi 
studiat mai mult logica şi sunteti antrenaţi în apanajul acestui soi de probleme, găsiţi  răspunsul mult mai 
repede. Mintea noastră a făcut un proces de raţionare şi acesta este doar un exemplu, însă  trebuie să 
realizaţi că în  realitate noi rezolvăm zilnic astfel de probleme. Spre exemplu, ni se întâmplă mereu ca, 
atunci când ajungem seara acasă, să fim întâmpinaţi de întunericul încăperilor, neplăcut, nu? Cu toate că ne 
cunoaştem casa la perfecţie, aprindem becul. De ce ? Pentru că nu vedem, iar mintea ne sugerează, după o 
măsurare clară de lucruri  de genul  “e întuneric – nu văd – e posibil să mă lovesc – aprind becul – pericolul 
de lovire a trecut”. Asta e logica, simplu, nu? 
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PROBLEME PROPUSE PENTRU EXAMENELE NAȚIONALE 
 

SUBIECTE PENTRU EXAMENUL DE BACALAUREAT 
 

prof. Ioana Meletina Toader-Rădulescu 
 Liceul Tehnologic “Barbu A. Stirbey”, Buftea 

 
1. Pe mulțimea numerelor reale se definește legea de compoziție  

. 

(5p) a) Arătați că . 

(5p) b) Determinați elementul neutru al legii . 

(5p) c) Rezolvați in R ecuația 12. 

 

2. Pe mulțimea numerelor reale se definește legea de compoziție . 

(5p) a) Să se arate că legea este asociativă. 

(5p) b) Determinați numărul real x pentru care . 

(5p) c) Calculați 1 2 3 ... 10. 

 

3. Se consideră funcțiile 
. 

(5p) a) Arătați că funcția  este o primitivă a funcției . 

(5p) b) Calculați . 

(5p) c) Calculați . 
 

 

MODEL DE VARIANTĂ PENTRU BACALAUREAT – PROFIL PEDAGOGIC 
 

Vlad Karina, clasa aXII-a A 
Profesor coordonator Heisu Ancuța 

 
Subiectul I 

1. Arătați că numărul x = 7(4-8 )+8(5+7 ) este real. 

2. Se consideră :   , (x) = 3x-1. Calculați (1)+ (2)+...+ (100). 

3. Rezolvați în mulțimea numerelor reale ecuația  
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4. Calculați probabilitatea ca, alegând un număr din mulțimea numerelor naturale de două cifre, 
acesta să fie divizibil cu 7. 

5. Determinați ecuația dreptei care trece prin punctul A(2;1) și este paralelă cu dreapta  de ecuație 
2x-5y+1 = 0. 

6. Calculați cosinusul unghiului A al triunghiului ABC în care AB = 4, AC = 5 și BC = 7.1 

Subiectul al II-lea2. Pe mulțimea  se definește legea de compoziție x y = x+ y+xy-  

1. Verificați dacă legea de compoziție este asociativă și comutativă. 

2. Arătați că legea de compoziție “ “ admite element neutru. 

3. Rezolvați ecuația x x x=  3, x . 

4. Determinați două numere raționale , care nu sunt intregi, x și y astfel încât x y să fie intreg 

5. Determinați elementele simetrizabile ale mulțimii R. În raport cu legea de compoziție *. 

6. Rezolvați inecuația x x≤x în Z. 

Subiectul al III-lea 

Se consideră matricele A= , I2= , O2= , M(x)= A +xI2 

1.Calculati det(A). 

2.Verificați dacă A2-A-2 I2= 0 

3.Determinați numerele reale x pentru care matricea M(x) este inversabilă. 

4.Calculați M(1)+ M(2)+...+M(10) 

5. Determinați inversa  matricei M(1). 

6. Rezolvați ecuația matriceală X·M(1)=A, XϵM2(R). 

 
MODEL DE  VARIANTA DE  BACALAUREAT-SUBIECTUL I  (M3) 

 
Tabarcea Denisa, Clasa a XII A  

 
1. Calculaţi  .                                    
2. Determinaţi suma valorilor funcţiei : {-4,-1,1,4}→  ,  .  

 
3. Determinaţi ecuația axei de simetrie a parabolei asociate funcţiei 

: →  ,  . 

4. Rezolvaţi în mulţimea numerelor reale ecuaţia   
5. Într-un reper cartezian xOy se consideră punctele A(1,1) şi B(2,0). Scrieți ecuația 

mediatoarei segmentului AB.  
 

6. Calculaţi   .  
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PROIECTE DE ACTIVITATE DIDACTICĂ 
 

PROIECT DIDACTIC 
 

1. Date generale 
 Colegiul Naţional „Ferdinand I” Bacău 
 Clasa a VIII-a A 
 Profesor: dr. Adriana Chioaru 
 Aria curriculară: Limbă şi comunicare 
 Disciplina: Limba şi literatura română 
 Tema: Propoziţia subordonată atributivă 
 Tipul lecţiei: mixtă, de fixare şi formare de deprinderi  
 Durata: 50 de minute 
 Condiţii prealabile: clasă de nivel mediu; elevii au deprinderi de a opera cu noţiuni de 

sintaxă a frazei. 
 

2. Competenţe generale, sociale şi civice: 
4.Utilizarea corectă, adecvată şi eficientă a limbii în procesul comunicării orale şi scrise 
Valori şi atitudini:  

 Stimularea gândirii autonome, reflexive şi critice în raport cu materialele studiate. 
 Cultivarea unei atitudini pozitive faţă de comunicare, prin conştientizarea impactului 

limbajului asupra celorlalţi şi prin nevoia de a înţelege şi de a folosi limbajul într-o 
manieră pozitivă, responsabilă din punct de vedere social. 

 Dezvoltarea interesului faţă de comunicarea interculturală. 
 

3. Competenţe generale, sociale şi civice 
Elevii vor fi capabili (pentru): 
4.3 Aplicarea conştientă a regulilor şi a convenţiilor ortografice şi ortoepice pentru o 
comunicare corectă. 
4.4. Raportarea conştientă la normă în exprimare intenţiei de comunicare, din perspectivă 
morfosintactică, fonetică şi lexicală. 
 

