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CUVÂNT ÎNAINTE
Revista de matematică şi ştiinţe „Conexiuni didactice”, aflată la a doua apariţie, a impus, deja, în
universul educaţiei băcăuane, un standard dificil de atins, prin rigoarea informaţiilor – aparent eterogene,
dar, în realitate, omogene prin subtilitatea şi multitudinea nexurilor semiotice dintre studiile şi articolele
cuprinse.
În primul număr, prin chiar elementul său paratextual, revista oferea o cheie de decriptare şi o
anticipare ordonatoare a specificului său, acela de stabili legături: la nivel obtuz, între ştiinţe şi arte, între
real şi umanist, între dascăli şi elevi şi, la nivel obviu, între stiluri şi personalităţi, între vocaţiile bine
instituite şi cele în formare.
Universul infinitelor conexiuni începe, în acest număr, cu inedite nuanţe istorice din biografia lui
René Descartes - filosful, matematicianul, omul cu un destin marcat; continuă pe această linie a
personalităţilor, cu articole în limba engleză, atât ale profesorilor, cât şi ale elevilor; propune probleme
elaborate de dascăli şi de învăţăcei şi potenţează aspecte de metodică, pedagogie şi psihologie. În spiritul
(şi litera) profilului Colegiului Naţional Pedagogic „Ştefan cel Mare”, nu puteau lipsi planul de lecţie,
strategiile didactice, metodele moderne de stimulare a elevilor spre succes. Autorii articolelor sunt profesori
cunoscuţi în mediul cultural băcăuan şi discipolii lor.
De remarcat este impactul revistei, nu doar asupra comunităţii băcăuane, impact măsurabil prin
ecourile în rândul beneficiarilor direcţi şi indirecţi ai educaţiei, dar şi prin numeroasele solicitări de
colaborare primite din afara judeţului.
Toate acestea nu ar fi fost posibile fără entuziasmul şi neobosita energie ale coordonatoarei revistei,
doamna profesoară Ancuţa Heisu, fără sprijinul domnului inspector şcolar general Florin Lazăr; fără
implicarea conducerii liceului, a colectivului de cadre didactice şi a elevilor.
Adriana Chioaru

ISTORIA MATEMATICII
RENÉ DESCARTES
prof. Maricica Iosub
Colegiul Naţional Pedagogic „Ştefan cel Mare”, Bacău

 Repere biografice:
René Descartes, matematician și filosof francez, s-a născut în anul
1596, în localitatea La Haye en Tourraine, astăzi Descartes, în
regiunea Centre–Val de Loire, fiind al treilea copil al unei familii
de mici nobili. Rămas orfan de mamă, care se stinge din viață când
Descartes avea puțin peste un an, acesta este crescut de bunica din
partea mamei, Joachim, tatăl său, și o dădacă. Încă de mic René
manifesta curiozitate pentru fenomenele naturii, tatăl său strigândul „Filosoful”, deoarece acesta nu înceta să-i adreseze întrebări.
Fiu al unui consilier în parlamentul din Rennes, tânărul Descartes
este trimis să studieze la Collège jésuite de La Flèche, așezământ
al iezuiților fondat de regele Henri al IV-lea, considerat a fi bastionul gândirii aristotelice. Printre materiile
studiate se numără latina și greaca, dar și matematica, fizica, logica, morala și metafizica. Aici îl cunoaște
pe Marin Marsenne (sau abatele Marsenne) cu care va menține o frumoasă și lungă relație de prietenie
intelectuală. La 14 ani începe să scrie lucrări de matematică și filosofie. Doi ani mai târziu, încurajat de
prietenul său, pleacă la Paris unde se dedică matematicii, iar în 1616, Descartes obține Bacalaureatul și
licența în drept la Universitatea din Poitiers (pentru a respecta dorința tatălui, care dorea să-l vadă în
serviciul regelui, noblesse de robe). După finalizarea studiilor se mută la Paris, unde, timp de doi ani, duce
o viață ascunsă.
