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EDITORIAL 

Revista „Conexiuni”își propune să devină un instrument de informare a elevilor şi comunităţii cu 
privire la evenimente şi aspecte generale legate de şcoală şi comunitate,  de  identificare şi dezvoltare a 
unor aptitudini jurnalistice şi literare ale elevilor. În aceeaşi măsură, urmărim ca, prin tematica abordată şi 
paleta informativă, revista să contribuie la formarea elevilor şi a cadrelor didactice, la aflarea  metodelor 
şi mijloacelor de dialog şi comunicare, la dezvoltarea unor preocupări comune și la cunoașterea valorilor 
naționale si universale. 

Revista de matematică și științe conține articole ale profesorilor și elevilor, probleme propuse de 
aceștia, rezumate ale unor proiecte educative coordonate de profesori ai colegiului. 

Această publicație este rezultatul unui efort de echipă al cadrelor didactice și elevilor de la 
Colegiul Național Pedagogic „ Ștefan cel Mare”, Bacău, dar și al colegilor și elevilor din alte școli 
băcăuane. 

 Prof. Heisu Ancuța 





7 

SOLOMON MARCUS – FILĂ DE PORTRET 

Crăciun Anisia-Diana 
 clasa a VI-a A 

profesor coordonator Crăciun Mariana 
„Dar oare ce-o fi, dacă priveşti mai departe şi mai departe?“ 
Fascinat în permanenţă de răspunsurile din ce în ce mai variate şi mai incitante la această întrebare 

pe care şi-o pune încă din copilărie, matematicianul şi profesorul Solomon Marcus îşi dedică viaţa Ideilor, 
Matematicii, Poeziei, într-o fuziune remarcabilă. Dar cine a fost acest om extraordinar? 

Matematician român cu o aleasă erudiţie, Solomon Marcus a fost membru distins al Academiei 
Române, în preocupările sale îmbinându-se domeniul ştiinţelor exacte cu cel umanist, astfel încât va 
publica articole și cărți pe diferite subiecte culturale, lingvistice, semiotice sau filosofice. Matematicianul 
s-a născut pe 1 martie 1925, în orașul Bacău, într-o familie de croitori. Copilăria sa a fost străbătută de
frământări politice numeroase: dicatura, războiul, restricții de exprimare și de gândire. Din adolescenţă, a
început să ofere meditații elevilor mai mici pentru a contribui la întreținerea familiei. Promovează cu
rezultate remarcabile examenul de bacalaureat (primul din cei 156 de concurenți).

Urmează cursurile Facultății de Matematică din cadrul Universității București, iar în 1950 absolvă 
cu diplomă de merit. Se dedică învățământului universitar, parcurgând, rând pe rând, toate treptele 
didactice. În anul 1991 primește titlul de profesor emerit. A obținut titlul științific de doctor în matematică 
în anul 1956.  

Opera sa este prolifică, cărţile sale fiind traduse în nenumărate limbi (franceză, engleză, rusă, 
germană, spaniolă, italiană, cehă, maghiară, sârbă, greacă). A publicat peste 50 de volume şi sute de 
articole în reviste ştiinţifice sau de specialitate, în ţară şi străinătate, lucrările sale fiind citate de peste 
1.000 de autori. 

Mari matematicieni ai secolului trecut precum Dimitrie Pompeiu, Traian Lalescu, Alexandru 
Froda, Grigore C. Moisil, Miron Nicolescu au beneficiat de competența profesorului Marcus, cărora le-a 
editat și îngrijit opera științifică. Dintre profesorii săi, a fost apropiat de Miron Nicolescu, Grigore C. 
Moisil, Gheorghe Vrânceanu, Octav Onicescu, Dan Barbilian, Simion Stoilow. I s-a acordat titlul de 
Doctor Honoris Causa de către universitățile din Bacău, Constanța, Timișoara, Craiova și Petroșani. 
Majestatea sa Regele Mihai I i-a conferit ordinul Nihil Sine Deo. 

Profesorul Solomon Marcus este autor a numeroase studii interdisciplinare, de cărți ce privesc 
utilizarea matematicii în lingvistică, în analiza teatrală, în științele naturale și sociale etc. A militat pentru 
schimbarea învățământului românesc – prin trecerea de la forma pasivă, de memorare, la una activă, în 
care elevul sau studentul să își pună și să pună întrebări –, pentru adaptarea programelor și manualelor 
școlare la timpurile noastre. Este prezent în marile enciclopedii ca autoritate în lingvistica matematică, 
existând gramatici contextuale care îi poartă numele (Marcus Contextual Grammars).  

La vârsta de 90 de ani, Solomon Marcus acordă un interviu unui ziar ieşean, una dintre replicile 
matematicianului reflectând vitalitatea, autenticitatea şi valoarea unui om frumos cu adevărat: „90 de 
ani…e mult e puţin ? Cum vă raportaţi la această vârstă, domnule academician ? Acad. Solomon 
Marcus: Vârsta este în funcţie de momentul şi locul din care o privim. De pildă, când eram copil şi mi se 
spunea că cineva are 40 de ani, avea o senzaţie de bătrâneţe. În mod spontan, îi consider tineri pe toţi cei 
cu o vârstă mai mică decât a mea. Şi îmi amintesc chiar, ca să vedeţi că asta este o psihologie foarte 
răspândită, îmi amintesc că venerabilul Iorgu Iordan, care era nonagenar, a simţit nevoia să predea ştafeta 
la conducerea unor instituţii şi reviste, s-a exprimat – deloc ironic – Acum voi preda ştafeta tineretului! 
Tineretul însemnând octogenarii Rosetti şi Graur. Şi îl înţeleg perfect, căci asta este psihologia de astăzi. 
În acelaşi timp, nu am senzaţia unui moment de bilanţ. Ceea ce mă domină este, nu mentalitatea amintirii, 
ci mentalitatea proiectului. Preocuparea mea principală se referă la proiectele mele pentru acest an 2015 şi 
pentru anii care urmează şi am bine stabilite aceste repere.” Oare noi, tineretul la care se referă 
matematicianul, vom fi demni de preluarea ştafetei? 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Matematician
https://ro.wikipedia.org/wiki/Academia_Rom%C3%A2n%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Academia_Rom%C3%A2n%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Lingvistic%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Semiotic%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Filozofie
https://ro.wikipedia.org/wiki/1_martie
https://ro.wikipedia.org/wiki/1925
https://ro.wikipedia.org/wiki/Bac%C4%83u
https://ro.wikipedia.org/wiki/Facultatea_de_Matematic%C4%83_%C8%99i_Informatic%C4%83_a_Universit%C4%83%C8%9Bii_din_Bucure%C8%99ti
https://ro.wikipedia.org/wiki/Universitatea_din_Bucure%C8%99ti
https://ro.wikipedia.org/wiki/Doctor
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ȘTIINȚĂ ÎN VERSURI 
Ciuchi Tudor 

Clasa a VI-a B 
Școala Gimnazială Spiru Haret, Bacău 
Profesor coordonator Vasilescu Maria 

Spunea Dan Barbilian 
Că un matematician 
Poate întregi știința 
Unind-o cu poezia. 

Pe lângă axiome și teoreme, 
A scris mai multe catrene, 
Iar spațiile barbiliene 
Se completează cu poeme. 

ION BARBU, ALTFEL 

    Poparad Mariangela 
clasa a IX-a B 

Colegiul Național „Ferdinad I” Bacău 
Îndrumător, prof. dr. Adriana Chioaru 

Matematicianul cunoscut sub numele de Dan Barbilian s-a născut la 18 martie 1895, Câmpulung-
Muscel. Fiu al judecătorului  Constantin Barbilian si al Smarandei Barbu, a fost unul dintre importanții 
poeți romani interbelici care au reprezentat modernismul literar.  

Matematica era o pasiune încă de la o vârstă foarte fragedă, fapt ilustrat de publicațiile din „Gazeta 
Matematică”. Tot în acest timp, și-a dezvoltat și pasiunea pentru poezie. Între anii 1914 și 1921, studiază 
la “Facultatea de Științe” din București, dar îi sunt întrerupte cursurile, odată cu chemarea în armată, în 
timpul Primului Război Mondial. Vrând să își continuie studiile, poetul revine la cursuri tot în anul 1921, 
în Göttingen, Tübingen și Berlin. Cariera de matematician continuă în 1929, atunci când teza de doctorat 
este susținută, ca mai apoi să fie chemat la  Congresele Internaționale de Matematică la Hamburg (1936), 
Göttingen și Viena (1938), Oslo (1936), Praga (1934). În 1942, visul său devine realitate și este numit, 
oficial, profesor de algebră la aceeași facultate la care a studiat, în București. Împreuna cu Felix Klein, în 
1933, Dan Barbilian a început să se manifeste pe o alta ramura a matematicii, geometria, și astfel au 
fondat geometria algebrică si mecanica clasică. În 1938, devine membru al asociației Deutsche 
Mathematische Vereinigung (Uniunea matematică germană). A fost membru titular al Academiei de 
Științe din România începând cu 20 decembrie 1936. 
Lucrările matematice scrise de Ion Barbu, referitoare la teoria spațiilor, sunt doar patru, dar complexe: 
Asupra unui principiu de metrizare, Fundamentele metricilor abstracte ale lui Poincaré și Carathéodory 
ca aplicație a unui principiu general de metrizare, J-metricile naturale finsleriene, J-metricile naturale 
finsleriene și funcția de reprezentare a lui Riemann.  
Această ultimă lucrare a fost elaborată împreună cu Nicolae Radu și a fost depusă la redacție 
pe 20 octombrie 1961.  

Alte scrieri importante, consemnate de biografii săi, sunt: Curs de matematici generale (1937 – 
1940), Teoria lui Galois a ecuațiilor în axiomatizarea lui Steinitz, Axiomatizarea mecanicii clasice 
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(1943), Curs de algebră axiomatică (1944, 1947, 1950), Teoria aritmetică a idealelor în inelele 
necomutative. 

În timpul liceului, îl cunoaște pe viitorul critic literar Tudor Vianu, de care va fi legat prin una 
dintre cele mai lungi și mai frumoase prietenii literare. Criticul a declanșat debutul artistic al lui Ion 
Barbu, determinându-l să scrie un caiet de poezii, argumentat prin prezenta spiritului artistic. 

La 11 august 1961, poetul, bolnav, moare la spitalul „Vasile Roaită" din Bucureşti. În urma sa 
rămân studiile care atestă existența „spațiilor barbiliene”, rămâne o originală poezie modernistă ermetică 
și amărăciunea că, după instalarea comunismului, artistul, incapabil de compromisuri politice, a fost 
paralizat de cenzura roșie. 

O PROPRIETATE PRIN CARE SE REZOLVĂ 

PROBLEME CU NUMERE COMPLEXE 

Busuioc Anda-Ionela 
Clasa  a X-a D 

Profesor coordonator Munteanu Rodica 

Vom studia o proprietate deosebită a numerelor complexe , și anume proprietatea notată cu 
(P). Fie z un număr complex.Atunci are loc relația: 

(P) z∙ z =|z|2
Demonstrația acesteia este evidentă.  (Notăm z=a+bi și atunci (a+bi)(a-bi)=a2+b2 ). 
Observația 1:  Fie Z∈C.Atunci Z∈R dacă și numai dacă Z=𝑍.Demonstrația este imediată. 
Conform proprietați (P) avem Z. 𝑍=|Z|2  și dacă Z∈R atunci Z=𝑍  și deci și   𝑍=|Z| ,de unde 

rezultă Z=𝑍.Reciproc ,dacă Z=a+bi și dacă a+bi=a-bi,atunci evident b=0 și deci Z este real. 
Observația 2: dacă |z|=1 atunci  z=1

𝑧
. 

          Problema 1:  Fie z1,z2,z3∈C cu proprietatea| z1|=|z2|=|z3|≠0.Să se arate că 
Z=(𝑧1+𝑧2)(𝑧2+𝑧3)(𝑧3+𝑧1)

𝑧1𝑧2𝑧3
  ∈R 

Demonstrație 
Ținem cont de prima observație și notând | z1|=|z2|=|z3|=p ,vom calcula 9onjugate expresiei Z. 

𝑍=(𝑧1+𝑧2)(𝑧2+𝑧3)(𝑧3+𝑧1)

𝑧1̅̅ ̅ 𝑧2̅̅ ̅ 𝑧3̅̅ ̅
 =

(
𝑝2

𝑧1
+

𝑝2

𝑧2
)(

𝑝2

𝑧2
+

𝑝2

𝑧3
)(

𝑝2

𝑧3
+

𝑝2

𝑧1
)

𝑝2

𝑧1

𝑝2

𝑧2

𝑝2

𝑧3

,  din care după efectuarea 

        calculelor obținem chiar Z.Atunci este clar că Z este real. 
Problema 2: Fie(∀)z1,z2 ∈C. Să se demonstreze egalitatea : 

|z1+z2|2+|z1−z2|2=2(|z1|2+|z2|2) 
Demonstrație 

     Vom prelua membrul stâng al egalitații ținând cont de proprietatea |z|2= z∙ z, atunci avem: 
(𝑧1 + 𝑧2 )(𝑧1 + 𝑧2̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅) + (𝑧1 − 𝑧2)(𝑧1 − 𝑧2 ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ )= (𝑧1 + 𝑧2 )(𝑧1̅ + 𝑧2̅) + (𝑧1 − 𝑧2)(𝑧1̅ − 𝑧2̅)  = 𝑧1𝑧1̅ +

𝑧1𝑧2̅ + 𝑧2𝑧1̅ + 𝑧2𝑧2̅ + 𝑧1𝑧1̅ − 𝑧1𝑧2̅ − 𝑧2𝑧1̅ + 𝑧2𝑧2̅ = 2(𝑧1𝑧1̅ + 𝑧2𝑧2̅) = 2(|𝑧1|2 + |𝑧2|2).
Problema 3: Fiez1,z2,z3 ∈C astfel încât |𝑧1| = 3, |𝑧2| = 4, |𝑧3| = 5 ș𝑖 𝑧1 + 𝑧2 + 𝑧3 = 0. Să se

arate că 16𝑧1
2 + 9𝑧2

2 = 0
Demonstrație: 

Din 𝑧1 + 𝑧2 + 𝑧3 = 0 rezultă 𝑧1̅ + 𝑧2̅ + 𝑧3̅ = 0 (1) , iar din|𝑧1|2 = 9 |𝑧2|2 = 16, |𝑧3|2 = 25

deducem  𝑧1𝑧1̅ = 9, 𝑧2𝑧2̅ = 16,  𝑧3𝑧3̅ = 25 sau  𝑧1̅ =
9

𝑧1
, 𝑧2̅ =

16

𝑧2
, 𝑧3̅ =

25

𝑧3
.   Cu aceste exprimari   relația  

(1) devine 9

𝑧1
+

16

𝑧2
−

25

𝑧1+𝑧2
= 0 ,iar de aici  16𝑧1

2 + 9𝑧2
2 = 0.
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APLICAŢIE MICROSOFT EXCEL - NUMĂRUL DESTINULUI 

Profesor Bejan Daniela 
Profesor Bitire Bogdan-Ioan  

 
 

Numărul destinului este suma redusă a tuturor cifrelor din data nașterii. 
Din punct de vedere aritmetic algoritmul de calcul presupune următorii paşi: se scrie data nașterii sub 
formă numerică (inclusiv luna, care va fi un număr cuprins între 1 și 12), apoi se adună toate cifrele. Se 
adună, apoi, toate cifrele din care este compusă această sumă. Dacă noua sumă este un număr compus din 
două cifre, se repetă operația, până când se obține un număr compus dintr-o singură cifră sau unul dintre 
numerele 11 și 22 (numere superioare). 

De exemplu, dacă data nașterii este 28 noiembrie 1998, aceasta se exprimă numeric astfel 
28.11.1998. Se adună toate cifrele: (2+8)+(1+1)+(1+9+9+8) = 10+2+27 = 39. Suma obținută este 
compusă din două cifre (3 și 9) și nu este un număr superior (11 sau 22). Dacă ar fi fost un număr 
superior, adunarea s-ar fi oprit aici, iar suma redusă ar fi fost acel număr. 
Se adună cifrele care compun suma obținută anterior: 3+9 = 12. Noua sumă este compusă tot din două 
cifre (1 și 2) și, din nou, nu este un număr superior (11 sau 22), așa că operațiunea de adunare trebuie 
continuată. 