4. Conţinuturi asociate lecţiei 
 
Cognitive 
Pe parcursul şi la sfârşitul lecţiei, elevii vor fi capabili: 

 să identifice regenţii propoziţiei subordonate atributive; 
 să identifice tipurile de relatori ai subordonatei atributive; 
 să precizeze elemente de topică a atributivei; 
 să precizeze elemente de punctuaţie a atributivei; 
 să identifice mecanismele de contragere a atributivei şi de expansiune a atributului. 

Afective 
La sfârşitul lecţiei, elevii vor fi capabili: 

 să manifeste curiozitate şi interes pentru aplicare noţiunilor de sintaxă; 
 să manifeste colegialitate şi cooperare în cadrul clasei şi al grupelor; 
 să îşi afirme interesul pentru activitate; 
 să se interevalueze corect. 

Psiho-motorii 
 să mențină poziția corectă în bancă și la tablă. 
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5. Competenţe formativ-educative 
La sfârşitul lecţiei, elevii vor fi capabili: 

 să îşi manifeste atenţia concentrată şi spiritul de observaţie; 
 să îşi ilustreze deprinderile de comunicare orală şi scrisă; 
 să identifice elementele din cadrul temei studiate. 

 
6. Strategii didactice 

 Resurse materiale: manualul pentru clasa a VIII-a, fişele de evaluare. 
 Resurse umane: 30 de elevi ai unei clase de nivel mediu. 
 Resurse de timp: 50 de minute. 
 Metode şi procedee: conversaţia euristică, descoperirea, problematizarea, explicaţia. 
 Organizarea colectivului: frontal, pe echipe, individual. 
 Resurse informaţionale: Constantin Parfene, Metodica studierii limbii şi literaturii 

române. Ghid teoretico-aplicativ, Editura POLIROM, Iaşi, 1999. 
 

7. Modalităţi de evaluare: frontal, individual, pe grupe; formativă, orală, prin analiza 
răspunsurilor. 

 

SCENARIUL DIDACTIC 

Nr. 
crt 

Etapele 
lecţiei 

Timp Conţinuturi şi sarcini de 
învăţare 

Activităţi profesor/elevi 

Metode şi 
procedee 

Mijloace de 
învăţământ 

Forma de 
organizare 

Evaluare 

1. Momentul 
organizatoric 

1' Profesorul le cere 
elevilor să-şi pregătească 
materialele pentru oră şi 

stabileşte un climat 
favorabil derulării 

activităţii de învăţare. Se 
asigură condiţiile 

necesare desfăşurării 
optime a activităţii. 

Conversaţia Portofoliile cu 
teme, 

manualul, 
catalogul 

Activitate 
frontală 

Observarea 
sistematică a 

elevilor 

2. Verificarea 
temei, a 

cunoştinţelor 
însuşite 

anterior şi 
captarea 
atenţiei 

8' Profesorul verifică tema 
pentru acasă şi sunt 

soluţionate eventualele 
impedimente în 

rezolvarea acesteia. Sunt 
appreciate răspunsurile. 
Profesorul actualizează 

noţiunile studiate 
anterior la sintaxa frazei. 

„Spargerea 
gheţii” 

Conversaţia 

Fişele cu 
temele pentru 

acasă 

Activitate 
frontală 

Activitate 
individuală 

Formativă 
Frontală 

Orală 

3. Anunţarea 
temei şi a 

obiectivelor 

3' Profesorul îi anunţă pe 
elevi că în această oră îşi 
propune să continue cu 
sintaxa frazei şi că vor 

studia împreună 
propoziţia subordonată 

atributivă, având 
următoarele obiective: 

 să identifice 
regenţii 
propoziţiei 
subordonate 
atributive; 

 să redea 
definiţia şi 
întrebările 

Conversaţia Tabla 
Maculatoarele 

Activitate 
frontală 

Observarea 
sistematică a 

elevilor 
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specifice 
propoziţiei 
subordonate 
atributive; 

 să identifice 
tipurile de 
relatori ai 
subordonatei 
atributive; 

 să identifice 
(pentru a evita) 
confuziile 
atributivei cu 
alte 
subordonate; 

 să precizeze 
elemente de 
topică a 
atributivei; 

 să precizeze 
elemente de 
punctuaţie a 
atributivei; 

 să identifice 
mecanismul de 
contragere a 
atributivei şi de 
expansiune a 
atributului. 

4. Dirijarea 
învăţării 

20' Profesorul le prezintă 
elevilor fişa de lucru 

(anexa nr. 1) şi le 
solicită să determine 

propoziţiile subordonate, 
să identifice regenții, 
elementele de relație, 
topica și punctuația 

atributivei, insistând cu 
explicaţii asupra 

cerinţelor. 

Conversaţia 
Explicaţia 

Tabla 
Maculatoarele 

Fişele de 
lucru 

Activitate 
frontală și 
pe grupe 

Evaluare 
orală 

formativă 

5.  Asigurarea 
retenţiei şi a 
transferului 

de 
cunoştinţe 

10' Profesorul le solicită 
elevilor să noteze pe 

tablă rezultatele. Vor fi 
apreciate rezultatele. 

Conversaţia 
 

Tabla 
Caietele de 

notiţe 

Activitate 
frontală şi 
pe grupe 

Evaluare 
frontală 

6. Evaluarea 7' Profesorul formulează 
următoarea sarcină: 
Rezolvaţi cerinţele 

independent, apoi faceţi 
schimb cu partenerul şi 
corectaţi-vă reciproc. 

Alcătuieşte patru fraze 
în care patru 
subordonate atributive 
să fie introduse prin  

a. două pronume 
relative 
distincte, în 
cazurile N şi G; 

b. două adjective 
relative 
(provenite din 

Conversaţia Caietul de 
notiţe 

Activitate 
individuală 

Interevaluare 
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alte două 
pronume 
relative), în 
cazurile Ac şi 
D.  

7. Tema pentru 
acasă 

1' Alcătuieşte zece fraze în 
care zece subordonate 

atributive să fie 
introduse prin 

pronumele și adjectivele 
relative ce şi cât (cu 
toate formele) şi prin 

adverbele relative ce şi 
cât. 

Conversaţia Caietul de 
notiţe 

Activitate 
frontală 

 

 

Fișa de lucru – anexa nr. 1 
PROPOZIŢIA SUBORDONATĂ  ATRIBUTIVĂ 

Delimitează și identifică propoziţiile subordonate din frazele de mai jos, după algoritmul: 
1. subliniază predicatele; 
2. încercuieşte relatorii (elementele de relaţie la nivelul frazei); 
3. desparte frazele în propoziţii; 
4. identifică propozițiile. 