În anul 1618, fără a fi atras în mod deosebit de viața militară, Descartes se înrolează pentru un timp,
ca voluntar, în armata prințului de Orania, apoi în cea a ducelui Maximilian de Bavaria, care luptau
împotriva regelui de Boemia. Cu această ocazie, Descartes îl întâlnește pe Isaac Beeckman, matematician
și fizician care-i stimulează gustul invenției științifice și care îi va marca destinul. Traversând Europa în
căutarea unor contacte intelectuale stimulatoare, în timpul schimburilor verbale și epistolare cu numeroși
savanți, Descartes are, într-o noapte de iarnă a anului 1619, un vis ce îi dezvăluie „fundamentele unei științe
admirabile” ale cărei baze le va pune.
Se retrage din viața militară și în 1622 se reîntoarce în Franța pentru a regla afacerile de familie.
Călătorește în Elveția, Tirol, Italia și apoi revine în Franța, la Paris. Din această perioadă datează tratatele
de matematică, dar și alte lucrări care au fost pierdute. Tot acum Descartes scrie „Regulile pentru
îndrumarea minții” (Règles pour la direction de l’esprit), cea mai importantă lucrare care a rămas
neterminată și care va fi publicată abia în 1701. Se stabilește în Olanda în anul 1628, unde rămâne timp de
20 de ani. Este momentul în care Descartes se consacră atât cercetării științifice cât și meditației, cele mai
importante opere ale sale fiind scrise și publicate.
În septembrie 1640 îi moare fiica, Francine, iar în octombrie, tatăl. Descartes e foarte afectat; un an
mai târziu, publică, la Paris, în limba latină, Meditationes metaphysicae, („Meditații metafizice”), opera sa
capitală; traducerea în limba franceză apărând în anul 1647, la Paris, revăzută de Descartes însuși. Descartes
trimite lucrarea, înainte de publicare, prin intermediul lui Mersenne, unor intelectuali de seamă și unor
iezuiți pentru ca aceștia să-și exprime obiecțiile la pozițiile sale metafizice. Așa iau naștere „Obiecțiile și
răspunsurile”, care vor fi publicate odată cu lucrarea și fac corp comun cu aceasta, având un important rol
explicativ.
Ideile sale revoluționare l-au făcut un centru de controversă în zilele lui. A fost parțial datorită
aportului său că filosofia și matematica occidentală au înflorit. Ca recunoaștere a contribuției sale, el este
adesea numit „fondatorul filosofiei moderne”, dar a fost, de asemenea, una dintre figurile-cheie ale
Revoluției științifice din secolul al XVII-lea și este uneori considerat primul din școala modernă de
matematică.
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În anul 1649, regina Suediei îl invită în capitala regatului, unde un an mai târziu, Descartes se stinge
din viață departe de casă.
 Principalele opere
„Discurs asupra metodei”/ Discours de la Méthode pour bien conduire sa raison et chercher la vérité dans
les sciences (1637); „Meditații metafizice”/ Méditations métaphysiques (1941); „Principiile filosofiei”/
Principes de philosophie (1644); „Tratat despre pasiunile sufletului”/ Traité des passions de l’âme (1649).
Opere postume: „Regulile pentru îndrumarea minții”/ Règles pour la direction de l’esprit (1701); „Lumea
sau Tratat despre lumină, Tratat despre om”/ Le Monde ou Traité de la lumière, Traité de l’homme (1677);
„Corespondență”/ Correspondence (1936-1951).
 Contribuția la matematică
În matematică, contribuția sa se datorează în principal geometriei, de aceea astăzi este cunoscut ca
„părintele geometriei analitice”. Principala sa realizare a fost să pună capăt golurilor dintre algebră și
geometrie. Astfel, el este foarte apreciat ca primul matematician care a pus bazele geometriei moderne care
au dus la dezvoltarea analizei matematice și a cartografiei. În ceea ce privește algebra, el a explicat în detaliu
că ecuațiile algebrice pot fi exprimate și explicate prin utilizarea unor forme geometrice.