Se adună cifrele care compun suma obținută anterior: 1+2 = 3. Aceasta este, în sfârșit, suma 
redusă a datei de 28 noiembrie 1998 și reprezintă numărul destinului pentru această dată de naștere. 
Din punct de vedere informatic în aplicaţia Microsoft Excel se construieşte într-o foaie de calcul tabelul 
de date, corespunzător imaginii de mai jos: 

 
 
I. Celulele A3, B3 şi C3 sunt reprezentate ca liste derulantă, obţinute utilizând instrumentului Validare 
date, având ca sursă datele corespunzătoare din foaia de calcul, astfel au fost create listele „Ziua” cu 
valori în intervalul [1-31], „Luna” cu valori în intervalul [1-12], respectiv „Anul” cu valori în intervalul 
[1960-2015], în imaginea alăturată fiind prezentat domeniul de date.   
O variantă posibilă de rezolvare pentru a calcula automat Cifra destinului, respectiv Semnificaţia în 
funcţie de selectarea zilei/lunii/anului, după caz, se utilizează formulele/funcţii, după cum urmează: 

a. pentru a extrage Cifra 1 zi, în celula D3 se inserează funcţia =LEFT(A3) 
b. pentru a extrage Cifra 2 zi, în celula E3 se inserează funcţia =RIGHT(A3) 
c. pentru a extrage Cifra 1 luna, în celula F3 se inserează funcţia =MID(B3;1;1) 
d. pentru a extrage Cifra 2 luna, în celula G3 se inserează funcţia =MID(B3;2;1) 
e. pentru a extrage Cifra 1 an, în celula H3 se inserează funcţia =MID(C3;1;1) 
f. pentru a extrage Cifra 2 an, în celula I3 se inserează funcţia =MID(C3;2;1) 
g. pentru a extrage Cifra 3 an, în celula J3 se inserează funcţia =MID(C3;3;1) 
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h. pentru a extrage Cifra 4 an, în celula K3 se inserează funcţia =MID(C3;4;1) 
i. pentru a returna Suma tuturor cifrelor, în celula L4 se introduce formula 

=D3+E3+F3+G3+H3+I3+J3+K3 
j. pentru a returna Suma cifrelor destinului, în celula M4 se inserează funcţia 

=IF(MID($L$3;1;1)+RIGHT($L$3)<=9;MID($L$3;1;1)+RIGHT($L$3);MID($L$3;1;1)+RIG
HT($L$3)); dacă rezultatul obţinut este un număr inferior (<=9), respectiv în celula N4 se 
inserează funcţia =IF(MID($M$3;1;1)+RIGHT($M$3)<=9; 
MID($M$3;1;1)+RIGHT($M$3);"") dacă rezultatul obţinut este un număr superior (>9). 
Observaţie: pentru a afişa, după caz, funcţie de numărul inferior/superior returnat se aplică o 
Formatare condiţionată ce conţine reguli, astfel încât să se afişeze doar numărul final (suma 
redusă).  

 
k. pentru a returna Cifra destinului, în celula O4 se inserează funcţia =IF(M3>9;N3;M3) 
l. pentru a returna Semnificaţia, în celula P4 se inserează funcţia =VLOOKUP(O3;U3:V11;2), unde 

domeniul U3:V11, conţine semnificaţia fiecărui număr al destinului (sursa: 
http://www.horoscopurania.ro/cifra-destinului-in-numerologie)  
Un exemplu de rezolvare obţinut prin selectarea datei de 25.22.1980 este prezentat în imaginea de 
mai jos, caz în care cifra suma cifrelor destinelor este de un număr inferior (<=9), iar suma cifrei 
destinului ca număr superior (>9) nu este afişată prin regula de formatare condiţionată aplicată. 

 
Un alt exemplu de rezolvare obţinut prin selectarea datei de 03.07.1981 este prezentat în imaginea 
de mai jos, caz în care cifra suma cifrelor destinelor este de un număr superior (>9), iar suma 
cifrei destinului ca număr inferior (<=9) nu este afişată prin regula de formatare condiţionată 
aplicată. 

 
 
II. Celula M4 este reprezentată ca listă derulantă, obţinută utilizând instrumentului Validare date, 
având ca sursă datele corespunzătoare din foaia de calcul, astfel a fost creată lista „Zodii” cu 
valori din domeniul A5:L5. La selectarea unei zodii din lista creată, se va afişa, în mod 
corespunzător imaginea zodiei respective preluată automat din domeniul A5:L5. O posibilă 
rezolvare a acestei probleme presupune parcurgerea următorilor paşi: 
a. în celula N6 se inserează funcţia =INDEX($A$4:$L$4; MATCH($M$4;$A$5:$L$5;0))  
b. se copie imaginea zodiei Berbec din celula A5 în zona de afişare zodii 
c. se copie formula inserată în celula N6 
d. se deschide fereastra Manager nume se defineşte un  nume nou, de exemplu ZODII, iar 

formula copiată se lipeşte în zona „Se referă la:”  

http://www.horoscopurania.ro/cifra-destinului-in-numerologie
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e. se selectează imaginea copiată în zona de afişare zodii, 
iar în bara de formule se introduce referinţa cu 
numele =ZODII 

 
 
Un exemplu de afişare obţinut prin selectarea zodiei Balanţă este prezentat în imaginile de mai jos:  
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EVALUAREA PROGRESULUI ŞCOLAR 
Prof. Heisu Ancuţa 

Colegiul Național Pedagogic „Ștefan cel Mare” Bacău 
 

Printre factorii de bază care contribuie la pregătirea elevilor pentru viaţă, un loc bine definit îl 
ocupă controlul şi evaluarea progresului şcolar. Fără informaţiile obţinute prin intermediul controlului, nu 
s-ar cunoaşte nivelul de pregătire a elevilor, aspectele şi tendinţele dezvoltării lor intelectuale şi morale. 

Când se fac aprecieri asupra procesului de învăţământ, se ia ca reper numărul elevilor promovaţi şi 
îndeosebi al celor care au obţinut note bune şi foarte bune, cu condiţia ca nota să reflecte într- adevăr 
cunoştinţele elevilor. Cu cât numărul elevilor din această categorie este mai mare, cu atât se consideră că 
procesul instructiv- educativ este de o calitate superioară. 

Într-un număr apreciabil de studii şi cercetări docimologice se analizează notele elevilor, pentru a 
se cunoaşte ritmul notării, atitudinea elevilor faţă de învăţătură în funcţie de notele obţinute, legătura 
dintre ritmul notării şi nivelul de pregătire a elevilor. 

Ideal este ca notarea să se facă ritmic, cu o frecvenţă optimă a notelor în raport cu numărul orelor 
pe săptămână la fiecare obiect de învăţământ si cu o distribuţie uniformă a acestora pe toată durata 
semestrului. 

Cercetătorii s-au preocupat de studiul notelor dn cataloage (E.Csőgőr), pentru a vedea dacă există 
vreo legătură între notele unui elev sau ale unei clase la diferite obiecte de învăţământ şi atitudinea 
elevilor faţă de învăţătură. S-a ajuns la concluzia că atitudinea inegală faţă de învăţătură se întâlneşte la 
toţi elevii într-o măsură mai mare sau mai mică. Valoarea cea mai mare a coeficientului de inegalitate 
raportată la media anuală, apare la elevii cu mediile cuprinse între 7 şi 8, ceea ce impune cadrelor 
didactice o preocupare mai atentă faţă de această categorie de elevi, potenţializându-le capacităţile 
intelectuale superioare, mascate uneori de o medie mică. 

Un alt studiu, întreprins de E. Pătruţescu, semnalează legătura dintre ritmul notării şi creşterea 
nivelului de pregătire a elevilor. Din experimentul iniţiat rezultă că verificarea mai frecventă a elevilor 
asgură un plus de calitate pregătirii acestora. 

Studiul frecvenţei şi al distribuţiei notelor şcolare pe obiecte de învăţământ l-a condus pe D. 
Muster la determinarea “normei docimologice“, pentru că eficienţa muncii profesorului este 
determinatăatât de metodele de predare, cât şi de cele de examinare şi evaluarea a randamentului şcolar. 

Este bine ca evaluarea şi aprecierea elevilor să se realizeze în toate tipurile de lecţii prin care se 
parcurge un capitol, în aşa fel încât notele dobândite de un elev să oglindească cât mai multe aspecte ale 
pregătirii lui. 

Testele de evaluare reprezintă un important mijloc de dezvoltare a capacităţilor intelectuale şi de 
formare a priceperilor şi deprinderilor. Întrucât acestea se pot da la sfârşitul fiecărui capitol, se realizează 
astfel şi parcurgerea integrală a materiei şi notarea ritmică. 

Foarte important este ca notele din caietele de evaluare ale profesorilor să fie trecute cu 
regularitate în catalog şi să fie comunicate elevilor, deoarece acordarea oricărei note ajunge în sfera 
afectivă, indiferent de relaţiile profesor- elev şi declanşează motivaţia elevilor.  

Ovidiu- Gheorghe Ionescu arată că eşecul şcolar este clar datorat unei evaluări care nu e centrată 
pe capacităţi şi subcapacităţi ori nu e realizată în raport cu obiectivele fiecărei lecţii. Este de necontestat 
faptul că de multe ori nota nu reflectă corect părerea profesorilor despre elevi, iar pe parcursul timpului 
evaluarea din şcoală nu se confirmă în viaţa socială, mai corect spus, în reuşita individuală a fiecăruia.  

Capacitatea profesorilor de a selecta esenţialul dintr-o lecţie, de a gândi ce este relevant pentru o 
anumită vârstă, îi va ajuta să parcurgă materia prevăzută de programă şi să nu lase goluri sau “ferestre” în 
cunoştinţele elevilor.  

Verificarea se va face în acest sens, după criterii raportate la obiective, cu prioritate la cele 
formative. 

Funcţiile evaluării 
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În sensul său cel mai larg evaluarea se concentrează asupra eficientei sistemului de învățământ, 
considerat ca un subsistem al sistemului social. 

Ea se pronunta asupra funcționalității sistemului supraordonat – societatea si cel subordonat – 
învățământul. 

Evaluarea pedagogica vizează eficienţa învăţământului prin prisma raportului dintre obiectivele 
proiectate si rezultatele obţinute de elevi în activitatea de învăţare. Ea se realizează de către profesor prin 
strategii didactice adecvate, încheindu-se cu aprecieri asupra funcţionării interne a actului educaţional. 

Evaluarea oferă informaţii privitoare la relatiile dintre componentele interne ale actiunii 
educaţionale îndeplinind astfel o funcţie pedagogică. Prin înregistrarea performanţelor obţinute de elevi 
putem aprecia modul în care obiectivele proiectate au devenit componente ale personalităţii umane. 
Cunoasterea acestor aspecte reprezintă pentru profesor un cadru de referinţă în aprecierea și 
autoaprecierea muncii sale, iar pentru elevi un factor stimulator în procesul de învăţare. Strategiile 
evalutiv-stimulative constituie modalități interne, folosite de către profesor, în vederea înregistrării si 
măsurarii rezultatelor dobândite de către elevi. 

Evaluarea îndeplineşte și funcţii sociale care decurg din interacţiunile dintre învăţământ si 
societate. Astfel, societatea are posibilitatea de a se pronunţa asupra învăţământului ca subsistem. 
Funcţiile sociale constau si in sugestiile pe care evaluarea le ofera în vederea perfecţionarii sistemului de 
învăţământ, prin deciziile și intervenţiile care se întreprind în organizarea și desfășurarea sa. Originea 
acestor funcţii sociale trebuie căutată în evaluarea sistemului educaţional prin prisma obiectivelor 
economice si sociale generale ale societății într-o etapa dată. 

Etapele evaluării 
Indiferent de forma pe care o îmbracă (evaluare continuă, formativă sau evaluare cumulativă sau 

sumativă), procesul evaluării parcurge mai multe etape (R. W. Tyler): 
- definirea şi cunoasterea prealabilă a obiectivelor procesului de învăţământ; 
- crearea situaţiilor de învătare pentru a permite elevilor sa realizeze comportamentul pe care il 
presupun aceste obiective; 
- alegerea metodelor și instrumentelor de înregistrare și măsurare a rezultatelor; 
- desfățurarea procesului de înregistrare si măsurare; 
- evaluarea si analiza datelor culese; 

          - concluzii si aprecieri diagnostice pe baza datelor obținute. 
Concluzie 

Dezideratul evaluării după care trebuie sa ne călăuzim este de a   delimita cât mai precis indicatorii 
diferitelor categorii de performanţe, iar, în limita posibilităţilor, de a elabora si aplica instrumente 
corespunzatoare de măsurare.   
Bibliografie 

  1. Landsheere, Gilbert – Evaluarea continua si examenele (trad.), Bucuresti, Editura 
Didactică si Pedagogică, 1975; 
           2.Nicola, Ioan – Pedagogie, Bucuresti, Editura Didactică si Pedagogică, 1994; 
           3. Radu, I. T. – Teorie si practica in evaluarea eficientei învăţământului, Bucuresti, Editura 
Didactică si Pedagogică, 1981. 
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RESURSELE TERREI 
Ciocan Ioana clasa a XII-a A 

Prof. coordonator, Băican Simona 
 

          Planeta noastră este cu siguranță cel mai valoros dar pe care îl avem. Ne ocrotește, ne strânge 
călduros în brațele ei și ne oferă tot ce avem nevoie pentru a duce o viață plină de splendoare, confort și 
frumusețe. Dar oare  știm să apreciem toate aceste beneficii somptuoase, să respectăm locul în care 
viețuim  și să avem grijă de bogățiile pe care ni le oferă fără încetare lăcașul inimilor noastre?  Răspunsul 
ar trebui să fie pozitiv, dar din păcate nu este așa. Din contră, acțiunile noastre nu protejează Pământul, ci 
îl distrug puțin câte puțin în fiecare zi. Îl seacă de puteri istovindu-l până la nesfârșit. Am devenit din ce 
în ce mai iraționali, consumăm cu nesăbuiță resursele pe care acesta ni le-a pus la dispoziție dintotdeauna 
și  nu ne gândim la generațiile  care vor călca  tărâmul binecuvântat  unde prosperitatea ar trebui să 
domnească  și nu dezolarea.  
         Ziua  de 2 august 2017. Vă sună cunoscută? Este ziua în care planeta Pământ și totodată întreaga 
omenire  a intrat pe un nou făgaș. O problemă crucială a trecutului, prezentului dar mai ales a viitorului  
ne presează necontenitor și ne afectează  traiul obișnuit mai mult decât am putea realiza. Această dată, 
poate una aparent banală marchează un adevăr dureros. Acela că noi exploatăm Terra mai mult decât  
poate ea să ne ofere. Nu suntem rezervați și nu ne gândim la viitor, dar în schimb consumăm cât se poate 
de mult și de cele mai multe ori irosim fără rost resursele  fără de care viața nu ar mai fi la fel.  
          Un studiu făcut de  Global Footprint Network arată că în mai puțin de 8 luni de zile oamenii au 
epuizat resursele pe care planeta le pune la dispoziție pentru un an întreg. Earth Overshoot Day, căci așa 
se numește această zi  marchează momentul crunt în care cerințele oamenilor depășesc capacitatea de 
regenerare a Pământului în acel an. Emisiile de carbon sunt problema principală care conduce la 
degradarea  mediului natural, iar urmările sunt grave.  Lipsa apei potabile,  seceta , dar și afectarea naturii 
sunt doar câteva dintre consecințele devastatoare  care deja au început să-și facă apariția.  Dacă în urmă 
cu 20 de ani Earth Overshoot Day avea loc la sfârșitul lunii septembrie, acum a venit mult mai devreme. 
Deci, să ne gândim ce se va întâmpla peste 50 de ani de acum încolo. Ce vom lăsa în urmă când existența 
noastră se va sfârși? Cum va arăta acest spațiu luxuriant dacă îl otrăvim constant eliminându-i până și 
ultima fărâmă  de sănătate?  
          Cu siguranță vă gândiți că singuri nu putem salva planeta. Dar nu e așa, fiindcă orice inițiativă 
conduce la alta, iar  o minte luminată care decide să fie aliatul planetei va forma la rândul ei oameni 
pregătiți să  reducă poluarea, să planteze și nu să defrișeze, să beneficieze rațional de ceea ce ne pune ea 
la dispoziție. Acum e ca și cum am consuma 1,7 planete Pământ într-un singur an, ceea ce înseamnă că 
dacă vom continua astfel, Terra nu se va mai putea regenera la timp, iar atunci efectele vor fi cu adevărat 
ucigătoare. Totul ar deveni pustiu, morbid, iar oamenii se vor confrunta cu probleme, care acum pentru 
noi sunt nesemnificative, precum lipsa apei potabile. Trebuie să luăm măsuri și să lucrăm în primul rând 
la educarea oamenilor, cu privire la acțiunile pe care le fac în fiecare zi și care afectează într-un anumit 
mod mediul înconjurător, începând de la lucrurile mărunte, precum sortarea deșeurilor până la cele mai 
complexe, ca poluarea industrială. 
              Metode de protejare a naturii ar fi cu siguranță multe, iar câteva statistici arată ca deja începem 
să schimbăm unele lucruri. State precum China  și-au luat angajamentul de a reduce  emisiile de carbon și 
de a aborda o strategie ecologică în planul de dezvoltare pentru următorii ani. Așa că încetul cu încetul 
oamenii devin conștienți că planeta nu este a lor, că nu vom trăi veșnic și că după ce noi nu vom mai fi 
vor veni alte suflete ce vor avea nevoie de darurile oferite de Planeta Albastră.    
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LICHIDUL CEFALORAHIDIAN  
  Mihalache Petru 