Grupa nr. 1: I.   Identifică părțile de vorbire care constituie regenţi ai subordonatei.              
a. Văd o casă care are acoperiş roşu. 
b. Acela care iese este Andrei. 
c. Primii cu care voi vorbi sunt colegii tăi. 

Grupa nr. 2: II.  Identifică părțile de vorbire care constituie relatori în frază și precizează 
cazul acestora (dacă au):  

1.   
a. A sosit vremea să plecăm. Are obligaţia ca zilnic să telefoneze acasă. 

 b. Are impresia că nu vei veni. 
 c. L-a supărat întrebarea de vei veni mâine. 
 d. Are obiceiul de fluieră pe stradă.  
Grupa nr. 3: 2.A.  
 e. Copilul care a plecat e mic. Copilul cu care a plecat e mare. 
 f. S-a pus întrebarea cine va pleca. S-a pus problema ale cui sunt cărţile. 
 g. S-a pus problema de ce lipseşte el. 
 h. Toate câte s-au spus despre el sunt adevărate. 
 i. Nu se ştie adevărul despre ceea ce s-a întâmplat acolo. 
Grupa nr. 4: 2.B.  
 j. S-a pus întrebarea care elev va pleca. S-a pus problema câţi oameni vor lipsi. 
       3.  
 k. Restaurantul unde mănâncă este foarte elegant. 
 l. În ziua când a sosit aici, ningea. 
 m. N-am aflat modul cum a ieşit din încurcătură. 
 n. La întrebarea cât de tare a strigat n-a răspuns. 
 o. Direcţia încotro a luat-o n-a fost stabilită. 
Grupa nr. 5: III. Precizează topica subordonatei atributive: 
    a. Nu-l cunosc pe omul în casa căruia ai intrat. 
    b. Băiatul cu maşina căruia mă plimb este Andrei. 
    c. A venit fata cu părinţii căreia ai vorbit. 
    d. Am văzut o maşină din motorul căreia ieşea fum. 
    e. Colega de la prietenii căreia am împrumutat cărţi a lipsit. 
    f. Am văzut o şosea de-a lungul căreia erau nuci. 
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    g. Întrebarea despre ceea ce te interesa a fost corect formulată. 
    h. Întrebarea despre cea (cel/cei/cele) ce te interesa(u) a fost corect formulată. 
Grupa nr. 6: IV. Precizează punctuaţia subordonatei atributive: 

a. Frosina, care nu prea ştia să scrie, îi răspundea din scurt. 
b. L-a dus pe Abu-Hasan într-o altă odaie, unde aşteptau cântăreţele. 
c. A venit de pe strada care este în reparaţie. 
d. Ştia locul unde creşteau ciupercile. 

Grupa nr. 7: V. Precizează ce tipuri particulare de atributive poți identifica mai jos și cum 
sunt acestea introduse și delimitate în frază. Contrage-le. 
 a. Asta să faci, adică să supraveghezi reparaţiile.  

b. Dintre toate obligaţiile îţi rămâne una: să supraveghezi reparaţiile 
 
 

PROIECT DE ACTIVITATE DIDACTICĂ 
 
 

 

 
PROF. ÎNV. PRIMAR: PALADE CARMEN 
PROF. METODIST: HEISU  ANCUTA 
PROF. COORDONATOR: MARDARE  CERASELA 
PROPUNATOARE: CORNEA  DIANA 
CLASA: a XII-a A 
DATA: 25.10.2019 
UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC „ȘTEFAN CEL 
MARE” BACĂU 
CLASA: a IV-a A 
ARIA CURRUCULARĂ: MATEMATICĂ ȘI ȘTIINȚE ALE NATURII 
DISCIPLICA: MATEMATICĂ  
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: „ÎNMULȚIREA NUMERELOR NATURALE ÎN CONCENTRUL 
0 -1 000 000” 
SUBIECTUL LECȚIEI: „OPERAȚIA DE ÎNMULȚIRE. PROPRIETĂȚILE ÎNMULȚIRII” 
TIPUL LECȚIEI: CONSOLIDARE (DE CUNOȘTINȚE) 
COMPETENȚE GENERALE: 

 Utilizarea numerelor în calcule elementare; 
 Generarea unor explicații simple prin folosirea unor elemente de logică; 
 Cunoaşterea si utilizarea conceptelor specifice matematicii; 



63 
 

 Formarea si dezvoltarea capacitatii de a comunica utilizand limbajul matematic. 
COMPETENȚE SPECIFICE: 

   Efectuarea de înmulțiri a unui număr mai mic decât 1 000 000 cu un număr format cu o 
cifră; 

 Scrierea unui număr ca produs de doi sau mai mulți factori; 
 Rezolvarea de exerciții cu operațiile cunoscute, respectând ordinea efectuării operațiilor și 

semnificația parantezelor (numai paranteze rotunde și pătrate). 
SCOPUL LECȚIEI: Consolidarea unor cunoștințe cu privire la operațiile de îmnulțire. 
OBIECTIVE OPERAȚIONALE: 

1. OBIECTIVE COGNITIVE:  
 OC1: Să efectueze înmulțiri cu factori diferiți sau asemănători; 
 OC2: Să utilizeze operația de adunare în scopul verificării înmulțirii; 
 OC3: Să rezolve sarcinile individual în raport cu cerința; 
 OC4: Să valorifice în exerciții proprietățile operației de înmultire (comutativă, 

asociativă, element neutru). 
2. OBIECTIVE AFECTIVE: 

 OA1: Vor manifesta interes pentru lecție; 
 OA2: Vor relaționa corespunzător cu membri grupului și cu propunătoarea. 