Produsul cartezian, denumit astfel după René Descartes (Cartesius este numele latinizat al
matematicianului), este o operație matematică efectuată asupra a două mulțimi. Produsul cartezian a două
mulțimi X și Y este o mulțime (numită și mulțimea-produs) formată din ansamblul tuturor perechilor a
căror primă componentă aparține mulțimii X, iar a doua componentă aparține mulțimii Y.
Sistemul de coordonate carteziene este un sistem folosit pentru a defini poziția unui punct în raport
cu două sau trei axe perpendiculare între ele.

Coordonate carteziene.
Sunt marcate patru puncte: (2;3) cu verde, (3;1) cu roșu, (-1.5;-2.5) cu albastru și (0;0),
originea, cu mov.

Sistemul de coordonate carteziene cu cercul
de rază 2 centrat în origine marcat cu roșu.
Ecuația cercului este x2 + y2 = 4.

Ideea acestui sistem a fost dezvoltată în tratatul filosofic și matematic „Discurs asupra metodei”
(Discours de la méthode), apărut în 1637, în special apendicele „Geometria” (La Géométrie), considerat în
prezent un reper în istoria matematicii întrucât a introdus ceea ce a devenit cunoscut ca notație standard
algebrică, folosind literele a, b și c pentru cantități cunoscute, respectiv literele x , y și z pentru cantități
necunoscute. A fost probabil prima carte care arăta ca un manual modern de matematică, lucrarea lui de
calcul mai târziu fiind utilizată de Newton, evoluând astfel o nouă ramură a matematicii. În afară de aceasta,
el a inventat regula de semne pentru a stabili rădăcinile pozitive și negative ale polinomului.
 Concluzie
Chiar dacă angajamentul său față de metoda științifică a fost întâmpinat cu opoziția stridentă a
funcționarilor bisericii din acea perioadă, pe lângă matematică, Descartes a avut un rol influent și în
dezvoltarea fizicii moderne, rol care a fost, până recent, în general sub-apreciat și puțin cercetat. El a oferit
prima formulă distinct modernă a legilor naturii și un principiu de conservare a mișcării, a făcut numeroase
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progrese în optică, a studiat reflexia și refracția luminii și a construit ceea ce urma să devină cea mai
populară teorie a mișcării planetare din secolul al XVII-lea.
Cu toate că a avut un rol important în dezvoltarea matematicii moderne, Descartes este probabil mai
cunoscut astăzi ca un filosof care a asumat raționalismul și dualismul.
Dubito, ergo cogito, cogito, ergo sum.
(„Mă îndoiesc, deci gândesc; gândesc, deci exist.”)
Bibliografie/ Sitografie:
 Angela Ion (coordonator) – Histoire de la littérature française, Editura Didactică și Pedagogică,
București, 1982;
 https://famous-mathematicians.com/rene-descartes/
 https://www.storyofmathematics.com/17th_descartes.html
 http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/Noblesse%20de%20robe/fr-fr/
 https://www.larousse.fr/encyclopedie/personnage/Ren%C3%A9_Descartes/116208#10918990
 https://dexonline.ro/definitie/cartezian
 www.google.com (pentru imagini)

O PERSONALITATE MEREU PREZENTĂ: ION BARBU
(DE CE GEOMETRIE?)
Prof.dr. Crăciun Mariana,
Colegiul Naţional Pedagogic „Ştefan cel Mare”, Bacău
Ion Barbu (pseudonimul literar al lui Dan Barbilian) este poet, eseist, traducător şi matematician.
Încă din adolescenţă, aproape tot ceea ce întreprinde Barbu se constituie fie ca o provocare intenţionată, fie
ca o reacţie (uneori întemeiată, alteori umorală) ce întrece cu mult, în intensitate şi „anvergură”, stimulul
iniţial. În liceu, fiindcă tânărul Tudor Vianu, „mai aparent genial”, compune şi traduce poeme, Barbu
încearcă să-l imite şi se gândeşte să înceapă traducând din Baudelaire. Efectul nu e, din nefericire, cel
scontat, dimpotrivă, Vianu îl „mortifică” prin ironii; şi atunci novicele se va încăpăţâna să-i demonstreze
că poate „la rigoare simula poezia” atât de bine, încât să-l oblige pe ironicul prieten să scrie o carte despre
el. Astfel că, peste ani, pe deplin consacrat şi în poezie, şi în matematici, Barbu va mărturisi: „Cariera mea
poetică sfârşeşte logic la cartea lui Vianu despre mine. Orice vers mai mult e o pierdere de vreme.”