clasa  aXI-a F 
Prof.coord.Bejinariu Irina-Laura 

 
Lichidul cefalorahidian (lichidul cerebrospinal) este un lichid clar și transparent care umple 

sistemul ventricular cerebral, canalul ependimar, spațiile subarahnoidiene cerebrale și medulare. 
Împreună cu sângele, limfa, lichidul interstiţial, endolimfa şi perilimfa, formează mediul intern al 
organismului (totalitatea lichidelor extracelulare, circulante care au paramentrii fizici şi chimici 
aproximativ constaţi). 
Formare: 
       Lichidul cefalorahidian se formează în două etape succesive. În primul rând, ultrafiltrarea plasmei în 
lichidul interstiţial care are loc prin pereții capilarelor fenestrate, apoi lichidul trece  prin membrana 
bazolaterală a celulelor epiteliale coroidale. În următoarea etapă, celulele epiteliale coroidale secretă 
fluidul în ventriculi. Formarea LCR are loc prin transferul de NaCl, acesta determinând trecerea apei 
izoosmotic. În tubul proximal renal și intestinul subțire are loc, de asemenea, un transport asemănător 
celui izoosmotic, acesta fiind orientat în direcția absorbției și nu a secreției. În plus, plexurile coroide 
produc LCR prin absorbția și a altor substanțe, de exemplu: un metabolit al serotoninei, acid 5-
hidroxiindolacetic. 
Caracteristici: 
      Compoziția LCR este: 99% apă, 115 ml/L NaCl, 0,5 g/L glucoză și 0,4 g/L proteine (albumine, etc). 
Această compoziție reflectă starea fiziopatologică a creierului (inflamație, infecție, etc).           
      Producția de LCR este în jur de 500-1200 mL/zi, acesta fiind reînnoit zilnic de 3-4 ori. Volumul 
mediu de LCR la adult este în jur de 150 ml şi este resorbit la nivelul vilozităților arahnoidiene de către 
sistemul venos cerebral.  
      Presiunea normală a LCR (în decubit dorsal) este în jur de 5-10 mm Hg, o presiune mai mare de 15 
mmHg  putând  indica hipertensiune intra-craniană. În ortostatism, presiunea intracraniană este în jur de 
14-25 mm Hg. Majoritatea variațiilor presiunii LCR se datorează compresiunii asupra venei jugulare sau 
datorită tușitului. 
Funcții L.C.R.: 

 Rol de protecție a țesutului nervos împotriva traumatismelor, prin amortizarea unor șocuri la care 
este supusă cutia craniană; (efect de airbag) 

 Rol de protecție imunologică a sistemului nervos central; 
 Rol de transport al unor substanțe nutritive, hormoni, medicamente; 
 LCR constituie o barieră în calea pătrunderii în țesutul nervos a unor substanțe dăunătoare din 

sângele circulant; 
 De asemenea, L.C.R. are rol în curățarea SNC de diferite deșeuri metabolice, pe care le elimină 

prin bariera hematoencefalică; 
 Greutatea efectivă a creierului scade de la 1400g la 25g, datorită plutirii in LCR. Altfel, masa 

crescută a creierului ar fi împiedicat funcționarea propice a neuronilor de la baza sa, precum și 
vascularizația bogată a encefalului. 

Puncţia rahidiană: 
Pătrunderea cu un ac în spațiul subrahnoidian, printre vertebre reprezintă puncția rahidiană. Spre 

deosebire de celelalte tipuri de puncții care au doar scop explorator și terapeutic, puncția rahidiană poate 
avea și  rol anestezic. Scopul explorator al puncției rahidiene constă în măsurarea presiunii lichidului 
cefalorahidian, recoltarea acestuia pentru a fi examinat la microscop și în laborator sau injectarea de 
substanțe radioopace pentru examenul radiologic al măduvei spinării. Se pot introduce substanțe pe baza 
de iod sau aer. 
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Scopul terapeutic constă în decomprimarea în cazul sindromului de hipertensiune intracraniană și 
introducerea medicamentelor citostatice, antibioticelor sau serurilor imune în spațiul cefalorahidian. 

 
 
Bibliografie: 

1. Rusu V - Dicționar Medical, Ed. Medicală, București 2001 
2.  Walter F. Boron, Emile L. Boulpaep ''Medical Physiology'', Editia II, Cap. 11, p. 549-55 
3. http://medicalplace.blogspot.ro/2012/08/punctia-rahidiana.htm   
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REZOLVAREA UNOR MODELE DE SUBIECTE PENTRU EXAMENUL DE 
BACALAUREAT MATEMATICĂ 

Prof. Heisu Ancuţa 

Colegiul Naţional Pedagogic ”Ștefan cel Mare” din Bacău 
 

Introducere  
La întrebarea structurată de la subiectul II.2, în variantele de bacalaureat este propusă spre rezolvare 

o problemă de algebră, de clasa a XII-a, fie din capitolul”Structuri algebrice”, fie din  ”Polinoame”. 
În continuare sunt prezentate  metode de demonstrare a faptului că unele aplicaţii sunt morfime sau 

izomorfisme de grupuri. În prima parte sunt utilizate legi de compoziţie simple pe mulţimi sau 
submulţimi ale lui C sau R, apoi grupuri de matrice de ordinul al doilea sau al treilea utilizând drept legi 
de compoziţie adunarea sau înmulţirea de matrice, iar în ultima parte aplicaţiile prezentate au ca cerinţă 
găsirea izomorfismelor între grupuri izomorfe. 

 
I. 
1.  Pe R se consideră legea de compoziţie x  y=  x+y-2. Demonstraţi că funcţia f :RR , f(x)= x-2 

este un izomorfism între grupul (R,  ) şi grupul aditiv al numerelor reale.                       
Soluţie: Funcţia f este bijectivă deoarece este funcţie de gradul I de la R la R. Pentru a demonstra 

că f este morfism, arătăm că f(x  y) = f(x) + f(y), pentru orice x, y numere reale. f(x  y)= f(x+ y -2)= 
x+y-2-2= x+y-4. f(x) + f(y)= (x-2) +(y-2)= x+y-4. Deci f este şi morfism şi bijecţie, adică f este 
izomorfism.   

2. Pe G =(4, ) se consideră legea de compoziţie x  y=  xy-4x-4y+20. Demonstraţi că funcţia f :(0, 
 ) (4,  ) , f(x)= x+4 este un izomorfism între grupul multiplicativ  al numerelor reale pozitive  şi 
grupul (G,  ) .   

Soluţie:  f este injectivă deoarece este funcţie de gradul I. Demonstrăm că este surjectivă : ( ) y   
(4,  ), ( ) x(0,  ), astfel încât f(x)= y.  Dar x+4= y x= y-4 (0,  ). Deci f este şi surjectivă şi 
injectivă, adică este bijectivă. Pentru a demonstra că f este morfism arătăm că f(x y) = f(x)  f(y), pentru 
orice x, y(0,  ). f(xy)= xy+4, iar f(x  y) = (x+4) (y+4)- 4(x-4)-4(y-4) +20= xy+4. 

3. Pe Z se consideră legile de compoziţie x  y=  x+y+3 şi x y=  x+y-3. Demonstraţi că funcţia f :Z
Z , f(x)= x+6 este un izomorfism între grupurile (Z,  ) şi (Z, ). 

Soluţie: f este bijecţie şi f(x  y) = f(x)   f(y)=x+y+9. 
4. Pe R fie legea de compoziţie x  y=  5 55 x y .Demonstraţi că funcţia f(x)= 5 x  este un izomorfism 

între grupul aditiv al numerelor reale şi grupul (R,  ). 
Soluţie: f este bijecţie (funcţie radical de ordin impar de la R la R) şi f(x +y) = f(x)   f(y)= 5 yx  . 
5.  Demonstraţi că funcţia f : C*   C*, f(z) = z  este un automorfism al grupului (C*,  ). 
Soluţie: Injectivitatea : f(z)= f(t)  z t z=t. 
   Surjectivitatea : f(z)= t  z = t  z t C*. Deci f este bijecţie şi deoarece f(zt)= zt = f(z)f(t)  f 

izomorfism 
6. Demonstraţi că funcţia f : Q   Q, f(x) =ax, aQ este un endomorfism al grupului (Q,+). 
Soluţie:  f(x +y) = f(x) + f(y)=  a(x+y). 
7. Pe QQ se consideră legea de compoziţie (x,y)  (x’,y’) =(x+x’,y+y’). Demonstraţi că  f : QQ  

C, f(x,y)= x+iy este morfism între grupurile( QQ,  )şi (C,+). 
Soluţie: . f( (x,y)  (x’,y’) )=f((x+x’,y+y’))= (x+x’)+(y+y’)i= (x+iy)+ (x’+iy’)= f(x,y)+f(x’,y’). 

8. Fie G= (-1,1) şi x  y= 
1
x y

xy



. Demonstraţi că funcţia f :R *


G , f(x)=

1
1

x
x



 este un izomorfism 

între grupurile (R *


,+) şi (G,  ). 
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Soluţie: f bijectivă: injectivitatea f(x)= f(y) 
1
1

x
x



= 1

1
y
y



x= y f surjectivă f(x)= y 

1
1

x
x



=y 

x-1=xy+y x(1-y)= y+1 x= 1
1
y

y



, x(0,  ). f morfism : f(xy)= f(x  y) = 

1
1





xy
xy . 

9. . Demonstraţi că funcţia f :R (0,  ) , f(x)=a x , a(0,1) (1,  ), este un izomorfism între 
grupurile (R,+) şi (R *

 ,  ). 
Soluţie: f bijectiva (este funcţie exponenţială de bază a) ; f morfism : f( x+y)= a yx = f(x) f(y). 
II. 

10. Demonstraţi că funcţia f :RG , f(x)=
1
0 1

x 
 
 

 este un izomorfism între grupul (R,+) şi grupul 

(G,  ), unde G=
1

,
0 1

x
x R

  
  

  
.  

Soluţie: Funcţia este injectivă : f(x)= f(y) 
1
0 1

x 
 
 

= 
1
0 1

y 
 
 

 x=y,(  )x,yR şi surjectivă : ( )

1
0 1

x 
 
 

G ,( ) x R astfel încât f(x)=
1
0 1

x 
 
 

. Pentru a demonstra că este morfism, arătăm că f(x+y) = 

1
0 1

x y 
 
 

 = f(x)f(y). 

Concluzii 
Pentru a demonstra că anumite funcţii sunt izomorfisme de grupuri este necesara cunoaşterea 

metodelor de demonstrare a bijectivităţii unor aplicaţii, a axiomelor grupului şi a diferitelor tipuri de 
grupuri 
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MODEL DE SUBIECT REZOLVAT  PENTRU EXAMENUL DE BACALAUREAT 

MATEMATICĂ 

Prof. Heisu Ancuţa 

Colegiul Naţional Pedagogic ”Ștefan cel Mare” din Bacău 
 

I  

1. Se consideră numărul complex z=1+2i. Calculați z +
z
1  

2. Aflați distanța dintre punctele de intersecție cu axa Ox ale graficului funcției f: R R, f(x)=x2+3x-4 

3. Rezolvați in R ecuația 2
1

49
x

= 137 x  
4. Un produs se scumpește cu 30% și costă 390 lei. Aflați prețul inițial al produsului. 
5. Scrieți ecuația dreptei care trece prin A(2,3) și este paralelă cu dreapta BC, unde B(3,1) și C(4,2). 
6. Calculați cos105o + cos 75o. 
II 
1.Se consideră sistemul: 

   Rnm
nzyx

yx
mzyx
















,,
23

02
23

 și matricea A=
















231
012

31 m
 

 a) Determinați mR pentru care sistemul are soluție unică. 
 b) Aflați m,n R  dacă (1,-2,1) este soluție a sistemului. 
 c) Pentru m=n=0 rezolvați sistemul. 
2. Se consideră polinomul f=X3+X2-2X+m, mR, cu rădăcinile x1, x2, x3C 
 a) Aflați mR pentru care polinomul f este divizibil cu X+1. 
 b) Pentru m=-2 aflați rădăcinile polinomului f. 
 c) Determinați mR pentru care 3

3
3
2

3
1 xxx  =2( 2

3
2
2

2
1 xxx  )+1. 

III 

Se consideră funcția f: (0, )R, f(x)= xe
xx 12   

 a) Calculați f’(x), x>0. 
 b) Scrieți ecuația tangentei la graficul funcției f , în punctul de abscisă xo=1 situat pe graficul funcției . 
 c) Demonstrați că f (x)  -5 3e , pentru orice x > 0.  

1. Se consideră funcția f : R  R, f(x) = 
1

1
2 x

 

 a) Calculați 
1

0

)( dxxf . 

 b) Calculați  12x f(x) + xf’’(x)dx. 

 c) Determinați volumul corpului obținut prin rotația in jurul axei Ox a funcției g:[0,1]R,g(x)=
)(

1
xf

. 

SOLUȚII 
I 

1. 
5

12
5
6 i
 . 
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2. Punctele de intersecție sunt A(1.0), B-(4.0)   AB = 5. 
3. 131 77   xx   x=1. 

4. x+
100
30

 x=390   x=300. 

5. y- Ay = m(x- Ax )   y-3= m(x-2). m= BCm = 1   x-y+1=0. 
6. 2cos90ocos15o=0. 
 
II 
1. a)  detA=5m-10 
      detA  0  mR- 2 . 
   b) m=7,n=-3. 

   c) detA= -10  0  aplicăm regula lui Cramer   x=-
5
2

, y= 
5
4

, z= -1. 

2. a) f(-1)= 0 m=-2. 
  b) m=-2 f= (x+1)( 2x -2) =0 1x =-1, 2x = 2 , 3x = - 2 . 
  c) 3S + 2S -2 1S  +3m=0   3S =-7-3mm= -6. 
 
III 

1. a) f’(x)= xe
xx 32  , x>0. 

  b) y- 0y =m(x- 0x )    2x+ey-3=0. 
  c) f’(x)=0   2x -3x=0   x=3(0, )   f(3)= -5 3e  valoare minimă (din studiul monotoniei)   f(x)
  -5 3e  , x>0. 

2. a) 
1

0

)( dxxf =ln(1+ 2 ). 

 b)  1dx+  xf’(x)dx =x+xf(x)-  f(x)dx= x+
12 x

x -ln(x+ 12 x )+C. 

 c)  1
1

0

2  x dx=  (
3

3x +x) 1
0 = 

3
4 . 
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CONSULTAȚII BACALAUREAT 2017-2018 CHIMIE 

                                                                                 Profesor Cristina Ursache 
Colegiul Naţional Pedagogic ”Ștefan cel Mare” din Bacău 

NOŢIUNI DE TERMOCHIMIE 
 

Termochimia  studiază  efectele termice care însoţesc procesele chimice şi unele procese fizico-
chimice (topire, fierbere, dizolvare…). 

Efect termic= căldura degajată sau absorbită într-un proces 
Cantitatea de căldură primită de un corp/substanţă poate fi folosită la ridicarea temperaturii 

corpului sau substanţei.  
Pentru calcule se foloseşte  relaţia: 

Q=m·c·∆t        în care: 
   Q-cantitatea de căldură,  

m - masa,  
c- căldura specifică (are valoare specifică pentru fiecare substanţă, ex. capă = 4,18J/g∙grad) 
∆t-variaţia de temperatură, ∆t = tf - ti 

Căldură (Q) se măsoară în calorii,  1cal = 4,186 J ( 1kJ= 1000J) 

Reacţii exoterme, reacţii endoterme 
Reacţii exoterme sunt reacţiile care au loc cu degajare de căldură. (reacţiile de arderea sunt exoterme) 

 Reactanţi produşi de reacţie+ Q                    Fe (s) + S(s) FeS (s) +Q 
Reacţii endoterme sunt reacţiile care au loc cu absorbţie  de căldură. ( majoritatea reacţiilor de 
descompunere sunt endoterme) 

Reactanţi+Q  produşi de reacţie                      CaCO3(s) +Q  CaO(s)  + CO2(g) 
În ecuaţiile termochimice ale4 reacţiilor, pe lângă efectul termic (Q) se notează  şi starea de 

agregare a participanţilor la reacţie ( s-solid, l-lichid, g- gaz, aq-soliţie). 
Cantitatea de căldură Q, cedată într-o reacţie exotermă sau absorbită într-o reacţie endotermă, se 

numeşte căldură de reacţie. 