3. OBIECTIVE PSIHOMOTORII: 
 OP1: Să păstreze poziţia corectă în bancă în timpul orei; 
 OP2: Să-şi coordoneze mişcările pentru manevrarea corectă a instrumentelor de 

lucru. 
STRATEGIA DIDACTICĂ: Inductivă 

a) Metode și procedee: conversația, explicația, demonstrația,  exercițiul 
b) Mijloace de învățământ: tabla, rime hazlii referitoare la tabla înmulțirii, fișă de lucru, 

manual, caiete, ecuson-Matematicianul priceput 
c) Forme de organizare: frontal, individual, pe grupe 

RESURSE:  
 UMANE: 29 elevi 
 TEMPORALE: 50 de minute 
 SPAȚIALE: sala de clasă 

BIOGRAFIE: - Programa școlară pentru disciplina MATEMATICĂ ȘI ȘTIINȚE ALE NATURII, 
pentru clasa a III-a și a IV-a; 

- autori: Mirela Mihăescu, Ștefan Pacearcă, Anița 
Dulman, Crenguța Alexe, Otilia Brebenel, manual: MATEMATICĂ, clasa IV, semestrul I, editura: 
INTUITEXT 
SCENARIU DIDACTIC 

 
ETAPELE 
LECȚIEI 

 
OB. 
 

 
    CONȚINUT ȘI UNITATE DE 
ÎNVĂȚARE 

 
       STRATEGIA DIDACTICĂ 

  
 
EVALU
ARE ACTIVITATEA 

CADRULUI 
DIDACTIC 

ACTIVITATEA 
ȘCOLARILOR 

METODE MIJLOACE FORME 

 
1.Captarea 
atenției 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
OP1 
 
OA
2 
 
 
 
 
 

  
Salut elevii: „Bună 
dimineța, clasa a 
IV-a!”, apoi mă voi 
prezenta: „Numele 
meu este Diana, iar 
astăzi vom 
desfășura împreună 
ora de 
Matematică”. După 
prezentarea mea le 

 
 
Elevii vor fi 
încântați de 
apariția mea și mă 
vor saluta la 
intrarea în sala de 
clasă. 
 
 
 

 
Conversația 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rime hazlii 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Frontală 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Observar
ea 
curentă a 
comporta
-
mentului 
copiilor. 
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2.Anunțare
a temei și a 
obiectivelor 
 
 
 
 
 
 
3.Recapi-
tulare și 
sistematiza
re 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.Obține-
rea perfor-
man-elor 
 
 
 
 
 
5.Feed- 
back-ul 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
OC1 
 
OC3 
 
 
OA
1 
 
 
 
 
OC1 
 
 
 
OC3 
 
 
 
OC2 
 
 
 
 
OP1 
 
 
 
OA
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OA
1 
 
 
 
 
 

voi rosti câteva 
rime hazlii 
(ANEXA1) 
referitoare la tabla 
înmulțirii. 
 
 
 
Ei bine, după cum 
v-ați dat seama, 
astăzi vom exersa 
în continuare 
cunoștințele 
acumulate în ceea 
ce privește TABLA 
ÎNMULȚIRII. 
Așadar, voi scrie 
titlul pe tabla: 
„Operația de 
înmulțire”. 
 
 
Pentru început, 
vom denumi 
scheletul unei 
înmulțiri- factorul 
1, factorul 2 și 
produs (transcriem 
la tablă). Urmând 
ca apoi să  
recapitulăm 
proprietățiile 
înmulțitii- 
comutativă, 
asociativă, care este 
elementul neutru 
(cifra 1) și ce 
proprietate are cifra 
0. Apoi vom 
rezolva exercițiitle 
din manual 
(ANEXA2). 
Citim ceea ce scrie 
în manual 
(ANEXA2) la 
rubrica „Important” 
și trecem pe caiet, 
respectiv tablă, 
ceea ce este 
semnificativ. Apoi 
rezolvăm exerciții 
în care vom calcula 
în două moduri-
ANEXA3(voi 
desfășura un mic 
concurs, cine 
rezolvă primul în 
două moduri și 
corect va scrie la 
tablă și va primi 
ecusonul 
„Matematicianul 

 
 
 
 
 
 
Ascultă cu atenție 
ceea ce le 
comunică 
propunătoarea. 
 
 
Scriu pe caiete 
titlul lecției de 
astăzi. 
 
 
 
Răspund 
corespondent 
întrebărilor 
propunătoarei. 
Denumesc 
termenii ce 
alcătuiesc o 
înmulțire.  
Numesc 
proprietățile 
înmulțirii și le 
explică. 
Valorifică 
termenul neutru și 
proprietatea cifrei 
0. 
Deschid 
manualele la 
pagina 
corespunzătoare și 
rezolvă 
exercițiile. 
 
 
Notează pe caiete 
esențialul din 
rubrica 
„Important”. 
Calculează, pe 
caiete, în două 
moduri, exercițiile 
scrise la tablă de 
către 
propunătoare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Conversația 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conversația 
 
Explicația 
 
Demonstra-
ția 
 
Excercițiul 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Explicația 
 
Conversația 
 
 
 
 
 
Conversația 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Tabla 
 
 
 
 
Caietele 
 
 
 
 
 
Tabla 
 
Manual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ecuson- 
Matematici-
anul priceput 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXA4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Frontală 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frontală 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indivi-
duală 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frontală 
 
Indivi-
duală 
 
 
 
 
Frontală 
 
Indivi-
duală 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Observar
ea 
curentă a 
comporta
men-
tului 
elevilor. 
 
 
 
 
 
Observar
ea 
curentă a 
comporta
-
mentului 
elevilor. 
 
 
Evaluare 
orală. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observar
ea 
sistemati
că a 
modului 
în care 
elevii 
rezolvă 
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6.Retenția 
și 
transferul 
de 
cunoștin-țe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.Evalua-
rea 
performanț
elor 

 
 
OA
1 
 
OA
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OP1 
 
 
OC2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OA
1 
 
OA
2 
 

priceput”). 
 
 
 
Vor primi o 
fișă(ANEXA4) cu 
diferite operații 
matematice care 
includ în deosebi 
înmulțirea.  
 
 
 
Se realizează pe tot 
parcursul activității, 
prin urmărirea 
comportamentelor 
elevilor din clasă și 
a răspunsurilor pe 
care le oferă. 
 
 
 
Vom desfășura o 
verificare rapidă a 
exercițiilor de pe 
fișă. 
Vor forma o grupă 
cu colegul de bancă 
și vor primi un 
bilețel. Pe acesta 
este scris un produs 
pentru care ei 
trebuie să gasească 
2 factori. Cu același 
produs au de 
format o rimă 
hazlie, conform 
celor recitate de 
propunătoare la 
începutul orei. 
Le voi transmite în 
mod pozitiv 
aprecieri despre 
activitatea lor, voi 
evidenția copiii 
care au fost 
ascultători și au 
avut răspunsuri 
corecte și le voi 
atrage atenția 
celorlalți să încerce 
să lucreze mai 
mult. 