„Stimulul” din tinereţe e poate mai puţin cunoscut; dar reacţia, adică opera poetică a lui Barbu (şi a doua
reacţie, cea critică, la ea: studiul lui Tudor Vianu din 1935) intră în canonul literaturii române. Liceanul
excepţional dotat pentru matematici e la un pas de repetenţie, pentru că nu îl interesează deloc anumite
materii. Ca militar, riscă la un moment dat, din cauza atitudinilor nonconformiste, să fie trimis în faţa Curţii
Marţiale. Nu se va ajunge chiar aici, însă la sfârşit, când toţi colegii săi devin ofiţeri, tânărul insurgent se
alege cu gradul de plutonier. După război, în toamna lui 1919, îl vizitează pe Eugen Lovinescu exact în ziua
înmormântării lui Alexandru Vlahuţă, provocând şi aici o scenă suculentă, relatată ulterior în Memorii de
marele critic. Îşi ia pseudonimul Ion Barbu, pentru că nu are curajul „de a amesteca pe geometru în poezie”;
şi, oricum, numele matematicianului i se pare că „are ceva lăutăresc în sunet”. Barbu e de altfel numele de
familie iniţial al tatălui său, pe care un profesor de liceu avusese plăcerea să-l modifice, în urma unei
mângâieri meditative a bărbiei („barbilia”, pe latineşte). Modificând, acum, mai vechea modificare, Barbu
ajunge aşadar în punctul iniţial - mai ales că bunicul pe linie paternă, meşter zidar trăgându-se din mahalaua
bucureşteană Omul de Piatră, fiu de român macedonean, se numise el însuşi Ion Barbu. Luându-i numele,
scriitorul va considera că e de datoria lui să-i lase glasul „să se facă auzit” în poemele sale de atmosferă
balcanică.
Aflat la doctorat în Germania, la Gottingen, sentimental-aprigul matematician-poet duce o viaţă de
boem exuberant, insaţiabil. Evoluează „ca un vultur” în domeniul cuceririlor erotice şi le inventariază apoi
scrupulos, nu uşor (datorită numărului lor), dar cu o vizibilă satisfacţie, în scrisorile către bunul său prieten,
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seriosul şi cumintele Tudor Vianu. De dragul acestuia, se mută de la Gottingen la Tubingen, şi aici o
întâlneşte pe Gerda Hossenfelder. Don Juanul balcanic o cere imediat în căsătorie, astfel că rasa teutonă va
fi transplantată pe sol românesc: mai întâi la Giurgiu şi apoi la Bucureşti, unde freneticul Barbu este
profesor suplinitor de matematică. În timpul orelor predate, profesorul, indignat de „evidenta neştiinţă
matematică” a elevilor, îşi regăseşte uneori seninătatea pierdută citindu-le din poemele lui Poe, Mallarme,
Rimbaud şi Rilke. La sfârşit de an, nu le strică acestora să li se predea, două-trei ore, filosofie matematică.
Originalul profesor suplinitor ajunge asistent, conferenţiar şi apoi profesor universitar. Pentru el,
„geometria elementară nu e numai o categorie seacă, didactică, ori paradisul arhaic şi naiv al gândirii
matematice; dar, dimpotrivă, un model al esenţialităţii şi eleganţei formulării, un clasicism”. Se consideră
un reprezentant al Programului de la Erlangen, conform căruia cercetarea matematică majoră „primeşte o
organizare şi o orientare învecinate cu aceea a funcţiunii poetice, care, apropiind prin metaforă elemente
disjuncte, desfăşoară structura identică a universului sensibil”. Elementele disjuncte vor fi în continuare
apropiate, prin metaforele poetice, prin organizarea matematică, dar şi prin înseşi activitatea şi viaţa lui
Barbu: nonconformist inepuizabil, sergent în toate războaiele, mereu cu câte o provocare proaspătă în
raniţă. Una fiind şi colaborarea, după 6 septembrie 1940, în presa legionară, „accident” regretat ulterior,
însă nu suficient de convingător.