Entalpie de reacţie 
Entalpia (H) sau variaţia de entalpie ∆H, reprezintă căldura degajată/absorbită într-o reacţie care 

se desfăşoară  la presiune constantă;  
∆H= Qp 

Pentru o reacţie nrRnpP , ∆H se calculează cu relaţia  
∆H=  np HP  -  nR HR  ,  în care 

nr, np –nr. de moli de reactant şi produs ; 
HR, HP- entalpiile molare ale reactanţilor şi produşilor. 

În reacţii exoterme HR>HP , ∆H<0  (negativă); 
În reacţii endoterme HR<HP , ∆H>0  (pozitivă); 

(*) Variaţia entalpiei unei reacţii este egală ca mărime dar de semn contrar cu variaţia entalpiei 
pentru reacţia inversă.  

(**)Variaţia entalpiei unei reacţii depinde de starea de agregare a reactanţilor şi produşilor de 
reacţie. 

∆Hºf –entalpia molară de formare standard- reprezintă variaţia de entalpie a reacţiei de sinteză a 
unui mol de  substanţă compusă din elementele componente, măsurata în condiţii standard ( t = 25ºC , p= 
1 atm, pentru soluţii cM=1). 

(***)∆Hºf  substanţe simple = 0 
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(****)Cu cât  ∆Hºf a unei substanţe este mai mică (negativă), cu atât substanţa este mai stabilă. 
 
Căldura de combustie-arderea hidrocarburilor 

Procesele de ardere asigura energia termică. Materialele care ard şi dau căldură se numesc 
combustibili (gaze naturale, gaze de sondă, motorină, cărbuni, lemn, resturi vegetale). 

Arderea combustibililor =combustie şi se desfăşoară  în mod obişnuit la presiune constantă  
Căldura de combustie reprezintă variaţia de entalpie în procesul de ardere a unui combustibil. 
Legea Hess 

Efectul termic ce însoţeşte o reacţie chimică este constant şi determinat  numai de starea iniţială 
şi finală a sistemului, indiferent dacă transformarea are loc într-o singură etapă sau în mai multe. 

De exemplu, arderea carbonului  are loc: 
 - direct        C(s) +O2 (g) → CO2(g) +∆H1 ; ∆H1= -393,2 kJ 

 - în două etape: C(s) + 
2
1 O2 (g) → CO(g) +∆H2  ;  ∆H2 = -110,4kJ 

CO(g) +
2
1 O2 (g) → CO2(g) +∆H3 ; ∆H3  = -282,8 

 
CO (g)

C (s) CO 2 (g)

∆H2

∆H1

∆H3

 
Conform legii lui Hess: ∆H1=∆H2 + ∆H3 

Ecuaţiile termochimice pot fi adunate, scăzute, amplificate cu numere, întocmai ca ecuaţiile 
algebrice. 

Aplicaţii practice a legii lui Hess: 
 Permite calcularea căldurilor de formare pentru substanţele care nu se pot obţine direct prin 

sinteza din elemente; 
 Permite calcularea căldurilor de reacţie ale unor reacţii ce au loc în condiţii foarte dificile şi care, 

practic, nu se pot măsura. 
 

EXERCIŢII ŞI PROBLEME (extrase din grila de bacalaureat) 
Noţiuni de termochimie  

1. Calculaţi masa (grame) de apă care ar putea fi adusă la fierbere (t2=100ºC) de la temperatura     
t1 = 20ºC, utilizând căldura degajată la arderea a 100 kg cărbune cu puterea calorică 8936 kJ/kg. (capă = 
4,18 kJ/kg.K)  

2. Determinaţi cantitatea de căldură necesară încălzirii a 200 g apă de la temperatura   t1=20ºC la 
temperatura t2= 80ºC (capă = 4,18 kJ /kg.K).  

3. Determinaţi cantitatea de căldură necesară încălzirii a 300 g apă de la temperatura t1=40ºC la 
temperatura t2= 80ºC (capă = 4,18 kJ/kg.K). 

4. Calculaţi cantitatea de căldură necesară pentru a mări cu 40ºC temperatura a 800 g apă.  
(capă = 4,18 J/g.K)  

5. Calculaţi cantitatea de căldură necesară pentru a creşte temperatura unei baghete de aluminiu cu 
masa de 80g, de la temperatura t1=20ºC la temperatura t2=120ºC (cAl = 0,902 J/g.grad).  

6. Calculaţi cantitatea de căldură (J) necesarǎ pentru a mǎri temperatura unei cantitǎţi de 
 200 g apă de la t1= 20 ºC la t2= 90 ºC. (capă = 4,18 J/g grad) 

7. Calculaţi efectul termic al procesului care are loc la rǎcirea a 200g apă de la temperatura 
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t1= 80ºC la temperatura t2= 20ºC. (capǎ = 4,18kJ/kg.K). 
8. Calculaţi cantitatea (kg) de apă care poate fi adusă la fierbere de la temperatura t1=30ºC la 

temperatura t2=100ºC utilizând căldura degajată la arderea a 100 kg cărbune cu puterea calorică 8936 
kJ/kg. (capă = 4,18 kJ/kg.K).  

9. La arderea unui mol de metan se degajǎ 890 kJ/mol. Calculaţi cantitatea (moli) de metan care 
prin ardere degajă căldura necesară pentru a încălzi 100 g apǎ de la temperatura t1=25º C la temperatura 
t2=100º C (capă = 4,18 kJ/kg grad). 

Reacţii exoterme, reacţii endoterme 
1. Precizaţi tipul reacţiei (exotermă/endotermă) de ardere a unui alcan.  
2. Carbonatul de calciu se descompune la încălzire. Ecuaţia reacţiei chimice care are loc este:  

CaCO3(s) + 182 kJ → CaO(S) + CO2(g). 
Calculaţi cantitatea de căldură necesară pentru descompunerea a 200 kg carbonat de calciu.  

3. Sudarea prin aluminotermie se bazează pe reacţia chimică dintre aluminiu şi oxid de fer(III). 
Ecuaţia reacţiei termochimice care are loc este: 
2Al(s)+Fe2O3(s)→2Fe(s)+Al2O3(s) + 852kJ. 
Calculaţi masa de aluminiu consumată stoechiometric dacă din reacţie se degajă 568kJ. 

4. Calculaţi masa (grame) de aluminiu consumatǎ în reacţia cu Fe2O3, dacǎ din acest proces 
chimic rezultǎ 426 kJ. Ecuaţia termochimicǎ este: 

2Al(s)+Fe2O3(s)→2Fe(s)+Al2O3(s) + 852kJ 
5. Calculaţi cantitatea de căldură necesară descompunerii a 20 moli de etan considerând că nu au 

loc pierderi de căldură. Ecuaţia reacţiei termochimice care are loc este: 
C2H6(g) + 137 kJ → C2H4(g)+H2(g)  

6. Indicaţi tipul reacţiei chimice (exotermǎ/endotermǎ) de ardere a acetilenei. 

Entalpie de reacţie 
1. Calculaţi cantitatea de căldură care se degajă la arderea a 0,1 kmoli de hidrogen: 
2H2(g) + O2(g) →2H2O(l) ΔrH = -572kJ 
2. Calculaţi căldura degajată la oxidarea a 1,7g amoniac, pe baza ecuaţiei termochimice: 
2NH3(g) + 3/2 O2(g) → N2(g) + 3H2O(g) ΔrH1 = - 633 kJ 
3. Carbonatul de calciu prin descompunere formează CaO şi CO2. Ecuaţia reacţiei 

termochimice care are loc este: 
CaCO3(s) → CaO(s) + CO2(g) ΔrH = 178 kJ. 

Calculaţi variaţia de entalpie a reacţiei prin care se obţin 28 kg CaO din CaCO3. 
4. Determinaţi efectul termic al reacţiei de hidrogenare a etenei C2H4(g) + H2(g) → C2H6(g) 

cunoscând urmǎtoarele constante termochimice : ∆Hºf C2H4 ( g)  = 52 kJ/mol, ∆Hºf C2H6 (g )  =- 85 kJ/mol.  
5. Comparaţi stabilitatea oxizilor de aluminiu şi de fer(III), pe baza entalpiilor de formare 

standard: ∆Hºf Al2O3 ( s)  = -1672 kJ/mol,  ∆Hºf Fe2O3 ( s)   = -836 kJ/mol.  
6. Ordonaţi formulele hidrocarburilor: C2H4(g), CH4(g), C2H6(g) în sensul descrescător al 

stabilităţii moleculelor, utilizând următoarele constante termochimice: ∆Hºf CH4 ( g)  = - 74,8 kJ/mol,  
∆Hºf C2H4 ( g)  = 52 kJ/mol, ∆Hºf C2H6 (g )  = - 85 kJ/mol.  

7. Ordonaţi în sensul creşterii stabilităţii moleculei, formulele chimice ale următorilor oxizi: 
H2O(g), NO(g), CO2(g) . Entalpiile de formare standard sunt:    ∆Hºf H2O(g ) = - 241,8 kJ/mol;  ∆Hºf NO(g) = 
90,9 kJ/mol , ∆Hºf CO2 (g ) = - 393,5 kJ/mol.  

8. Comparaţi, pe baza entalpiei de formare standard, stabilitatea H2O(l) cu stabilitatea 
CO2(g),cunoscând: ∆Hºf H2O(l ) = -285,8 kJ/mol,     ∆Hºf CO2 (g ) =-393,5kJ/mol.  

9. Comparaţi stabilitatea metanului cu stabilitatea acetilenei pe baza entalpiilor de formare 
standard: ∆Hºf CH4 ( g) = -74,8 kJ/mol, ∆Hºf C2H2 ( g) = 227 kJ/mol.  

10. Determinaţi variaţia de entalpie a reacţiei de descompunere a apei în elemente, cunoscând 
următoarea ecuaţie termochimică: H2(g) + 1/2 O2(g) → H2O(l) + 285,5 kJ.  
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11. Pe baza calculelor termochimice, precizaţi dacă reacţia descrisă de ecuaţia chimică: 2Al(s) + 
Fe2O3(s) → Al2O3(s) + 2Fe(s) este endotermă sau exotermă. Se cunosc entalpiile de formare standard:  
∆Hºf Al2O3 ( s) = - 1672 kJ/mol, ∆Hºf  Fe2O3 ( s) = - 836 kJ/mol.  

12. Metanul se transformǎ în acetilenǎ (C2H2) şi hidrogen. Determinaţi cantitatea de căldură 
necesară pentru a transforma 10 moli de metan în acetilenă, utilizând urmǎtoarele constante 
termochimice:  
∆Hºf CH4 ( g)  = -74,8 kJ/mol ,  ∆Hºf C2H2 (g ) = 227 kJ/mol 

13. Prin hidrogenarea acetilenei (C2H2) se obţine etenǎ (C2H4). Calculaţi variaţia de entalpie, în 
condiţii standard, a reacţiei de hidrogenare a acetilenei cunoscând urmǎtoarele entalpii de formare 
standard: ∆Hºf C2H2 ( g) = 226,5 kJ/mol, ∆Hºf C2H4 ( g) = 52 kJ/mol şi ecuaţia reacţiei chimice care are loc: 
C2H2(g) + H2(g) → C2H4(g) .  

14. Indicaţi, pe baza entalpiilor de formare standard (de la ex. 13), care dintre hidrocarburile 
C2H2(g) şi C2H4(g) este mai stabilă.  

15. Notaţi valoarea entalpiei standard de descompunere în elemente a sulfurii de carbon 
cunoscând valoarea entalpiei de formare standard a acestei substanţe ∆Hºf CS2 (g ) =87,78kJ/mol. 

16. Calculaţi entalpia de formare standard a carbidului (CaC2) , utilizând ecuaţia termochimicǎ: 
CaC2(s) + 2H2O(l) → C2H2(g) + Ca(OH)2(s), ΔrH = -127kJ, 
şi urmǎtoarele entalpii de formare standard: ∆Hºf H2O(l ) = -286kJ/mol, 0∆Hºf C2H2 ( g) = 227kJ/mol,  
∆Hºf Ca(OH )2 (s) =-986kJ/mol. 

17. Aluminiul reacţioneazǎ cu oxidul de fer(III); din reacţie rezultǎ fer şi oxid de aluminiu 
(Al2O3). 
Calculaţi căldura degajată din reacţia a 1,6 kg Fe2O3 cu o cantitate stoechiometricǎ de aluminiu. 
Se dau entalpiile standard de formare: ∆Hºf Fe2O3 ( s) = -816kJ/mol, ∆Hºf Al2O3 ( s) = -1644kJ/mol. 

18. Determinaţi entalpia de reacţie, ΔrH, pentru reacţia CS2(l) → C(s) + 2S(s), cunoscând ecuaţia 
termochimicǎ : C(s) + 2S(s) → CS2(l)   ΔH = +87,78 kJ. 
Căldura de combustie-arderea hidrocarburilor  

       1.Calculaţi căldura care se degajă la arderea a 12,5 g etenă C2H4 utilizând ecuaţia termochimică: 
 C2H4(g) + 3O2(g) → 2CO2(g) + 2H2O(g)   ΔrH = -1389kJ  

2. Metanul (CH4) este unul din cei mai utilizaţi combustibili. 
a. Scrieţi ecuaţia reacţiei de ardere a metanului (CH4) ştiind cǎ din reacţie rezultǎ CO2 şi apǎ.  
b.Calculaţi cantitatea de căldură degajată la arderea a 224 L metan (c.n.), cunoscând 

entalpia de combustie: ∆HCH4 ( g) = -50,9 kJ/mol.  
3. Hidrocarburile sunt utilizate drept combustibili. Scrieţi ecuaţia reacţiei de ardere a 

butanului (C4H10) ştiind cǎ din reacţie rezultǎ CO2 şi H2O.  
 
4. Calculaţi cantitatea de căldură care se degajă la arderea a 200 g de hidrogen: 

2H2(g) + O2(g) →2H2O(l) ΔrH = -572kJ  
5. Calculaţi cantitatea de căldură care se degajă la arderea a 0,1 kmoli de hidrogen: 

2H2(g) + O2(g) →2H2O(l) ΔrH = -572kJ 
6. Determinaţi căldura degajată la arderea a 52 g C2H2 pe baza urmǎtoarelor entalpii de formare 

standard: ∆Hºf C2H2 ( g) = 226,5 kJ/mol, ∆Hºf CO2 (g ) = -393,5 kJ, ∆Hºf H2O(l ) = -285,8 kJ, ştiind că se 
formează CO2 şi apă. 

7. Calculaţi masa (grame) de apă care poate fi adusă la temperatura de fierbere t2=100°C de la 
temperatura t1=20°C, cu ajutorul căldurii degajate la arderea a 52 g acetilenǎ. (capă = 4,18 kJ/kg∙K, se 
folosesc date de la problema 6.) 

8.Calculaţi căldura care se degajă la arderea a 12,5 g etenă C2H4 utilizând ecuaţia termochimicǎ: 
C2H4(g) + 3O2(g) → 2CO2(g) + 2H2O(g) ΔrH = -1389kJ 

9. La arderea unui kilogram de huilǎ se degajǎ 36,5 MJ. Calculaţi cantitatea (kg) de huilă care prin 
ardere produce cǎldura necesarǎ încălzirii unei cantitǎţi de 50 kg de apă de la temperatura t1=20°C la 
temperatura t2= 80°C, considerând că nu existǎ pierderi de căldură. (capă = 4,18 kJ/kg.K) 
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10. Calculaţi căldura degajată la arderea unui volum de 1 dm3 etanol (ρ = 0,79 g/mL) cunoscând 
efectul termic al reacţiei:       C2H5 – OH(l) + 3O2(g) → 2CO2(g) +3H2O(l) ΔrH = -1365kJ 

11. La formarea a 88 grame CO2(g) din carbon-grafit se degajă 786 kJ. Calculaţi cantitatea de 
căldură degajată la formarea a 0,5 moli CO2(g) din carbon-grafit. 

12. Căldura de ardere a metanului este 889,5 kJ/mol. Calculaţi cantitatea de căldură care rezultǎ 
la arderea a 2,24 m3 (c.n.) CH4. 
13. Prin ardere la presiune constantă a 1400 cm3 (c.n.) monoxid de carbon se degajă 17,66kJ. 