 
Rezolvă fișa de 
lucru, individual. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Citesc rezolvarea 
exercițiilor de pe 
fișă. 
 
Alături de colegul 
de bancă 
formează o grupă 
și compun o rimă 
hazlie cu produsul 
de pe bilețel. 
 
 
 
 
 
 
Copiii se vor 
bucura de modul 
în care a decurs 
lecția și de 
aprecierile 
primite. 

 
 
 
Conversația 
 
 
 
 
Explicația 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conversația 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Frontală 
 
 
 
Pe grupe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frontală 

fișa. 
 
 
 
Observar
ea 
modului 
de lucru 
al 
elevilor 
și a 
atenției. 
 
 
 
 
 
Observar
ea 
modului 
de 
relaționar
e cu 
colegul 
de bancă 
 
 
Aprecieri 
verbale 
 
 
 
 
 
Evaluare 
finală 
Aprecieri 
verbale 

ANEXA1: 
  1  x  10  =  10 Un pahar cu apă rece. 
  2  x   7  =  14 Daca înveți iei nota 10. 
  5  x   4  =  20 Hai cu noi să te petreci. 
  8  x   8  =  64 Cine merge azi la teatru? 
 10  x   6  =  60 Sarmalele sunt reci. 



66 
 

 
 
ANEXA2:
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ANEXA3: 
 
4 x (5+7)= 
6 x (35-27)= 
10x (12-6)= 
3 x (9+0)= 
5 x (2+8)= 
ANEXA4:    
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~Fișă de lucru~ 
 

1) Scrie răspunsul corect  
7 x 7= 
 
6 x 8= 
 
2 x 9= 
 
3 x 4= 
 
5 x 10= 

2) Verifică dacă sunt adevărate egalitățile: 
 
2 x 5= (6 – 2)x 3     
 
(10x 6)- 12= (4 x 2)+(4 x 10)    
 
8 x 7= 5 x 3  
 
(5 + 4)x 9= (8x10)+1  
 
45-(2 x 7)= 3 x10 
 

3) -Din produsul numerelor 8 x 6 scade produsul numerelor 5 x5 
-La suma numerelor 2, 3, 5 înmulțește dublul numărului 4 
-Diferența numerelor 50, 35 și 7 înmulțește triplul numărului 1 

4) Aflați numărul triunghiurilor din desenul alăturat 
a) Ca produs al unui număr cu o sumă 
b) Ca sumă de produse 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

5) Alina are 8 ani. Sergiu, fratele ei, are dublul vârstei Alinei. Mama copiilor împlinește luna 
aceasta triplul vârstei fetiței adunat cu vârsta fratelui.  

 Câți ani are fiecare membru al familiei? 
 Care este suma vârstei membrilor familiei? 

6) Paul este un arcaș pasionat. Într-o zi a tras 7 săgeți. Fiecare săgeată valorează 9 puncte. Ce 
punctaj a obținut în acea zi?            

7) Rezolvați urmăroarele probleme: 
 În 10 lăzi s-au pus câte 7 kg de vișine, iar în 8 lăzi s-au pus 

câte 4 kg de caise. Câte kg de fructe sunt la un loc? 
 Într-o livadă sunt 3 rânduri cu câte 9 cireși, 4 rânduri cu câte 

5 vișini și 6 rânduri a câte 2 meri. Câți pomi sunt în livadă, în total? 

EXERCIȚIILE 
CAMPIONILOR 
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PROBLEME REZOLVATE- LICEU 

 
PROBLEME DE NUMĂRARE A FUNCȚIILOR 

 
Pravăț Alexandra, clasa a XI-a G  

profesor coordonator Roman Valentina 
 

1) Se consideră funcția 6;5;4;3;2;1;4;3;2;1:f . Aflați numărul funcțiilor f : 
a) injective; 
b) strict descrescătoare; 
c) care nu sunt strict crescătoare; 
d) injective dar nu sunt strict monotone; 
e) surjective; 
f) strict crescătoare, astfel încât 32f ; 
g) astfel încât 3max f ; 
h) astfel încât 3min f ; 

 

2) Se consideră 5;4;3;2;15;4;3;2;1:f . Aflați numărul funcțiilor f care au următoarele 
proprietăți: 

a) au domeniul și codomeniul date mai sus ; 
b) f(1) = f(2) = 3; 
c) f să fie bijectivă; 
d) f(2) să fie număr par; 
e) f injectivă si f(2)+f(4) = 5; 
f) f (4) să fie diferit de f(a) unde a 5,3,2,1 ; 
g) 5;4;2Im f . 
 

REZOLVĂRI: 

1) Notăm A= ;4;3;2;1 , 6;5;4;3;2;1B  

a) f injectivă 64BA  adevarată  3606543
!46

!64
6A  (funcții 

injective). 

b) f strict descrescătoare 64BA  adevarată 15
2!4

65!4
!46!4

!64
6C (funcții 

strict descrescătoare.). 

c) f strict crescătoare 64BA  adevarată 15
2!4

65!4
!46!4

!64
6C ( funcții 

strict crescătoare.) 
Numărul funcțiilor cu domeniul A și codomeniul B este 46  funcții f:A B 

Pentru a afla numărul funcțiilor care nu sunt strict crescătoare, din 46  scad numărul funcțiilor 
strict crescătoare. 