În 1926, este chemat de Țițeica asistent și rămâne până în 1932, iar ca profesor secundar la liceele
,,Spiru Haret” și ,,Dimitrie Cantemir” între 1925-1929. La 21 ianuarie 1929, Barbilian își trece la Facultatea
de Științe a Universității din București teza de doctorat în matematici, cu subiectul: Reprezentarea canonica
a adunarii funcțiunilor hipereliptice (teza principală) și Grupuri finite discontinue (în teza secundară). Cu
ajutorul a două funcții hipereliptice de două variabile studiază teorema de închidere a lui Otto Staude pentru
elipsoizii omofocali și teorema lui Felix Klein pentru suprafața lui Kummer, generalizând aceste două
teoreme. După trecerea doctoratului în matematici, Barbilian rămâne asistent la catedra de geometrie
analitică, până în 1932 când devine titular al conferinței de matematici elementare și geometrie descriptivă.
Începând cu 1938 este numit profesor titular la catedra de matematici elementare și axiomatică
pentru ca în cele din urmă în 1941 să fie numit profesor la catedra de algebra și teoria numerelor, la
Facultatea de Științe a Universității din Bucureşti. În această perioadă a predat și teoria grupurilor și
structurilor pe lângă teoria numerelor. Preocupările lui Barbilian privind domeniul geometriei țin cu
precădere din 1933 până în 1942, adică până la numirea sa ca profesor de algebră. Începând cu anul 1942,
dar mai ales din 1946, Barbilian se ocupă cu totul special de probleme de ,,algebră modernă”. Este adevarăt
că și înainte de 1942 apăruse lucrări de ale sale care atingeau acest domeniu, dar nu insistau foarte mult
asupra acestuia. Între 1946 și 1951 se ocupă exclusiv de algebra modernă (teorii algebrice), iar dupa 1951
se ocupă cu predilecție de teoria algebrică a numerelor (aritmetica). In 1858-1859, Barbilian revine la
preocupări de geometrie si studiază spațiile care pot fi numite acum spații Barbilian.
Temperamentul său coleric, „reactiv”, orgolios şi susceptibil, e bine fixat în polemica antologică nu numai de idei, ci şi de afecte - cu Tudor Arghezi. La capătul răsunătorului schimb de focuri publicistice
şi epistolare, turbulentul poet al Ideii descoperă un înduioşător element comun: „Mi-ar părea rău să mă cert
cu dumneata, fiindcă ţii oarecum la câini.” Sarcasticul polemist s-a contaminat, aşadar, de marea slăbiciune
a omului pentru animale, pentru câini în primul rând. Plângând cu lacrimi amare la moartea fiecăruia dintre
numeroşii săi patrupezi, eseistul necruţător va scrie pe un bileţel, cu puţin timp înainte de propria lui moarte,
următoarele rânduri: „Dacă atunci când mă voi prezenta acolo nu-mi vor ieşi înainte toţi câinii mei, îţi neg,
Dumnezeule, existenţa”. Grav bolnav, Barbu moare în august 1961 - şi, ca un fel de ermetism în sfârşit
„dezlegat”, a doua zi după înmormântare, salcia din curtea casei sale, în care poetul vedea un copac sacru,
s-a prăbuşit deodată, din cauza unei furtuni, peste mormintele mult-iubiţilor şi credincioşilor săi câini. O
reacţie firească a naturii, la moartea unui poet de o originalitate stranie, intens expresivă şi provocatoare: o
sinteză de apolinic şi dionisiac.