Calculaţi cantitatea de căldură degajată la arderea a 2,5 moli de monoxid de carbon. 
14. Entalpia de combustie a metanului în condiţii standard este de 890 kJ/mol. Calculaţi cantitatea 

(moli) de metan care prin ardere degajă căldura necesară pentru a aduce 100 g apǎ de la temperatura 
t1=25°C la temperatura t2=100°C (capă = 4,18 kJ/kg grad). 

15. Determinaţi căldura degajată la arderea a 5 moli de amestec echimolecular de metan (CH4) şi 
de etan (C2H6) pe baza următoarelor date termodinamice: 
CH4(g) + 2O2(g) → CO2(g) + 2H2O(l) ΔrH1= -890 kJ/mol 
2C2H6(g) + 7O2(g) → 4CO2(g) + 6H2O(I) ΔrH2= -2861 kJ/mol 

16. Determinaţi căldura degajată la arderea a 10 moli amestec echimolecular de etan (C2H6) 
şi etenă (C2H4) utilizând urmǎtoarele informaţii: 
C2H4(g) + 3O2(g) → 2CO2(g) + 2H2O(g) ΔrH1 = - 1322 kJ/mol 
2C2H6(g) + 7O2(g) → 4CO2(g) + 6H2O(I) ΔrH2= -2861 kJ/mol 

17. Calculaţi căldura degajată la arderea a 5 kilomoli amestec gazos care conţine, în procente de 
moli: 40% C2H2 şi 60% C2H6 , pe baza urmǎtoarelor reacţii termochimice: 
2C2H2(g) + 5O2(g) → 4CO2(g) + 2H2O(g) ΔrH1 = -2510kJ 
2C2H6(g) + 7O2(g) → 4CO2(g) + 6H2O(I) ΔrH2= -2861 kJ/mol 

18. Determinaţi cantitatea de căldurǎ degajată de arderea a 112 L (c.n.) amestec echimolecular de 
etenă (C2H4)  şi etan (C2H6) pe baza următoarelor ecuaţii termochimice: 
C2H4(g) + 3O2(g) → 2CO2(g) + 2H2O(g) ΔrH1 = - 1322 kJ/mol 
2C2H6(g) + 7O2(g) → 4CO2(g) + 6H2O(I) ΔrH2= -2861 kJ/mol 

19. La arderea alcanilor rezultă dioxid de carbon, CO2(g) şi apă, H2O(g). Determinaţi formula 
chimică a alcanului (CnH2n+2) care are entalpia de formare, ∆Hºf = -131,6kJ/mol ştiind că prin arderea a 
0,2 kmoli de alcan se degajă 530288kJ. Utilizaţi entalpiile de formare standard: ∆Hºf H2O(g ) = -
241,8kJ/mol şi  ∆Hºf CO2 (g ) = -393,5kJ/mol. 

20. La arderea unui kilogram de motorină se degajă 46MJ. Calculaţi cantitatea (kg) de 
motorină necesară pentru a creşte temperatura unei cantitǎţi de 100kg de apă de la t1= 80°C la t2= 100°C 
(capă=4,18 kJ/kg·K). 

21. Determinaţi formula alchinei (CnH2n-2) care are entalpia de formare standard ∆Hºf =226,75 
kJ/mol ştiind cǎ prin combustia unui volum de 1 m3 (c.n.) rezultǎ o cantitate de cǎldurǎ de 56052,2 kJ. Se 
cunosc urmǎtoarele constante termochimice: ∆Hºf CO2 (g ) = -393,5kJ, ∆Hºf H2O(g ) = -241,8kJ 

22. Determinaţi cantitatea de căldurǎ degajată la arderea a 92 g amestec echimolecular de metan 
(CH4) şi etan (C2H6) cunoscând căldurile de combustie: Q CH4 (g) = 890 kJ/mol şi Q C2H6 (g ) = 1559 
kJ/mol. 

23. La arderea unui kilogram de butan se degajǎ 45835 kJ. Calculaţi cantitatea (kg) necesarǎ 
de butan,C4H10, care prin ardere produce cantitatea de cǎldurǎ necesarǎ încǎlzirii a 3 kg apă de la 
temperatura t1= 20 °C la temperatura t2 = 80°C. (capă = 4,18 J/g.K) 
Legea Hess 

1. Calculaţi entalpia molară de vaporizare a sulfului (S(s) → S(g)) pe baza datelor termochimice: 
S(g) + O2(g) →SO2(g) ΔrH1 = - 574,5 kJ , 
S(s) + O2(g) →SO2(g) Δr H2 = - 297 kJ 

2. Se dau următoarele ecuaţii termochimice: 
C2H2(g) + H2(g) → C2H4(g) ΔrH1 = - 174,26 kJ 
C2H2(g)+ 2H2(g) → C2H6(g) ΔrH2 = - 311,12 kJ 
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Determinaţi variaţia de entalpie pentru reacţia: C2H4(g) + H2(g) → C2H6(g)  
3. Determinaţi căldura degajată în reacţia: Fe2O3 + 2Al → Al2O3 + 2Fe, pe baza următoarelor 

reacţii termochimice: 
2Al(S) + 3/2O2(g) = Al2O3(s) ΔrH1 = -1672kJ/mol 
2Fe(s) + 3/2O2(g) = Fe2O3(S) ΔrH2 = - 836kJ/mol 

4. Determinaţi variaţia de entalpie pentru reacţia: Ca(s) + ½ O2(g) → CaO(s) utilizând 
următoarele reacţii termochimice: 
Ca(s) + 2H2O(l) → Ca(OH)2(s) + H2(g) + 430kJ 
CaO(s) + H2O(l) → Ca(OH)2(s) + 81,5kJ 
H2(g)+ ½ O2(g) → H2O(l) + 285,5kJ 

5. Pe baza urmǎtoarelor reacţii termochimice : 
a. NO(g) + O3(g) → NO2(g) + O2(g) ΔH1 = -199 kJ 
b. O3(g) → 1,5 O2(g) ΔH2 = -142 kJ 
c. O2(g) → 2[O](g) ΔH3 = 495 kJ, 
calculaţi variaţia de entalpie a reacţiei: NO(g) + [O](g) → NO2(g)  

6. Determinaţi variaţia de entalpie a reacţiei chimice: 2C(S) + 3H2(g) → C2H6(g), utilizând 
urmǎtoarele date termochimice: 
2C2H6(g) + 7O2 → 4CO2(g) + 6H2O(l) ΔrH1 = - 3120kJ; 
C(S) + O2(g) → CO2(g) ΔrH2 = - 394kJ 
2H2(g) + O2(g) → 2H2O(l) ΔrH3 = - 572kJ 

7. Cunoscând entalpiile de hidrogenare a acetilenei (C2H2) la etenă şi a etenei (C2H4) la etan: 
C2H2(g) + H2(g) → C2H4(g) ΔrH1 = -174kJ 
C2H4(g) + H2(g) → C2H6(g) ΔrH2 = -137kJ 
Calculaţi entalpia reacţiei de hidrogenare a acetilenei (C2H2) la etan (C2H6). 

8. Calculaţi cantitatea de căldura degajată în reacţia unui mol de Fe2O3 cu aluminiul, pe baza 
urmǎtoarelor constante termochimice: 
2Al(S) + 3/2 O2(g) → Al2O3(S) ΔrH1 = - 1672 kJ/mol 
2Fe(S) + 3/2 O2(g) → Fe2O3(S) ΔrH2 = - 836 kJ/mol  

9. Determinaţi căldura de formare standard a amoniacului pe baza urmatoarelor ecuaţii 
termochimice: 
4NH3(g) + 3O2(g) = 2N2(g) + 6H2O(g) ΔrH1 = -1266 kJ 
2H2(g) + O2(g) = 2H2O(g) ΔrH2 = -483 kJ  

10.  Pulberea de aluminiu arde în oxigen şi formeazǎ oxidul de aluminiu (Al2O3). Calculaţi căldura 
care se degajă la arderea a 108 g pulbere de aluminiu în oxigen utilizând ecuaţiile termochimice: 
Fe2O3(s) + 2Al(s) → Al2O3(S) + 2Fe(topit) ΔrH1 = - 836kJ 
4Fe(S) + 3O2(g) → 2 Fe2O3(S) ΔrH1 = - 1672kJ 

11. Ferul, prin ardere în oxigen, formeazǎ oxid de fer(III). Determinaţi cantitatea de cǎldurǎ care 
se degajă la arderea a 112 g pilitură de fer în oxigen. Se cunosc următoarele ecuaţii termochimice: 
Fe2O3(s) + 2Al(s) → Al2O3(S) + 2Fe(s) + 836kJ 
2Al(S) + 3/2O2(g) → Al2O3(S) + 1672kJ 

12. Determinaţi variaţia de entalpie a reacţiei chimice: 2C(S) + 3H2(g) → C2H6(g), utilizând 
urmǎtoarele date termochimice: 
2C2H6(g) + 7O2 → 4CO2(g) + 6H2O(l) ΔrH1 = - 3120kJ; 
C(S) + O2(g) → CO2(g) ΔrH2 = - 394kJ 
2H2(g) + O2(g) → 2H2O(l) ΔrH3 = - 572kJ 

13.Calculaţi cantitatea de căldură degajată la arderea unui volum de 1m3 propan (C3H8), în 
condiţii normale de presiune şi temperaturǎ, pe baza ecuaţiilor termochimice: 
C3H6(g) + H2(g) → C3H8(g) ΔrH1 = -126kJ 
C3H6(g) + 9/2 O2(g) → 3CO2(g) + 3H2O(l) ΔrH2 = -2058kJ 
2H2(g) + O2(g) → 2H2O(l) ΔrH3 = -572kJ 
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INDICAŢII,  REZOLVĂRI ŞI REZULTATE 
De reţinut : 

a) Dacă în problemă avem date entalpiile de formare ∆fH0 pentru compuşii ce intră în reacţia 
chimică atunci se foloseşte relaţia:  ∆H=  np HP  -  nR HR   

b) Dacă în problemă sunt date mai multe reacţii fiecare cu o anumită entalpie de reacţie ∆H1, 
∆H2, etc. Se foloseşte legea lui Hess care presupune efectuarea unor operaţii asupra reacţiilor 
cărora li se cunosc entalpiile şi obţinerea entalpiei reacţiei finale. 

c) Dacă în problemă se cunosc valori ale temperaturii ( 0C) , masa şi căldura specifică ( c ), se 
foloseşte relaţia Q = m . c . ∆T  unde T = t + 273 ( relaţia de transformare a 0C în K ). 

Noţiuni de termochimie  
1. Puterea calorică 8936 kJ/kg, adică 8936kJ se degajă la arderea 1Kg cărbune. Prin arderea a 100 

kg, Q= 8936· 100 kJ; Q=m·c·∆t   m =
tc

Q


=
)20100(18,4

893600


=2672,24kg= 2672,24· 103  g 

2. capă = 4,18 kJ/kg.K   lucrăm cu  Q în kJ, m în kg, temperatura în K 
Q=m·c·∆t= 0,2·4,18·60=50,16 kJ 
3. 50,16 kJ      4.133760 J  5. 7216 J    6. 58520 J    7. 58,525 kJ   8. 3054 kg     9. 0.035 moli 

Reacţii exoterme, reacţii endoterme 
1. exotermă.  2.364∙105 kJ      3. 36 g       4. 27 g       5. 2740 kJ   6. exotermă 

Entalpie de reacţie 
1.28600 kJ     2. 31,65 kJ       3. 89 kJ        4. – 137 kJ/mol    5. Al2O3 >  Fe2O3  6. C2H6>CH4>C2H2 
7. Ordinea creşterii stabilităţii: NO (g), H2O (g) , CO2(g) este ordinea descrescătoarea a ∆Hºf . 
8. Stabilitatea H2O(l) < stabilitatea CO2(g)                9. CH4>C2H2 
10. Reacţia  H2(g) + 1/2 O2(g) → H2O(l) + 285,5 kJ este  exotermă, ∆H= -285,5 kJ 

Reacţia de descompunere a apei în elemente H2O(l) → H2(g) + 1/2 O2(g)  este inversa reacţiei date  
∆H=+285,5 kJ 

11. ∆H= np HP  -  nR HR =( ∆Hºf Al2O3 ( s) + 2·∆Hºf Fe(s) ) – ( 2·∆Hºf Al(s)  +∆Hºf  Fe2O3 ( s)  

) =( -1672 + 2·0 ) - (  2·0 - 836)= - 1672 + 836= - 836 kJ; ∆H<0    reacţie exotermă. 
12.2183 kJ 13.-174,5 kJ/mol 14. C2H4  15. -87,78 kJ/mol   16. -1104 kJ   17. 8,28 kJ 18. -87,78 kJ 
Căldura de combustie-arderea hidrocarburilor  

       1. 1389kJ se degajă, conform ecuaţiei reacţiei, la arderea a 1 mol etenă. Avem 12,5g etenă adică  

n=
M
m =

28
5,12 =0,446 moli etenă. Q=0,446 · 1389=620kJ 

2. -136,86kJ   4.28600 kJ   5. 14300 kJ   6.  ∆H =-1299,3 kJ,  Q=2598,6 kJ   7. 7770 g  8.620 kg  9. 
0,0343   10. 23442,3 kJ  11. 196,5 kJ 12. 88950 kJ  13.706,4 kJ     14.0,0352 moli  15.5801,25 kJ  
16.13762,5 kJ     17. 6801,5∙103 kJ 18. 6881,25 kJ 19. n=4, C4H10 20. 0,18 kg  21. ∆H =-1255,64 kJ,  n=2, 
C2H222.4898 kJ   23.0,0164 kg 
Legea Hess 
1. Pentru a obţine ecuaţia S(s) → S(g)  din  (a) S(g) + O2(g) →SO2(g)  şi  
              (b) S(s) + O2(g) →SO2(g)      
scădem din (b) pe (a). 
S(s) + O2(g) - S(g) -O2(g) → SO2(g) - SO2(g), reducem termenii asemenea şi obţinem S(s) → S(g) . 
Pentru a calcula entalpia acestei reacţii efectuăm aceiaşi operaţie cu entalpiile reacţiilor date Δr H2 - 
ΔrH1 = - 297 – (- 574,5) =- 297 + 574,5= +277,5 kJ 
2. b. 509 kg  3.836 kJ 4. – 634 kJ   5. 190,5 kJ  6. – 86 kJ  7. -311 kJ  8. 836 kJ   
9. ∆H = 3/2∆H2 - ∆H1/2 = - 91,5 kJ   ∆Hºf NH3= -45,75 kJ/mol 10.– 3344kJ11. 836 kJ  12. -86 kJ                           
13.  ∆H = -2218kJ, Q= 99017,87 kJ  
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MODEL DE SUBIECT REZOLVAT  PENTRU EXAMENUL DE BACALAUREAT 

MATEMATICĂ 

Zamfirescu Alice Bianca 
 clasa a XI-a E 

Profesor coordonator Heisu Ancuța 
 

1.Arǎtaţi cǎ √36 + √9 =3. 
2.Determinaţi coordonatele punctului de intersectie a graficelor functiilor  𝑓 : R→R ,   𝑓(𝑥) =3x+5 si 
g: R→ R , 𝑔(𝑥) =3+x. 
3. Rezolvaţi în mulţimea numerelor reale ecuaţia  410−6𝑥 = 16. 
 
4. Determinaţi câte numere naturale pare de doua cifre se pot forma cu cifrele 2, 6, 4, 5 și 8. 
 
5. În reperul cartezian  xOy se consideră punctele  A(1,4) , B(5,4) , C(5,8).Aflati lungimile segmentelor  
AB, BC si AC. 
 
6. Arǎtaţi cǎ sin 60° ∙ cos 30° + tg 45° = √3 + 1 . 
 
Rezolvare: 
1.√36 = 6 , √9 = 3 
 6 − 3 = 3 
 
2. 𝑓(𝑥) =  𝑔(𝑥) ⇔ 3x+5= 3 +x ⇔ 2x=-2⇔x=-1 
Coordonatele punctului de intersecţie sunt x=-1 si y=2  
 
3. 410−6𝑥 = 42 ⇔ 10−6x = 2 
x=2 
 
4. Cifra unităților poate fi aleasă în 2 moduri  
 Pentru fiecare alegere a cifrei unităților, cifra zecilor poate fi aleasă în câte 5 moduri, deci se pot forma  
2∙5=10 numere  
 
5. AB=4 
BC=4  
AC=4√2 
 
6.sin 60°=√3

2
 ,  cos 30°=√3

2
 , tg 45°=1 

sin 60° ∙ cos 30° + tg45 ° = √3

2
  ∙ √3

2
  + 1 = 7

4
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PROBLEME EXCEL – FUNCȚII ȘI FORMULE 

Profesor Bârjovanu Gabriela Adriana 
Colegiul Naţional Pedagogic ”Ștefan cel Mare” din Bacău 

  
Microsoft Office Excel este un excelent soft destinat managementului informației și calculului 

tabelar, fiind folosit în aproape toate companiile, mai mari sau mai mici.  
Un avantaj important al Excel-ului este acela ca folosirea aplicației nu necesită instalarea unor 

softuri adiționale. Altfel spus, computerul este echipat cu tot ce îi trebuie pentru a putea rula Microsoft 
Excel.  