12811564  funcții cerute. 
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d) Dacă funcția f este strict monotonă  f injectivă. Înseamnă că mulțimea funcțiilor f:A B 
strict monotone (strict crescătoare. si strict descrescătoare.) este inclusă în mulțimea 
funcțiilor f:A B,  injective Din numărul funcțiilor injective scad numărul funcțiilor strict 
crescătoare și numărul funcțiilor strict descrescătoare. Rezultă 3301515360  funcții 
cerute. 

e) f surjectivă 64BA  falsă  numărul funcțiilor surjective este 0. 
f)   

x  1      2      3       4 

f(x) a       3     c        d 

 
f stict crescătoare  3a  si dc3 6,5,4,,2;1 dca a.i. c<d 
Obtinem: 

x  1       2      3       4 

f1(x)  1       3     4        5 

f2(x) 1        3     4        6 

f3(x) 1        3     5        6 

f4(x)  2       3     4        5 

f5(x) 2        3     4        6 

f6(x) 2        3     5        6 

 
Inseamnă că sunt 6 funcții cu proprietățile cerute. 

    g) 

x  1      2      3       4 
f(x) a       b     c        d 

 

Pentru că 3max f , rezultă că a,b,c,d sunt numere din codomeniul 6;5;4;3;2;1 , mai mici, sau 
egale cu 3.  

ordonata multime este ,,,
3,2,1,,,

dcba
Mdcba

există 43MMMM funcții cerute. 

h)  
x  1      2      3       4 

f(x) a       b     c        d 

 

Pentru că 3min f , rezultă că a,b,c,d sunt numere din codomeniul 6;5;4;3;2;1 , mai mari sau 
egale cu 3.  
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ordonata multime este ,,,
6;5;4;3,,,

dcba
Mdcba

există 44MMMM funcții cerute. 

 

2. Notăm 5;4;3;2;1A ( domeniul ) și 5;4;3;2;1B (codomeniul); f:A B 

a) Există 
5

5AB  funcții. 

b)  

x  1      2      3       4      5 

f(x)  3      3     a        b      c 

 

ordonată multime c)b,(a,
5;4;3;2;1,, Mcba

  există 125533M  funcții ( exponentul este 3 deoarece a,b,c 

sunt 3). 

c) f bijectivă 55BA  adevarată; înseamnă că există 5!= 1205432  funcții 
f:A B bijective. 

d) f(2) este număr par 4;22f . 

x  1      2      3       4      5 

f(x)  a      2      b      c       d 

 

ordonata multime d)c,b,(a,
5;4;3;2;1,,, Mdcba

există 625544M  funcții cu proprietățile cerute si f(2)=2, 

tot 625 funcții cu proprietățile cerute și f(2) = 4, în total 12506252  funcții. 

e) f este funcție injectivă și f(2)+f(4)=5 

Știm că f este funcție injectivă, 5;4;3;2;14,2 ff  și f(2)+f(4)=5  

514
523
532
541

.  

x  1      2      3       4      5 

f(x)  a      1      b       4      c 

 

f este funcție injectivă dacă și numai dacă a,b,c,1 și 4 sunt distincte două câte două. Înseamnă că  
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ordonată multime este c)b,(a,
douã câte douã distincte 5,3,2,, cba

numărul funcțiilor cerute cu f(2)=1 si f(4)=4 este 

3!=6   
Din  si  24!34  funcții cerute. 
f)  

x  1      2      3       4      5 

f(x)  a      b      c            d 

 

 trebuie să fie diferit de a,b,c și d; 

I) Dacă 5;4;3;2,,,1 dcba  

ordonată multime d)c,b,(a,
5;4;3;2,,, Mdcba 44 4M  funcții cerute, cu f(4)=1. Exponentul 4 reprezintă 

numărul literelor a,b,c,d. 

Folosind același raționament pentru cazurile  

II) 5;4;3;1,,,2 dcba  

III) 5;4;2;1,,,3 dcba  

IV) 5;3;2;1,,,4 dcba  

V) 4;3;2;1,,,5 dcba  

rezultă 445  funcții cerute. 

h) astfel încât 5;4;2Im f . 
 

x  1      2      3       4      5 

f(x)  a      b      c       d      e 

 

5;4;2Im f
ordonata multime e)d,c,b,(a,

5;4;2,,,, Medcba
243355M  functii cerute. 

 

 
  



73 
 

LEGI DE COMPOZIȚIE 
 

Țâmpu Denisa, Clasa a XI a B 
Pe R se consideră legea de compoziţie  x o y= xy + x + y 
Rezolvaţi în R inecuaţia x o x < 0. 

x o x < 0, x  R 

x o x=  x + x= x 

Relaţia devine: 

x< 0 

a=1              Δ=  – 4ac 

b=2              Δ=  – 4 × 1 × 0 

 c=0              Δ=  4 

                     √ Δ= 2 

 

x1,2=  =          x1    

                                x2    
 

x                -∞       -2        0           +∞  

x       ++++0++0++++++ 

 

x < 0  x (-2,0 ). 
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PROBLEME REZOLVATE- GIMNAZIU 
 
1. Determinați cel mai mic număr natural nenul care împărțit la 5, 8 și respectiv 10, dă resturile 4, 7, 
respectiv 9. 

Tudor Andrei, clasa a VI-a  
Prof. Muraru Marlena -Antoaneta 

Școala Gimnazială ,,Mihai Drăgan” Bacău 
 

Rezolvare: 
La acest tip de exerciții se folosește teorema împărțirii cu rest. 
Teorema ne spune că deîmpărțitul este egal cu produsul dintre împărțitor și cât la care adunăm 
restul:     
       D = Î∙ C + R 
Dacă presupunem că numărul nostru este n, atunci putem scrie teorema împărțirii cu rest pentru 
fiecare caz de împărțire dat de exercițiu. Astfel: 
n = 5∙C 1 + 4, 
n = 8∙C 1 + 7, 
n = 10∙C 1 + 9, 
Observăm că 4 = 5-1, 7 = 8-1 și 9 = 10-1 
Vom scrie cele 3 relații astfel: 
n = 5∙C 1 + 5-1, 
n = 8∙C 1 + 8-1, 
n = 10∙C 1 + 10-1 
În toate relațiile trecem -1 în partea stângă și obținem: 
n+1 = 5∙C 1 + 5 = 5(C1 +1), 
n+1 = 8∙C 1 + 8 = 8(C2 +1), 
n+1 = 10∙C 1 + 10 = 10 (C3 +1). 
Relațiile, aduse în aceste forme ne arată că numărul n+1 este un număr care este divizibil cu 5, 8 și 
10. Cel mai mic număr care este divizibil cu 5, 8 și 10 este cel mai mic multiplu comun al 
numerelor 5,8 și 10. 
5 = 5 
8 = 23 
10 = 2∙5 
c.m.m.m.c = 23∙5 = 40 
Rezultă că numărul n+1 = 40. Din această relație rezultă că 
 n = 40-1 = 39. 
Soluția:  { 39 } 
 
2. Suma a trei numere naturale este 85. Să se afle numerele știind că al doilea număr este cu 15 mai 
mare decât primul și de două ori mai mic decât al treilea. 