Extrem de critic faţă de majoritatea formulelor poetice ale epocii, Barbu nu a manifestat mai multă
îngăduinţă nici faţă de propria sa producţie lirică, pe care o cerne printr-o sită foarte fină, astfel încât ceea
ce rămâne, la urmă, în volum, să-l reprezinte cu adevărat. Luciditatea maximă a poetului solicită o exegeză
critică pe măsură şi ridică un semn de întrebare: dacă Barbu trebuie analizat în evoluţia sa, aşadar dintr-o
perspectivă diacronică, fixând etapele devenirii sale (cum a procedat Tudor Vianu), ori, dimpotrivă, se cere
interpretat exclusiv prin prisma volumului Joc secund, mai exact, a ordinii celor trei cicluri de aici (ca la
Ovid S. Crohmălniceanu).
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DESPRE EUGEN NEGRICI (I)
Prof.dr. Adriana Chioaru,
Colegiul Naţional „Ferdinand I”, Bacău
A scrie, astăzi, despre un critic literar contemporan poate fi o încercare problematică, mai ales dacă
acesta este autorul unor concepte critice controversate şi al unor perspective abrupte asupra istoriei
literaturii române. Abordarea unor arii tematice diferite, prin grile nonconformiste, cu un instrumentar
inedit, face dificilă situarea lui Eugen Negrici într-o galerie de critici şi istorici literari. Este el un istoric
literar cu o altfel de istorie a literaturii? Un teoretician ale cărui concepte sunt în impas? Un critic literar ale
cărui metode nu au făcut şcoală? Sau este un vizionar încă neînţeles?
Studiul operei lui Eugen Negrici presupune urmărirea, prin mişcări centrifuge şi centripete, a
constantelor şi a recurenţelor unei opere care, privită din perspectivă holistică, relevă nivelurile
metamorfotice ale unei viziuni marcate atât de evoluţie, cât şi de factori perturbatori.
Motivaţia unui astfel de studiu pleacă de la imaginea controversată şi paradoxală 1 a acestui autor
proteic, considerat fie un vizionar lucid, fie un adaptat la „vremi” în schimbare, preocupat de succes. Opera
sa înregistrează o divergenţă a tendinţelor şi o tematică diversificată, făcând dificilă prinderea, într-un
portret, a „figurii spiritului [său] creator”.
Actualitatea temei derivă atât din operă, ancorată în realitatea imediată, cât şi din receptarea critică
vie, deşi uneori schizoidă, suscitată de schimbarea postdecembristă de ton şi de atitudine ale autorului, şi
amplificată prin apariţia Iluziilor literaturii române. În pofida faptului că volumul s-a înscris în tendinţa
generală, a ultimilor ani, de revizuire a ierarhiilor literare şi de primenire a canonului, apariţia sa a generat,
încă din 2008, puternice controverse, prin aducerea sub lupă a unor subiecte din zona tabuurilor istoriei
literaturii române, demersul plasându-l pe autor în prim-planul atenţiei publice. Nu putem face abstracţie
nici de latura pur documentară a Jurnalului revizitat, publicat, parţial, în 2011, şi nici de punctul de vedere
al criticului, expus în dialogurile neintermediate, derulate pe parcursul ultimilor ani.
Fundamentul teoretic şi metodologic al unei astfel de investigaţii este dat de studiile de critică
literară apărute începând cu anii ’60 − cu predilecţie cele referitoare la structuralism, estetica receptării,
semiotică, sociologie −, de volumele de istorie a literaturii, dar şi de studiile de filosofie politică sau de
istorie, privind comunismul şi postcomunismul, lucrări care au răspuns dorinţei de a-l înţelege atât pe autor,
cât şi particularităţile anilor în care au fost elaborate lucrările sale. Circumscrise temei şi propriei viziuni
asupra criticii literare, metodele utilizate sunt interdisciplinare sau de natura acelor teorii care, aşa cum
spunea Jonathan Culler, presupun apelul la lingvistică, semiotică, structuralism, sociologie, estetica
receptării, hermeneutică, pentru a analiza şi, în cele din urmă, a descrie un sistem critic care se
concretizează, în cazul lui Eugen Negrici, într-o metodologie a actului lecturii.