De asemenea Excel-ul este foarte ușor de folosit, având o interfață accesibilă chiar și pentru cei 
care nu au prea mult exercițiu anterior. 

Microsoft Excel a fost creat special pentru efectuarea de calcule numerice. Pentru a indica 
programului modul de calcul trebuie scrise formule. Formulele sunt formate, de regulă din adrese de 
celule, valori și operatori matematici. La efectuarea calculelor sunt respectate toate regulile algebrice: 
prioritatea operațiilor de înmulțire și împărțire, a parantezelor etc. 

Pentru a manipula informația prin obținerea de rapoarte  sau calcule cu ajutorul Excel, trebuie 
stăpânite foarte bine funcționalitățile aplicației.  

În acest scop, prezint în continuare câteva exemple practice de utilizare a formulelor și funcțiilor. 
Aplicație 1 : 
Se consideră două șiruri de numere pe coloanele A și B dintr-o foaie de calcul. Se cere : 

a. minimul și maximul din șirul 1. 
b. media dintre suma elementelor primului șir și suma elementelor din al doilea șir. 
c. radicalul valorii obținute la punctul b. 
d. rotunjiți această valoare, astfel încât să se obțină un număr întreg. 
e. verificați dacă cele două șiruri sunt de lungimi egale. 

Indicaţii: 
Alegem două şiruri de lungimi egale. Ca în exemplul: 

Sir 1 Sir 2

23 23 a. minim = 7 maxim = 54

32 56 b. Suma șir 1 = 217 Sumă șir 2 = 246 Medie șiruri = 231,5

54 3 c. Radical = 15,22

34 4 d. Valoarea rounjită = 15

33 88 e. Lungime șir 1 = 7 Lungime șir 2 = 7 Verificare = șiruri egale

7 65

34 7

Răspunsuri

 
a. În celula F2 se scrie formula = MIN(A2:A8), în celula H2 = MAX(A2:A8); 
b. În celula F3 se calculează suma elementelor din șirului 1, folosind funcția SUM 

În celula H3 se calculează suma elementelor din șirul 2 (=SUM(B2:B8)). 
În celula J3 se calculează media dintre sumele șirurilor: =AVERAGE(F3:H3); 

c. În celula F4 se calculează radicalul cu ( =SQRT(G3)); 
d. În celula F5 se calculează valoarea rotunjită folosind funcția ( =ROUND(F4;0)). 

Pe poziția a doua se scrie 0 deoarece dorim să obținem un număr întreg, adică cu 0 zecimale; 
e. Se calculează în  
f. Pentru a preciza dacă cele două șiruri sunt de lungimi egale, se afișează un mesaj de genul „șiruri 

egale” sau „șiruri inegale”.  
Pentru aceasta folosim formula : 
=IF(COUNT(A2:A8)=COUNT(B2:B8);”șiruri egale”;”șiruri inegale”). 

http://leconline.ro/main/curs_excel
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Observație : Se poate calcula și separat lungimea șirului 1, apoi lungimea șirului 2. 

Aplicație 2 : 
Realizaţi în Microsoft Excel un tabel cu produsele unei firme, ştiind preţul fiecărui produs şi cantitatea să 
se calculeze preţul cu tva (19%) şi preţul cu adaos – adaosul este 20% la produsele a căror cantitate este 
mai mică de 100 şi 25% la produsele a căror cantitate este mai mare decât 100. 

a. Calculați valoarea totală a produselor. 
b. Aflați prețul cel mai mic. 
c. Aflați prețul cel mai mare. 

Indicații: 
În coloanele produs, cantitate și preț se introduc date. 
Pentru a calcula prețul cu tva, în celula D3 se scrie formula: =C2*119%, pentru restul celulelor din 
coloană se folosește caracteristica AutoFill. 
Pentru coloana preț cu adaos se folosește formula: 

=IF(B2<100; D2*120%;D2*125%) 
Restul celulelor din coloană se completează automat. 
Prețul total: În celula F2 se scrie: =B2*E2. 

a. Valoarea totală se calculează în celula F9 folosind formula: =SUM(F2:F7).  
b. Prețul minim: =MIN (E2:E7), iar  
c. Prețul maxim folosind funcția MAX. 

produs cantitate preț preț TVA preț adaos preț TOTAL

STILOU 26 10,5 12,495 14,994 389,844

CREION 234 2,5 2,975 3,71875 870,1875

CAIET 456 4 4,76 5,95 2713,2

GUMĂ 233 3 3,57 4,4625 1039,7625

PIX 123 5 5,95 7,4375 914,8125

PENAR 55 12 14,28 17,136 942,48

a. Valoare totală = 6870,2865

b. Preț minim = 3,71875

c. Preț maxim = 17,136  
Aplicație 3 : 
La un concurs candidații trebuie să susțină trei probe. Primele două probe sunt evaluate cu note între 1 și 
10, a treia probă cu admis și respins. Să se afișeze candidații promovați știind că aceștia sunt cei cu note 
peste 8 la primele două probe și cu admis la a treia probă. 
Indicații: 
Formula introdusă la E2 este: 
=IF(AND(B2>=8;C2>=8;D2="ADMIS");"PROMOVAT";"RESPINS"). 
Pentru celulele E3 – E6 se folosește caracteristica AutoFill 

Nume elev Proba 1 Proba 2 Proba 3 Rezultat final

Badiu Ervin 8 5 ADMIS RESPINS

Socaciu Lavinia 7 5 RESPINS RESPINS

Calapod Iustin 6 8 RESPINS RESPINS

Hermeziu Raluca 9 6 ADMIS RESPINS

Bodescu Ioana 5 9 RESPINS RESPINS

Dorneanu Cătălin 10 6 RESPINS RESPINS

Ivașcu Remus 9 7 ADMIS RESPINS

Marinescu Otilia 9 9 ADMIS PROMOVAT

Găman Liviu 8 5 RESPINS RESPINS

 
Observație: S-a folosit formatarea condiționată pentru evidențierea celor promovați. 
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DE CE AM ÎNVĂȚA ALGORITMICĂ? 

Profesor Radu Ana-Maria 
Colegiul Naţional Pedagogic ”Ștefan cel Mare” din Bacău 

 
Dezvoltarea informaticii actuale se datorează cercetărilor, rezultatelor şi experienţelor din domeniile 

sistemelor de calcul, algoritmicii şi programării, dar mai ales a interdependenţei acestor domenii prin aşa-
numita triadă "sistem de calcul - algoritmică - programare". La baza acestei interdependenţe se află 
conceptul de algoritm, concept care a construit pentru om o nouă filosofie: "gândirea algoritmică". 
Această gândire algoritmică a făcut posibilă apariţia şi dezvoltarea Tehnologiei Informaţiei (IT) care 
reprezintă de fapt implementarea filosofiei procesării, gestionării şi transmiterii informaţiilor. 

Dezvoltarea unei gândiri algoritmice se poate realiza doar prin activităţi de instruire şi formare care 
să aibă la bază conceptul fundamental de algoritm într-o abordare modernă şi nu una învechită. 
Abordarea propusă va putea fi adaptată la orice nivel de instruire şi la orice arie curriculară. 

În cazul învăţării algoritmicii,  analiza problemei îi conduce pe elevi la modele.  Va trebui stabilit 
modelul prin care se vor reprezenta datele (de intrare şi de ieşire),  apoi va trebui stabilit modelul pentru 
acele acţiuni care,  pe baza datelor de intrare,  determină datele de ieşire,  adică rezultatele.  

Rezultă că învăţarea algoritmilor nu se poate separa de învăţarea structurilor de date.  Elevii trebuie 
să înţeleagă că în procesul rezolvării de probleme cu ajutorul calculatoarelor etapa cea mai importanta 
este cea a descoperirii algoritmului şi nu scrierea efectivă a programului (codificarea).  Dar pentru a 
programa corect şi eficient,  sunt necesare cunoştinţe practice de programare.  Altfel spus,  nu se poate 
învăţa programare  “pe hârtie”.  Este nevoie indiscutabil de calculatoare,  pentru ca elevii să se poată 
verifica,  să acumuleze succese,  să fie stimulaţi de rezultatele obţinute.   

Învăţarea limbajului de programare nu este un scop în sine (limbajul este un instrument similar cu 
instrumentul numit calculator).  De asemenea,  este important ca elevii să înveţe să modeleze independent 
de limbajele de programare [1].  

Gândirea algoritmică presupune folosirea unor operaţii prefigurate, conservative, standardizate, 
parcurgerea strictă a unor succesiuni de paşi. Aplicarea corectă a algoritmilor conduce întotdeauna la 
soluţionarea integrală a problemei. Prin repetare există posibilitatea formării unor deprinderi, 
automatisme. Gândirea algoritmică are un caracter reproductiv, eficienţa sa manifestându-se în situaţii 
bine definite. 

Elevii trebuie să înţeleagă că programul este un produs; ca atare trebuie să posede toate calităţile 
necesare utilizabilităţii.  Această utilizabilitate în informatică va fi redefinită conform specificului.  Ei 
trebuie să realizeze că un program va fi considerat corect dacă: 

-este codul corect al unui algoritm corect; 
-pe baza unor date de intrare corecte,  (valide) produce rezultate corecte (corespunzătoare 

asteptarii); 
-prelucrând date de intrare oarecare se finalizează în mod inteligibil; 
-are o interfaţă prietenoasă; 
-este uşor de modificat şi de întreţinut (corect,  actualizat); 
-produce rezultate într-un interval de timp rezonabil.  
Pentru anumite categorii mai mari de vârstă se pot preda şi metode de programare eficiente,  

noţiuni elementare de complexitate; oricum,  de la început se recomandă ca profesorul să nu se 
mulţumească cu soluţii realizate superficial,  şi să încerce să pună accent şi pe stilul de programare al 
elevilor.  

Algoritmul este noţiunea de bază din informatică, aşa cum în matematică este numărul. 
Aproximativ în anul 825, matematicianul persan Al-Khwarizmi a scris o carte despre calculul cu cifre 

hinduse, care a dus la răspândirea sistemului indian de numeraţie în Orientul Mijlociu şi apoi în Europa. 
În jurul secolului al XII-alea a existat o traducere a acestei cărţi scrisă în limba latină numită „Algoritmi 
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de numero Indorum”. Aceste cărţi prezentau concepte noi pentru efectuarea unei serii de paşi în scopul 
realizării unei sarcini. De aici a derivat termenul algoritm. 

In secolul al XVI-lea algoritmii se foloseau la dublări, înjumătăţiri, înmulţiri de numere. În secolul 
XIX Kronecker (în 1886) şi Dedeking (în 1888) pun bazele teoriei funcţiilor recursive, conceptul de 
recursivitate devine strâns legat de cel de algoritm. De-abia în deceniile al treilea şi al patrulea al 
secolului XX, teoria recursivităţii şi a algoritmilor începe să se constituie ca atare  prin lucrările lui 
Skolem, Ackermann, Godel, Churck, Kleene, Turing, etc. 

Apărut iniţial ca un instrument matematic, gândirea algoritmică s-a transformat într-o modalitate 
fundamentală de abordare a problemelor care nu au nimic de-a face cu matematica. 

Pentru a putea o definiţie a noţiunii de algoritm, trebuie să mai apelăm şi la alte noţiuni. Generalitatea 
algoritmului este dată de faptul că el nu este necesar neapărat să folosească doar numere. Există mai mule 
tipuri de algoritmi: algoritmi algebrici, algoritmi logici, algoritmi genetici etc.  

În orice domeniu de activitate întâlnim algoritmi. 
- algoritmul de a construi o casă, de a schimba roata la o maşină, până şi o reţetă culinară poate fi privită ca 

un algoritm. 
- algoritmul de interpretare a muzicii prin urmărirea notelor de pe partitură 
- algoritmul de desfăşurarea unei convorbiri telefonice 

Universalitatea gândirii algoritmice este rezultatul conexiunii dintre algoritm şi calculator.  
Un algoritm este reprezentat de o mulţime finită de reguli de calcul care indică succesiunea de operaţii 

necesare unui tip de problemă. 
Definiţii informatice: 
 „Prin algoritm se înţelege o prescripţie care determină un proces de calcul şi care este precisă, 

perfect integrabilă, nepermiţând nici un fel de interpretări din partea celui care o duce la 
îndeplinire” [2]. 

 „Prin algoritm vom înţelege o secvenţă finită de comenzi explicite şi neambigue care executate 
pentru o mulţime de date (ce satisfac anumite condiţii iniţiale), conduce în timp finit la rezulatatul 
corespunzător.”[3]. 

Dezvoltarea gândirii algoritmice trebuie luată în considerare ca obiect în instruire, atunci când se 
învaţă algoritmica (metode şi tehnici), dar şi când se învaţă programarea (utilizarea limbajelor de 
programare) [4]. 

Dezvoltarea gândirii algoritmice este un obiectiv la realizarea căruia informatica are o contribuţie 
esenţială şi eficientă. Asemenea matematicii, informatica dezvoltă gândirea în general, şi are în şcoală dar 
şi în viaţa de zi cu zi, un rol esenţial în procesul de învăţare, în formarea caracterului şi a personalităţii 
[5]. Dar informatica (în plus faţă de matematică) dezvoltă gândirea algortmică diferită de gandirea 
matematică (preponderent teoretică şi abstractă) prin faptul că obligă elevii să finalizeze rezolvări ale 
unor aplicaţii practice concrete. Demonstrarea teoretică a existenţei une soluţii pentru o problemă dată (ca 
în matematică) chiar dacă este importantă, nu este echivalentă cu rezolvarea problemei specifice. Este 
nevoie de dezvoltarea abilităţilor concrete de a rezolva probleme.  

Rezolvarea problemelor necesită nu numai cunoştinţe clare şi precise, dar şi capacitatea de sinteză şi 
control şi mai ales capacitatea de creaţie. Putem face o analogie, un programator poate fi „compozitorul” 
care realizeaza o “lucrare muzicală”[6].  

În toate etapele instruirii trebuie avută în vedere următoarea interdependenţă: „sistem de calcul – 
algoritmică – programare”. 

Succesele unui elev la concursurile de informatică depind de cunoaşterea utilizării unui limbaj de 
programare modern, dar mai ales depind de „bogăţia” şi stăpânirea cunoştinţelor în elaborarea 
algoritmilor [6]. 

În toată lumea există mulţi programatori buni. Dar, există foarte puţini oameni care se pricep cu 
adevarăt în domeniul algoritmicii. Practic, un om ce cunoaşte algoritmica cu adevărat, va considera că un 
limbaj nou de programare e doar un lucru foarte banal. Aici, nu vorbesc din punct de vedere teoretic, ci 
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tind să cred că algoritmica a fost şi este un domeniu ce ne va ajuta foarte mult pe tot parcursul dezvoltării 
noastre. 

Deşi, un domeniu vast şi destul de dificil, nu este un domeniu care să îl înveţi o dată şi gata – tot 
timpul va trebui să păstrezi un contact cu el, să evoluezi sau măcar să te menţii. 
Modul vizual de modelare a algoritmilor 

Metoda modelării reprezintă o orientare didactică în care gândirea elevului este dirijată spre 
descoperirea adevărului pe baza raţionamentului prin analogie, utilizând un model didactic [7]. 

Informatica foloseşte destul de des această metodă în scrierea algoritmilor ce presupune o metodă 
clasică de rezolvare. 

Pentru a concepe algoritmi utilizând modelele trebuie să stabilească unele analogii. Este esenţial în 
determinarea performanţelor programului care implementează algoritmul realizat să se cunoască modul 
de organizare a datelor de intrare / ieşire, despre structurile de date. 

Această metodă bazată pe modelarea interactivă vizuală a algoritmilor foloseşte o evaluare 
metaforică. 

Modul de învăţare vizual îi ajută mult mai mult pe elevi să înţeleagă şi să concentreze lecţia pe 
concepte teoretice importante şi a algoritmilor studiaţi.  

Scanlan [8] a explicat că pentru mulţi dintre elevi limbajele de programare tradiţionale, care sunt de 
natură textuală, nu le oferă un cadru intuitiv pentru însuşirea conceptelor de programare orientată pe 
obiect şi nici a stimulării gândirii algoritmice. Scanlan a arătat că elevii înţeleg mult mai bine algoritmii 
dacă sunt prezenţi folosind flowchart-uri (diagrama de programare la calculatoarele electronice, 
organigramă) decât pe cei prezenţi în pseudocoduri. 