 Muscalu Daria, clasa a VII-a 
Prof. Muraru Marlena –Antoaneta 

Școala Gimnazială ,,Mihai Drăgan” Bacău 
Rezolvare: 
Notăm cele 3 numere naturale cu x, y și z. 
Suma lor este x + y + z = 85. 
Al doilea număr, y este cu 15 mai mare decât primul   y = 15 + x   (1) 
și de două ori mai mic decât al treilea:   y = z : 2 sau  z = 2 y 
Dacă z = 2y  și y = 15 + x rezultă că z = 2 (15 +x ) = 30 + 2 x   (2) 
În suma numerelor vom înlocui expresiile lui y și z în funcție de x (relațiile 1 și 2). 
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f(x) 

g(x) 

h(x) 

A 

B D 

C 

M N 

P 

T 

Obținem: 
 x +  y + z = x + (15 + x) + ( 30 + 2x) = 85  => 4x  = 85 – 15 – 30  =>  4x = 40 =>  
 =>  x = 40:4 = 10. 
Atunci    y = 15 +x = 15 + 10 = 25 si   z = 30 +2x = 30 + 20 = 50. 
Soluția:   x = 10, y = 25,  z = 50. 
 

3. Sa se afle aria triunghiului marginit de graficele functiilor f, g, h :R→R unde f(x)=4x-7; 

 g(x)=-4x+17; h(x)=1 

Contoman Andreea, clasa a VIII-a, 
Prof. Muraru Marlena -Antoaneta 

Școala Gimnazială ,,Mihai Drăgan” Bacău  

Rezolvare: 

   x=0 f(0)=-7→A(0;-7) 

 f(x)=0 x=
4
7 →B(

4
7 ;0) 

 x=0 g(0)=17→C(0;17) 

 g(x)=0 x=
4

17 →D(
4

17 ;0)  

Punctul M(m;n) este intersectia graficului  

functiei f(x) cu graficul functiei h(x) 

4m-7=1→m=2→M(2;1) 

Punctul N(s;v) este intersectia graficului 

functiei g(x) cu graficul functiei h(x). 

-4s+17=1→s=4→N(4;1) 

Punctul P(t;p) este intersectia graficului 

functiei f(x) cu graficul functiei g(x). 

 

 

 

             

 Avem 4t-7=-4t+17→t=3 

              4t-7=p→p=5 →P(3;5) 

Triunghiul PMN format prin intersectia graficelor celor trei functii are 

MN=4-2=2; inaltimea PT=5-1=4 →S 4
2

42
2

PTMN
MNP u.a(unitati de arie) 
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4. Sa se determine m astfel ca punctele A(-2;-1); B(2m;m-1/2); C(4;7) sa fie coliniare . 
Popescu Alexandru, clasa a VIII-a 
 Prof. Muraru Marlena -Antoaneta 

Școala Gimnazială ,,Mihai Drăgan” Bacău  

Rezolvare: 
Pentru ca punctele A;B;C sa fie coliniare ele trebuie sa se afle pe graficul  
unei functii liniare de forma f(x)=ax+b 
f(-2)=-1; f(4)=7→-2a+b=-1 

                             4a+b=7 →a=
3
4  si b=

3
5 →f(x)=

3
5

3
4 x  

B(2m;m-1/2) trebuie sa apartina si el graficului functiei f(x), deci 

f(2m)=
2

1
3
52

3
4 mm →m=-1  
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PROBLEME PROPUSE- GIMNAZIU 
 

1. Dacă x2-100x+9=0, determinați x+
x
9  

Cărare Alexandru Cristian, clasa a VIII-a A 
prof. coordonator Heisu Ancuța 

2. Aflați cel mai mare număr natural x pentru care x 735  
Ivanciuc Matei Vlăduț clasa a VIII-a A 

prof. coordonator Heisu Ancuța 

3. Calculați suma:
11
10

7871
7...

2215
7

158
7

81
7   

 Breșug Matei, clasa a VIII-a B 
Școala Gimnazială Miron Costin Bacău 

prof. coordonator Beșa Cătălina Elena 
4.Rezolvați ecuația: 

2
100

1...
4
1

3
1

2
1 x = 200 -

100
99...

4
3

3
2

2
1

 

Crăciun Anisia Diana, clasa a VIII-a A 
prof. coordonator Heisu Ancuța 

5. Aflați numerele reale x, y, z știind că x= yz21 ,y= xz22 , z= xy26  
Antoche Alexandru, clasa a VIII-a A 

                                                                                                      prof. coordonator Heisu Ancuța 
6. Rezolvați ecuația 2x + 42x =0 . 

Andone Andreea, clasa a VIII-a A 
                                                                                                      prof. coordonator Heisu Ancuța 
7. In piramida VABCD se cunosc VA=VB=VC=VD= 5  cm. Pătratul ABCD are latura AB= 6 
cm.Aflați distanța de la V la planul (ABC). 

Gîrbă Daria Elena, clasa a VIII-a A 
prof. coordonator Heisu Ancuța 

8. Aflația aria unui triunghi echilateral știind ca raza cercului înscris în triunghi este 3 cm. 
Derveș Ștefana, clasa a VIII-a A 

                                                                                                      prof. coordonator Heisu Ancuța 
9. Determinați numărul real a, al cărui cub este 1+3+5+...+15 

Spânu- Nechita Lia, clasa a VIII-a A 
prof. coordonator Heisu Ancuța 

10.Rezolvați ecuația 413 xx  
Ciuchi Tudor, clasa a VIII-a B 

Școala Gimnazială „ Spiru Haret” Bacău 
prof. coordonator Ciuchi Constantin Codrin 

11.. Determinați valoarea minimă a expresiei E(x,y)=x2+y2+6x+4y+14 
Gavriloaea Luiza, clasa a VIII-a C 

Școala Gimnazială Ion Creangă Târgu Frumos 
prof. coordonator Goșman Marcela 
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PROBLEME PROPUSE- LICEU 

 

12. Calculați suma
n

k kk
kkk

1
44

23

1
1464  

 Heisu Vlad, clasa a IX -a B 
Colegiul Naţional „Gheorghe Vrănceanu”, Bacău 

prof. coordonator Andrei Gabriel 
 

13. Rezolvați ecuația x2-2 1x -1=0 în R 
 Heisu Vlad, clasa a IX-a B 

Colegiul Naţional „Gheorghe Vrănceanu”, Bacău 
prof. coordonator Andrei Gabriel 

 
14. Rezolvați ecuația:  7x + 5·3x= 22 

                                  Toma  Andreea, clasa a X a B  
                                                      
15. In reperul cartezian xOy se consideră punctele A(1, 1), B(-3,2) si C(1,-6). Determinați lungimea 
medianei din A a triunghiului ABC. 