Modul vizual de modelare a algoritmilor care se poate folosi în educaţie va combina grafica 
interactivă, realitatea virtuală, tehnologia de simulare (care poate conţine chiar şi jocuri comerciale, 
cursuri online, tutoriale interactive ş implicarea utilizatorilor). Cu ajutorul noilor tehnologii în crearea  
modelelor în învăţare este deschisă pentru disciplinele informatice o arie foarte mare de aplicabilitate în 
predarea altor discipline, de la artele plastice, muzică, pictură, sculptură, la cele mai dense domenii ale 
tehnicii. 

Principalele probleme care apar în procesul didactic este în etapa de rezolvare a problemelor, în 
special pentru studenţii începători. Aceste probleme se referă la trecerea de la analiza cerinţelor unei 
probleme propuse spre rezolvare, la obţinerea soluţei, folosirea concretă şi corectă a algoritmilor şi 
modelarea lor pentru cazul particular al problemei. Analiza problemei se încearcă de fiecare dată să se 
rezolve optim, studiind cerinţele problemei care sunt clare, urmărindu-se să se răspundă la următoarele 
întrebări: 
- Cum ar putea fi rezolvată problema din punct de vedere logic? 
- Cum se modelează soluţia problemei? 
- Cum ar putea fi codificat modelul logic pentru a putea obţine un cod sursă executabil? 

Răspunsul la aceste întrebări poate fi dat transformând pentru început problema într-un exemplu 
concret, folosind un scenariu reprezentat prin forme metaforice. 
Exemple: 
1) Sortarea elementelor unui vector unidimensional poate fi transpusă metaforic în vizualizarea unor 
piese lego de dimensiuni şi culori diferite, manipularea sortării făcându-se după dimensiune 
2) Compararea a două variabile poate fi exemplificată operaţia logică prin folosirea a două sticle 
puse pe o balanţă, simulându-se textul logic şi arătând sticla mai grea. 

Pentru a realiza astfel de scenarii şi forme metaforice, profesorul va prelua această sarcină şi va 
încerca în a găsi soluţia logică prin modelarea ei interacativă vizuală. Dar în acest caz se poate face să se 
evite concentrarea asupra rigorilor sintaxei limbajului de programare folosit, urmărindu-se mai mult 
aspectul logic. 

Modelarea unui algoritm chiar şi în mod vizual este strâns legată cu scrierea unui pseudocod. Orice 
acţiune care este descrisă prin simulările vizuale este corelată cu implementarea instrucţiunilor pe baza 
unui set de reguli bine definite. 
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Prin interacţiunea celor trei componente în rezolvarea problemelor se deduce următoarea succesiune 
de stări posibile pe parcursul reprezentării unui algoritm: 

1. Modelarea interactivă vizuală 
2. Reprezentarea secvenţelor de comenzi în mod textual 
3. Algoritmul propus va fi reprezentat abstract 
4. Folosind un limbaj de programare se face reprezentarea codificată 

Gândrea algoritmică este unul din obiectivele care se urmăresc când sunt folosite testele de 
inteligenţă. Observând gândirea algoritmică a unei persoane putem evalua potenţialul inteligenţei a 
acesteia. 

Cu ce ne diferenţiem noi, românii, de restul? 
Cunoştinţele aprofundate de matematică şi algoritmi sunt atuul cu care olimpicii români, dezvoltatorii 

români de software se diferenţiază prin orientarea către matematică sofisticată şi algoritmi. 
În toată lumea se vorbeşte despre tinerii români care câştigă în zilele noastre mai toate concursurile de 

informatică de peste tot. Dar şi despre sutele de informaticieni români care lucrează la Microsoft, Google, 
Twitter sau Facebook., despre hackerii români celebri. 

Specialiştii români implicaţi în evoluţia informatică de peste tot globul sunt o sursă de mândrie pentru 
IT-ul românesc şi pentru societatea românească. 

Raymie Stata, Chief Technology Officer al Yahoo! a spus „cred că românii sunt foarte buni la 
algoritmi şi matematică. De fapt, Andrei Broder, unul din managerii Yahoo! Advertising, este român 
şi mi-a fost coleg timp de mai mulţi ani şi chiar asta este specialitatea lui: este foarte bun la algoritmi. 
Experienţa în acest domeniu, pe care eu am remarcat-o, este caracteristică regiunii“. 
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PROIECT DE ACTIVITATE 
 

                                                                           

  

Educatoare: Vasiliu Valentina 
Profesor metodist: Heisu Ancuţa 
Profesor coordonator: Mardare Cerasela 
Propunătoare: Zogoreanu Cristina 
Clasa: a XII-a B                                                                
Data: 27.10.2017 
Ora:8:30-9:00 
Grădiniţa: Colegiul Naţional Pedagogic Pedagogic  „Ştefan cel Mare”, Bacău 
Grupa: mijlocie 
Domeniul experienţial: „Ştiinţe” 
Categoria de activitate: „Activitate matematică” 
Tema anuală: „Când, cum şi de ce se întâmplă” 
Tema proiect: „Toamnă, toamnă ce ne-aduci?” 
Tema săptămânii: „Surprizele toamnei” 
Tema zilei: „Construirea de mulţimi după criteriile învăţate: formă, mărime şi formă” 
Capitolul: Mulţimi 
Subiectul ludic: „Isteţel ştie tot” 
Tipul activităţii: Verificare- Evaluare 
OBIECTIVE  CADRU: 

 Dezvoltarea operaţiilor intelectuale prematematice; 
 Dezvoltarea capacităţii de recunoaştere, denumire, construire şi utilizare a formelor geometrice; 

OBIECTIVE  DE  REFERINŢE: 
 Să-şi înbogăţească experienţa senzorială, ca bază a cunoştiinţelor matematice referitoare la 

recunoaşterea, denumirea obiectelor, cantitatea lor, clasificarea, constituirea de grupuri/ mulţimi, 
pe baza unor însuşiri comune (formă, mărime, culoare) luate în considerare separat sau mai multe 
simultan; 
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 Să efectueze operaţii cu grupele de obiecte constituite în funcţie de diferite criterii date ori găsite 
de el însuşi: triere, grupare/ regrupare, comparare, clasificare, ordonare, apreciere a cantităţii prin 
punere în corespondenţă; 

 
OBIECTIVE  OPERAŢIONALE: 

a) Obiective cognitive: 
OC1- Să formeze mulţimi de obiecte după formă, mărime, culoare; 
OC2- Să clasifice obiecte dupa un simgur criteriu dat: după culoare, după mărime, dupa formă; 
OC3-Să rezolve corect cerinţele de pe fişele  de evaluare 

b) Obiective psiho-motorii: 
OP1- Să adopte o poziţie corectă pe scaun; 
OP2- Să-şi coordoneze mişcările mâinilor pentru a grupa obiectele după cerinţe (mărime, formă,culoare) 
OP3- Să-şi orienteze efortul locomotor spre centrul de interes vizat 

c) Obiectine afective: 
OA1- Vor colabora cu propunătoarea în activitatea de învăţare. 
RESURSE  PEDAGOGICE 
Strategia didactică:  

 Metode şi procedee:conversaţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiu, joc didactic: mulţimi după 
criteriile învăţate 

 Mijloace de învăţământ:vază cu flori de diferite mărimi si culori;  nasturi de diferite mărimi, culori 
şi forme;fructe şi legume; fişe de evaluare (anexa 1, 2), recompensă. 

 Forme de organizare: frontală, individuală, independentă 
 Metode /tehnici de evaluare: fişa de evaluare (anexa 1) 

Resurse umane: 18 preşcolari 
Resurse temporale: 20-25 minute 
Resurse spaţiale: sala de activitate 
Bibliografie:  

 Curriculum pentru învăţământul preşcolar ( 3-6/7 ani), 2008 
 http://www.didactic.ro/materiale-didactice/fisa-de-lucru-gruparea-obiectelor-dupa-forma-marime-

culoare 
 

Scenariul didactic 

Etapele 
activităţii 
(timp) 

Obietive 
operaţio
-nale 

Conţinut şi sarcini de învăţare Strategia didactică Evaluare 
(metode, 
itemi, tehnici) 

Activitatea propunătoarei Activitatea 
preşcolarului 

Metode Mijloace Forme 
 de 
organiza
re 

1.Captarea 
atenţiei 
(2 minute) 

 
 
OA1 
 
 
OC2 
 
 
OP1 

Propunătoarea se prezintă: „Bună 
dimineaţa! Mă numesc Cristina şi 
astăzi vom desfăşura activitatea  
matematică împreună. ” 
Propunătoarea le prezintă o vază cu 
flori de diferite culori şi mărimi. 
Copiii trebuie să diferenţieze 
mărimea florilor şi să le aleagă pe 
cele de aceeaşi culoare. 
 

Preşcolarii răspund la 
salut : „Bună 
dimineaţa!”. 
 
 
 
 
Copiii sunt atenţi la 
indicaţiile propunătoarei. 

 
 
 
 
Conversaţia 
 
 
 
Exerciţiu 

 
 
 
 
 
Vaza cu 
florile de 
diferite 
mărimi şi 
culori 
 

 
 
 
 
Frontală 

 
 
 
 
 
 
 
Aprecieri 
verbale 

2.Enunţarea 
obiectivelor 
(2 minute) 

 
 
OP1 

Propunătoarea le transimite 
preşcolarilor că astăzi vor face la 
activitatea de matematică un joc 
prin care vor verifica ceea ce ştiu  
despre lecţia anterioară şi anume: 
„Formă, mărime, culoare”. 

Copiii ascultă cu atenţie 
cerinţele propunătoarei. 

 
Conversaţia 
 

  
Frontală 

 

http://www.didactic.ro/materiale-didactice/fisa-de-lucru-gruparea-obiectelor-dupa-forma-marime-culoare
http://www.didactic.ro/materiale-didactice/fisa-de-lucru-gruparea-obiectelor-dupa-forma-marime-culoare
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3.Actualiza
rea 
Cunoştinţel
or (3 
minute) 

 
OC2 
 
OC3 
 
OP1 

Propunătoarea va aşeza pe 
flanelograf un poster care va fi 
completat cu ajutorul copiilor. „Voi 
solicita un copil pentru a demonstra 
modul de desfăşurare a secvenţei de 
lucru. Voi chema câte un copil să 
extragă câte un element dintr-o 
cutie şi să-l aşeze la locul potrivit în 
funcţie de formă.” 

 
Preşcolarii vor aşeza de 
o parte şi de alta cele 
două mulţimi formate 
din cercuri şi pătrate. 

 
 
 
Exerciţiul 

 
 
 
Anexa 2 

 
 
 
Individua
lă 

 
 
 
 
Aprecieri 
verbale 

        
4.Dirijarea 
învăţării 
(6 minute) 

 
OP1 
 
OC1 
 
 
OC2 
 
 
OA1 
 
 
OC3 
 
OP1 

Propunătoarea le arată copiilor o 
mulţime formată din nasturi de 
mărimi, forme şi culori diferite. 
Propunătoarea va chema în faţă un 
copil, ce va alege un nasture şi va 
trebui să-l descrie (Ex: Acest 
nasture are culoarea verde, este 
mare şi are o forma rotundă). 
    Propunătoarea va chema în faţă 
un copil şi-l va lega la ochi. Acesta 
va trebui să  aleagă dintr-un coş un 
fruct sau o legumă şi va trebui să-l/ 
s-o descrie(Ex: o nucă- este mică şi 
are o formă rotundă) 
Jocul se va juca până ce toţi copiii 
vor veni în faţă şi vor descrie un 
fruct sau o legumă. 

 
Copii vor ieşi pe rând, 
vor alege un nasture la 
întâmplare din mulţimea 
de nasturi şi-l va descrie, 
spunând ce mărime, 
formă şi culoare are. 
 
 
 
 
Copii vor fi legaţi la ochi 
pe rând, vor alege un 
fruct sau o legumă şi o/îl 
vor descrie. 
 

 
 
 
Exerciţiu 
 
 
 
Joc 
didactic: 
mulţimi 
după 
criteriile 
învăţate 

 
 
 
 
Mulţime de 
nasturi 
 
 
 
 
Coş cu 
fructe şi 
legume 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frontală 
 
 
Individua
lă 

 
 
Aprecieri 
verbale 
 
Observarea 
curentă a 
acţiunilor şi 
comporta- 
mentelor 
preşcolari- lor  

5.Obţinerea 
performanţ
ei (8 
minute) 

OC2 
OA1 
OC3 

Propunătoparea le va împarţi o fişă 
de evaluare preşcolarilor. 

Preşcolarii vor primi o 
fişă de evaluare şi o vor 
completa. 

 
Exerciţiu 

Anexa 1  
 
Individua
lă 

 
Aprecieri 
verbale 

6.Feedback  
(2 minute) 

OC1 
OC2 
OC3 

Se realizează pe tot parcursul lecţiei 
prin întrebări şi răspunsuri. 

Copiii răspund la 
întrebările propunătoarei 
şi se implică în sarcinile 
de lucru. 

 
 
Conversaţia 

 
 
 

 
 
Frontală 

 
Aprecieri 
verbale 

7.Evaluarea 
(3 minute) 

 Propunătoarea, la sfârşitul 
activităţii, le mulţumeşte copiilor 
pentru participarea la activitate şi le 
împarte recompensa promisă. 

   
Recompens
ă 

 Aprecieri 
verbale privind 
gradul de 
rezolvare a 
sarcinilor, 
reuşita de 
mulcă indepen- 
dentă, gradul 
de participare 
la activitate, 
atenţia 
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PROBLEME PROPUSE PENTRU  EXAMENE ȘI CONCURSURI 

 
E1 Pe R considerăm legea de compoziție x*y= xy-ax-ay+a(a+1), a număr real. 
a) demonstrați că legea de compoziție este asociativă; 
b) arătați că x*a+a*x=a, pentru orice x real; 
c) rezolvați inecuația x*xa+1; 
d) demonstrați că x*y= (x-a)(y-a)+a; 
e) calculați 1*2*3*.....*2016; 
f) rezolvați ecuația x*x*x= x; 
g) Determinați două numere a,b Q/ Z astfel încât a*b  Z; 
h) Demostrați că x*x*...*x= (x-a)n +a, unde, in membrul stâng, x apare de n ori, nN. n2. 

 
Prof. Heisu Ancuţa 

Colegiul Naţional Pedagogic ”Ștefan cel Mare” din Bacău 

E2 Fie funcția f : ( -3 , 3 )   R , f ( x ) =
3x

x  . 

        a ) Explicitați funcția ; 
    b) Studiați monotonia funcției ; 
    c) Demonstrati ca funțtia este impară . 

Popa Andreea Elena 
Clasa a XI-a E 

Profesor coordonator Heisu Ancuța 
E3 Fie fm : R   R , fm ( x ) = x2 – 2 ( m – 2 )x + m – 2 , m R . 

a) Determinați mR  pentru care ecuația are doua radacini reale distincte; 
b) Determinați mR   pentru care f( x )   0 ,  x R ; 
c) Determinați  locul geometric al vârfurilor parabolelor asociate functiilor; 
d)  Determinați punctul fix prin care trec toate parabolele. 

Lazăr Amalia 
Clasa a XI-a E 

Profesor coordonator Heisu Ancuța 
E4 Determinați m R astfel încât | AB | = 2 , unde 
              A = { xR/ x2 – ( m -1 )x + 2 }: 
               B = [ 1,  ) . 

Grigoraș Alexandra 
Clasa a XII-aB 

Profesor coordonator Heisu Ancuța 
E5   Pe R se consideră legea de compoziție „*”  definită prin x*y = xy+ 4x+ 4y+ 12 

a) Demonstrați că x*y= (x+4)(y+4)-4. 
b) Verificați dacă legea „*” este asociativă pe mulțimea numerelor reale. 
c) Rezolvați ecuația x*x= x în R 
d) Aflați elementul neutru al legii „*”.  
e) Calculați :  

(-√2015)*(-√2016)*...*√2015*√2016. 
f) Găsiți a, b din Q\Z astfel încât a*b să aparțină lui Z. 

Săpătoru Iustina 
Clasa a XII-a B 

Profesor coordonator Heisu Ancuța 
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E6 Pe mulțimea numerelor reale se definește legea de compoziție: x○y = xy- 3x- 3y+ 12 
1. Arătați că: x○y = (x-3)(y-3)+3; 
2. Studiați asociativitatea legii de compoziție; 
3. Demonstrați că legea de compoziție este comutativă; 
4. Demonstrați că x○3 =3 și 3○y =3; 
5. Calculați: 1○2○3○...○2017; 
6. Rezolvați ecuația: x○x =7. 

Scurtu Maria 
clasa a XII-a B 

Profesor coordonator Heisu Ancuța 
E7 În reperul xOy fie punctele  A(1,2), B(2,3), C(3,1), D(5,3) : 

a) Scrieți ecuația dreptei AB; 
b) Calculați aria triunghiului ABC; 
c) Calculați aria patrulaterului cu vârfurile A,B,C,D; 
d) Verificați dacă A,B si E(0,1) sunt coliniare; 
e) Determinați m ∈ ℝ știind că A,B,F(7,m) sunt coliniare. 

Luca Daniel  
Clasa a XI-a G 

Profesor coordonator Heisu Ancuța 
E8 

1. Se dă următoarea ecuație: 𝑥2-4x+4-(𝑥 + 2)2+16=0. Să se arate că x=2. 
2. Să se rezolve ecuația  𝐶4

3 + 𝐴𝑥
2  + 𝐶9

8 - 𝑥2 = 0. 
3. Un magazin alimentar a scumpit un produs cu 30% din prețul initial, urmând ca mai apoi să-l 

ieftinească cu 30%. Care este prețul inițial, dacă acest produs costă acum 27,3 RON. 
4. în sistemul cartezian xOy se consideră punctele A(0,-3) si B(2, 0). Să se calculeze distanța de la 

punctul O la dreapta AB. 
5. Triunghiul ABC are lungimile laturilor AB=10, BC=9 si CA=12. Calculați aria triunghiului. 

Antuca Mădălina 
Clasa a XI-a E 

Profesor coordonator Heisu Ancuța 
E9  
1.Aflați restul împărțirii numărului 5∙22018 la 3∙22016. 
2.Arătați că pătratul produsului tuturor divizorilor naturali ai numărului 24 este 248  

Heisu Vlad, clasa a VII-a B 
Școala Gimnazială „ Mihai Drăgan”, Bacău 
Peofesor coordonator Munteanu Sevastiana 

E10 
1. Se dă următoarea ecuație: (2 + 𝑥)2 + 2x + 5 - (2 − 𝑥)2 = 15. Arătați că x=1. 
2. Se consideră funcția f: ℝ→ℝ, f(x)=2x+1 si g : ℝ→ℝ, g(x)=𝑥2+1. Arătați că f∘g este pozitivă 

pentru orice x real. 
3. Să se rezolve ecuația 27𝑥+9𝑥=36 
4. O firmă folosește 6000 lei pentru publicitate, sumă care reprezintă 6% din profitul anual al firmei. 

Calculați profitul anual al firmei. 
5. In sistemul cartezian xOy se consideră punctele A(0,-6) și B(5,0). Să se calculeze distanța de la 

punctul O la dreapta AB. 
6. Fie ABC un triunghi cu AB=3, AC=5 si BC=7. Să se calculeze cosA. 

Goșman Vlăduț Andrei 
Clasa a XI-a E 

Profesor coordonator Heisu Ancuța 
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E11 Dacă a și b sunt două  numere naturale al căror produs este 360 si cel mai mic multiplu comun al lor 
este 60, aflați cel mai mare divizor comun al numerelor a și b  

Gîrbă Daria Elena 
Clasa a VI-a A 

Profesor coordonator Heisu Ancuța 
E12 Aflați complementul suplementului unui unghi cu măsura de 125o . 

Antoche Alexandru 
Clasa a VI-a A 

Profesor coordonator Heisu Ancuța 
 
E13 Dacă punctele A1, A2, A3,..., A20 sunt coliniare,în această ordine și AoA1= 5 cm, A1A2 =10 cm, 
A2A3= 15cm, A3A4= 20 cm,..., aflați lungimea segmentului A9A20  

Heisu Vlad, clasa a VII-a B 
Școala Gimnazială „ Mihai Drăgan”, Bacău 
Profesor coordonator Munteanu Sevastiana 

 
E14 Dacă log3 2 = a , calculati în functie de a pe log3 72. 

Vlad Karina 
Clasa a X-a A 

Profesor coordonator Heisu Ancuța 
 
E15 Aflaţi partea întreagă a numărului 𝑎 = log3 270. 

Tabarcea Denisa 
Clasa a X-a A 

Profesor coordonator Heisu Ancuța 
E16 Dacă în triunghiul ABC are loc relația ; 

              sin A = 
bc
ctgAa 2

 

           atunci triunghiul este dreptunghic. 
Țîțaru Andra Ionela 

Clasa a XI-a E 
Profesor coordonator Heisu Ancuța 

E17 Aflați măsura unui unghi ascuțit știind că suplementul complementului său are măsura de  105o . 
Cărare Alexandru 

Clasa a VI-a A 
Profesor coordonator Heisu Ancuța 
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PROIECTE EDUCATIVE 

 
„SĂNĂTATEA MEDIULUI – SĂNĂTATEA NOASTRĂ!”  

-Proiect educațional județean- 
Coordonatori proiect, 

Prof. dr. Aura-Manuela DAVID 
   Prof. ing. ec. Dalila RIDEL 

 
Motto: ,,Pe copil îl educă tot ce îl înconjoară: câmpul, pădurea, râul, marea, munţii, rândunelele, cucul. Faceţi tot posibilul ca şi copiii 

dumneavoastră să iubească tot ce-i înconjoară, pentru că fără dragostea faţă de natură şi animale, omul nu poate să simtă din plin, ceea 
ce numim, cu cel mai minunat dintre cuvinte – VIAŢA.”(C. Mihăiescu) 

Educația legată de protecția mediului înconjurător, prin implicarea învățământului în promovarea 
problemelor de mediu este o ocazie de a forma personalitatea creativă a elevilor, conștiința ecologică, 
dezvoltarea aptitudinilor personale în dobândirea unui comportament ecologic. 
        Proiectul a avut ca scop promovarea educației pentru mediu și dezvoltarea comportamentului 
ecologic, responsabilizând tinerii prin atitudini pozitive faţă de mediul înconjurător şi combative faţă de 
factorii distructivi. S-a adresat elevilor din clasele V-XII, cadrelor didactice, părinților și instituțiilor 
partenere și colaboratoare în proiect printre care s-au numărat: Inspectoratul Școlar al Județului Bacău, 
unități școlare din județ și din țară (participanți din peste 20 județe), Administrația Națională „Apele 
Române”, Administrația Bazinală de Apă Siret Bacău, Complexul Muzeal de Științele Naturii „Ion 
Borcea” Bacău.  

Obiectivele proiectului au fost: 
O1- evidențierea dependenței dintre calitatea mediului – vieții – viitorul societății;  
O2-însușirea de către elevi a unor norme de  comportament ecologic specific asigurării  unui 

echilibru între sănătatea mediului și a individului/societății care să integreze atitudini pozitive;  
O3-stimularea elevilor în desfășurarea activităților prin care contribuie la sănătatea mediului în care 

trăiesc; 
O4-identificarea acțiunilor negative ale omului asupra naturii; 
O5 -dezvoltarea învățării prin cooperare în desfășurarea unor activități comune; 
O6 - sprijinirea elevilor în dobândirea comportamentelor sănătoase legate de mediu;  
O7-promovarea schimbului de experiență între cadrele didactice pentru  eficientizarea activităților 

propuse și implicarea elevilor în mod activ. 
Calendarul activităților a cuprins: 

1. EcoUrbanismul – viitorul unui oraș sustenabil, concurs de prezentări PPT (noiembrie 2016); 
2. Eco – Calendarul școlii (ianuarie 2017); 
3. Picături de apă – picături de viață, concurs de creație plastică (martie 2017) și workshop-ul „Apa – 

viață și pericol!” la Administrația Bazinală de Apă Siret Bacău; 
4. Pădurea – comoara verde a planetei, dezbatere „Pădurea – cel mai complex ecosistem terestru” și 

concurs de fotografie „Pădurea – lumină și culoare” (aprilie 2017);  
5. Eco – Fashion, concurs de costume eco, bijuterii și articole de podoabă din materiale reciclabile cu 

realizarea unei expoziții la Vivariul Bacău din cadrul Complexului Muzeal de Științele Naturii „Ion 
Borcea” Bacău (mai-iunie 2017).  

Pe parcursul desfășurării și la finalul proiectului s-a urmărit: 
- expunerea lucrărilor realizate, jurizarea și premierea câștigatorilor prin acordarea de diplome; 
- realizarea unui album foto; 
- chestionar online pe grupul proiectului referitor la impactul derulării acestuia asupra participanților 

direcți și indirecți; 
- editarea unui CD ce cuprinde referatele, prezentările, imagini, lucrări ale participanților din unitățile 

partenere; 
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- realizarea punctului documentar al unității școlare coordonatoare; 
- popularizarea proiectului și activităților sale în mass-media. 
  Proiectul „Sănătatea mediului – sănătatea noastră!” a fost inclus în Calendarul Activităților 
Educative Județene  al inspectoratului școlar în anii 2015-2016 și 2016-2017. 

     
  
 

OGLINDA MEA DIN NATURĂ 
Prof.  Băican Simona 

Colegiul Naţional Pedagogic ”Ștefan cel Mare” din Bacău 
 
 Elevii  colegiului nostru au participat și anul acesta la cea de a doua ediție a concursului ECO- 
DOZ- creativitate de ziua pământului la care au creat imagini din natură folosind doze de aluminiu.  

Concursul, cu tema ”Natura prin ochi de copil”, înscris în CAEJ la dom VI,poz. 5, are mai multe 
scopuri: de a stimula reciclarea selectivă a deșeurilor, de a stimula creativitatea elevilor într-un mediu 
competițional, de a valorifica dozele utilizate la centrele de colectare. 

La concurs au participat elevi, organizați în echipe de câte șase, dela clasele VB, VIB,VIIB, XIG, 
VIA, IXG , coordonați de doamnele profesoare David Aura, Ridel Dalila, Bejinariu Laura, Băican 
Simona. 
Juriul,  constituit din cadre didactice și elevi, a stabilit: 

 La gimnaziu :  
 locul I, elevii de la clasa a VII-a B: Mariniuc Iulia, Cihodaru Ioan, Manole Laurențiu, 

Țepeș Georgiana cu lucrarea  „ Natura din inima mea”; 
 locul al II-lea, elevii de la clasa a V-a B: Strat Antonia, Negruț Ștefan, Ciucescu  Ștefan, 

Bulibașa Alessandro Marian, Lehăduș Rareș, Zabrac Alesssandro , cu lucrarea „Floare”; 
 locul al III-lea , elevii de la clasa a VI-a B: Cojocaru Carla Mara, Brașovianu Ana, 

Antoche Călin Ioan, cu lucrarea ”Inima de sticlă”; 
 Mențiunea I, elevii de la clasa a VII-a B: Tamaș Isabela, Niță Bianca, Negoiță Diana, 

Cojan Alexia, cu lucrarea ”Natura în copilărie”; 
 Mențiunea a II-a, elevii de la clasa a VII-a B: Juncu Leonard, Adam Robert, Anegrului 

Cătălin, Ursu Cătălin. Acatrinei Andreea, Capracea Nicole, cu lucrarea ”Reciclare”; 
 Mențiunea a III-a, elevii de la clasa a VI-a A: Tătaru Teodor Cristian, Zaim Alexandra, 

Tătaru Radu Octavian, Botezatu Aura, Guteș  Darius, Moisă Ana- Maria, cu lucrarea 
”ECO”; 

 La liceu: 
 Locul I, elevii de la clasa a IX-a G: Benchea Ana-Maria, Botoi Bianca, Olar Teodor, 

Cristea Laura, Roman Alexandra, Brânduș Andreea, Paveluc Ștefan(IX D) cu lucrarea 
”3R”; 

 Locul al II-lea, elevii de la clasa a XI-a G: Breahnă Elena Diana, Prădaiș Mihaele, Anuței 
Maria, Ocneanovici George, Marcu Iulian, cu lucrarea ”Doza dozelor ecologiste”. 

Îi felicităm și îi așteptăm și la anul cu noi creații. Până atunci, să nu uite să respecte natura. 
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MÂINI VERZI 
Prof. Băican Simona 

Colegiul Naţional Pedagogic ”Ștefan cel Mare” din Bacău 
 

 Salutăm ecologiștii printr-o nouă activitate de ecologizare din proiectul  ”Oglinda mea din natură”. 
De această dată au participat și prichindeii de la clasa a II-a B, coordonați de doamna profesoară Rotaru 
Doina, care au strâns crenguțe, deșeuri din spațiul din curtea școlii alături de elevii Dinu Alexandra, Rusu 
Gabriel, Bujor Andrei, Nechita Nicoleta, Săuță Diana, Galiță Mădălina de la clasa a X-a D, iar elevii 
clasei a Xa G au plantat panseluțe în fața corpului A. 
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DIMENSIUNEA EUROPEANĂ A CULTURII ROMÂNE 
PROIECT EDUCATIV 

Coordonatori prof. dr . Băisan Elena Lavinia 
Prof Heisu Ancuța 

PREZENTAREA PROIECTULUI 
Într-o lume în care valorile nu îşi mai cunosc identitatea, într-o epocă modernă în care televizorul 

şi  calculatorul sunt mult mai tentante pentru copii decât lectura unei cărţi, profesorul are datoria să 
îndrume paşii nesiguri ai elevilor în tărâmul minunat al culturii. Relaţia identitate naţională – identitate 
europeană în contextul învăţământului actual poate fi valorificată prin conţinuturi şi strategii reunite în 
cadrul acestui proiect educaţional ce se poate constitui într-un instrument eficient de îmbogăţire spirituală, 
de cunoaştere şi de promovare a valorilor din spaţiul cultural românesc cu reverberaţii în plan european. 

În ultimii ani, s-a observat o scădere a interesului elevilor pentru lectură, cultură, pentru valorile 
românesti,  iar lipsa de interes a părinţilor față de procesul de învățământ este îngrijorătoare. De aceea, 
şcoala trebuie să le trezească interesul pentru lectură şi dragostea pentru citit, să cultive spiritul 
apartenenţei la o cultură naţională vastă şi promovarea continuă a elementelor identitare, să contribuie la 
conservarea şi inculcarea unor simboluri, mituri, valori autentice româneşti. 

Proiectul propus urmăreşte transformarea reală a elevilor în actori principali ai demersului 
educaţional, scopul fundamental fiind atingerea unor obiective de natură formală, informală, socio-
comportamentală. Mai mult, proiectul contribuie şi la educarea gândirii reproductive, creative, la 
dezvoltarea inteligenţei, a imaginaţiei, a inventivităţii şi spontaneităţii, iar prin activităţile propuse se 
creează un cadru propice relaţionării, socializării şi exprimării libere. 
 Scopul proiectului: 

  Afirmarea, cunoaşterea şi promovarea operelor personalităților culturii române cunoscute la nivel 
european  în rândul  elevilor, contribuind astfel la sensibilizarea copiilor în ceea ce priveşte valorile 
românești. 
Obiectivele specifice ale proiectului: 
 Stimularea şi promovarea capacităţilor creatoare ale elevilor prin organizarea de expoziţii,

simpozioane care să conţină compoziţii literare, eseuri, lucrări plastice;
 Cultivarea interesului elevilor pentru cunoașterea operelor unor personalități ale culturii noastre prin

organizarea de dezbateri cu această temă;
 Atragerea efectivă a elevilor în organizarea unor activităţi cu caracter extracurricular, conducând la

creşterea numerică şi calitativă a acestor activităţi;
 Diseminarea rezultatelor proiectului în 20 unități școlare, într-un interval de 6 luni

Activitatea principală
Titlul activităţii: Vernisajul expoziţiei . Desfășurarea simpozionului pe secțiuni
Calendarul activităților:
1 decembrie 2017 – 20 decembrie 2017 - înscrierea participanţilor
16 decembrie 2017-15 ianuarie 2018 - trimiterea lucrărilor
20-21 ianuarie 2018 - desfăşurarea lucrărilor simpozionului
21 ianuarie 2018 - închiderea lucrărilor simpozionului
20 ianuarie 2018– 27 ianuarie 2018- completarea adeverinţelor, diplomelor şi încărcarea materialelor
pe site-ul simpozionului
1 februarie -10 februarie 2018 - diseminare, evaluare

Secțiunea I  Prezentarea biografiei şi impactului unor personalităţi marcante ale culturii române prin 
prezentarea unor opere aparţinând unor artiști români 
Sectiunea A II-a Matematicieni români 
Secțiunea a III-a Personalităţi culturale româneşti. 
Secțiunea a IV-a Identitate naţională – identitate europeană expoziţie de desene,    postere sau hărţi 
tematice 
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