 Dediu Anca, clasa a XI-a B 
                   

16. Să se aducă la forma cea mai simplă următorul logaritm: log5(2ᶦᵒᵍ₂25). 
Franț  Gabriela Georgiana, clasa: a XI-a B 

                   
17. Calculați probabilitatea ca alegând un număr de două cifre, acesta să fie aibă cifra zecilor mai 
mare decât cifra unităților.            

                                                                                    Geosanu Elena Andreea, clasa a XI-a B    
                   

18. Determinați numărul real a, știind că punctul A(a, a+3) aparține graficului functiei f: R→R, 
f(x)= x2+ 2x+1. 

                                            Cociangă Emanuela, clasa a XI-a B 
                  

19. Calculați probabilitatea ca alegând un număr de două cifre, acesta să aibă suma cifrelor 7. 
           

                                                                            Măndei Melania, clasa a XI-a B   
                   

20.  Determinați probabilitatea ca alegând o submulțime a lui A={1,2,3,4,5,6}, aceasta să conțină 
doar cifre pare. 

                                                                Manole Ana-Maria, clasa a XI-a B 
                   

21. Determinați probabilitatea ca alegând un număr din mulțimea A= { 101,...,3,2,1 }, acesta 
să fie rațional. 

Sandu Roxana Andreea,  clasa a XI-a B 
                                                                                                           
22. Pe mulţimea r se defineşte legea de compoziţie x◦y =x y-7x-7y+56 

a) Arătaţi că x◦ 7=7, oricare ar fi x real 
b) Rezolvați ecuația x◦y =8, unde x și y sunt numere întregi 
c) Arătaţi că legea „◦” este asociativă pe mulţimea R. 
d) Arătaţi că legea „◦” determină pe mulţimea (7, ) o structură de grup. 

Tabarcea Denisa Elena, clasa a XII-a A  
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23. Fie A=  

a) Să se determine valorile reale ale lui a astfel incat matricea A sa fie inversabila . 
b)  Să se calculeze . 
c) Determinați inversa matricei A pentru a=1. 

Savin Vlad ,clasa a XII-a A 
 

24. .Se considera pe ℝ legea de compozitie data de relatia x*y=xy-5x-5y+30   x,y . 
a) Verificati x*y=(x-5)(y-5)+5,  
b) Calculați 1*2*3*...*2020 
c) Rezolvati x*x*x=x 

  Pintilescu Mădălina,  clasa a XII-a A 
 

25. Determinați numărul real pozitiv a știind că 4, a, 9 sunt termeni consecutivi ai unei progresii 
geometrice. 

Frăsinescu Andrei, clasa a IX-a E 
 

26. .Fie mulţimea M={a+b  | a, b  Z} R. Se consideră legea de compoziție x○y= x+y+ ;. 
a) Demonstrați că x+y  M, oricare ar fi x,y  M. 
b) Demonstrați că x•y  M, oricare ar fi x, y  M. 
c) Arătați că legea de compoziție este asociativă. 
e) Determinați elementul neutru. 

Vlad Karina, clasa a XII-a A 
 

27. Determinați m R  pentru care ecuația x2 – 2 ( m – 1 )x + m – 1=0, are două rădăcini reale 
distincte; 

 Heisu Vlad, clasa a IX-a B 
Colegiul Naţional „Gheorghe Vrănceanu”, Bacău 

prof. coordonator Andrei Gabriel 
 

28.  In reperul cartezian xOy se consideră punctele A(1,-3), B(2,5) si C(5,a+2). Determinați 
numărul real a astfel incât punctele A, B si C să fie coliniare. 

Rotaru Ionela, clasa a IX-a E 
 

29. Pe R se consideră legea de compoziție x*y= xy+x+y 
a) Demostrați că M= (-1, ) este parte stabilă a lui R în raport cu legea de compoziție dată. 
b) Arătatți că (M,*) este grup abelian. 
c)  Calculați -1*2*(-3)*...*2020 

 Costea Alexandra Ionela,  clasa a XII-a  
Liceul Tehnologic Barbu A. Știrbey Ilfov 

prof. coordonator Ioana Melentina Toader-Rădulescu 
 

30. Pe R se consideră legea de compoziție:  x◦y=xy+2x+2y+2. 
a) Studiați asociativitatea legii de compoziție. 
b) Demonstrați că x◦y=(x+2)(y+2)-2, pentru orice x, y ϵ R. 
c) Arătați că x◦(-2) =-2,  pentru oricex ϵ R. 
d) Determinați elementul neutru. 
e) Aflați două numere a, b ϵ Q/Z pentru care a◦b ϵ Z. 
f) Rezolvați ecuația x◦x=x în R. 

                                    Coman Elena-Andreea, clasa: a XII-a A 
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31. Determinați m R astfel încât | A B | = 2, unde 
              A = { x R/ x2 – ( m -1 )x + 2 }: 
               B = [ 1, ) . 

Profesor Heisu Ancuța 
Colegiul Național Pedagogic „Ștefan cel Mare”, Bacău 

32. Determinați m  R pentru care : 

             
1

12
2

2

xx
mxx  < 2 , x R . 

Profesor Ursachi Alina Mihaela 
Colegiul „Mihai Eminescu”, Bacău 
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• Lucrarea trebuie să respecte, din punct de vedere al conţinutului, tematica abordată.  
• Autorul își va asuma răspunderea pentru materialul publicat. 
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C tre Editura „Rovimed Publishers” Bac u

V  anun m c  publica ia pe care o edita i a fost înregistrat  i a primit codul de 

identificare ISSN, dup  cum urmeaz :

 Conexiuni didactice =  
ISSN 2601 - 2685, ISSN-L 2601 - 2685 

Codul ISSN va fi utilizat conform instruc iunilor con inute în anexa “ISSN –

informa ii generale”, respectând Legea nr. 111/1995 republicat  i Legea nr. 

186/2003, privind promovarea culturii scrise. 
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