Situarea istorică a autorului Expresivităţii involuntare, în evoluţia criticii literare româneşti, este în
apropierea şaizeciştilor care câştigaseră atât autonomia esteticului, cât şi autonomia criticii literare. Analiza
şi interogarea operei integrale a lui Eugen Negrici favorizează relevarea tipurilor de demistificare către care
tinde autorul.
Un astfel de studiu, deşi fără să fie o lucrare monografică, în consacrata formulă diptică „viaţa şi
opera”, respectă cutumele metodice ale unei monografii, în măsura în care acestea sprijină demersul
cercetării, centrat pe o receptare de gradul al doilea, o „critică a criticii”, având ca punct de plecare
întrepătrunderea biograficului cu bibliograficul, urmărirea dezvoltării unui destin, atitudinea faţă de
aspectele ideologice care depăşesc graniţele literaturii şi pun problema intelectualului în cetate. Ce
generează o astfel de atitudine a criticului? Prudenţa? Sau opţiunile metodologice ale autorului unor studii
precum Antim. Logos şi personalitate şi Sistematica poeziei, care nu provoacă în niciun fel cenzura? O
parte a răspunsului s-a formulat chiar pe parcursul cercetărilor de ordin biografic.
Elementele de originalitate a unei astfel de investigaţii derivă dintr-un efort de a aduce sub lupă
întregul corpus de texte publicate de Eugen Negrici, din 1964, până astăzi, coroborat cu discursurile din
Alex Goldiş, Sincronizarea criticii româneşti postbelice în deceniile opt şi nouă. Teorii, metode, critici, Bucureşti,
Editura Muzeului Naţional al Literaturii Române, Seria Aula, 2013, p. 96.
1
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intervenţiile televizate, dar şi cu reacţiile provocate, pe parcursul celor cinci decenii, de schimbările tonale
şi atitudinale ale autorului. Până acum, modificările de viziune, atât pe plan tematic, cât şi pe plan
metodologic, nu şi-au devoalat resorturile şi motivaţiile, din cauza receptării critice fragmentare a operei
sale şi unor extirpări textuale care au provocat, nu arareori, forme de „metaplazie a receptării”2.
Noutatea cercetării este potenţată de semnificaţiile decriptate în schimbările de viziune ale criticului,
privite nu numai din punctul de vedere al cercetării literare, ci şi din perspectiva omului postmodern,
interesat de politic şi de istorie.
Opera lui Eugen Negrici se întinde pe parcursul a cinci decenii, de la debutul său publicistic, din
1964, până în prezent, timp în care preocupările şi abordările sale s-au diversificat, pendulând între sfere
literare diferite, analizate cu metode compatibile, create prin excursuri teoretice care au evoluat în ritmul
teoriilor literare formulate în Occident, în a doua jumătate a secolului al XX-lea.
După o parcurgere integrală a operei, se disting trei nuclee de creaţie. Facem observaţia că, în
determinarea acestora, nu ne-am raportat exclusiv la criteriul cronologic, întrucât centrele operei lui Eugen
Negrici, expuse şi analizate prin lecturi încrucişate, se coagulează, fiecare în parte, din studii apărute,
uneori, la intervale mari de timp. Cele trei nuclee sunt: 1. literatura veche; 2. teoria, critica şi literatura
contemporană – receptată prin prisma unor teorii şi metode din care se poate deduce metodologia lui Eugen
Negrici; 3. contextualizarea literaturii de „sub comunism”, demistificarea şi lupta cu inerţia provenită din
sufocarea ideologică.
Propunem o lectură încrucişată a textelor lui Eugen Negrici; studiul de faţă permite, prin întinderea
sa, nu doar lecturile separate ale operelor reprezentative pentru tema analizată, ci şi interconectarea lor în
jurul celor trei nuclee, atât pe orizontală, prin observarea unor recurenţe ale temelor alese, cât şi pe verticală,
prin relevarea unor metode viabile şi a substraturilor ideatice – premise critice pe care îşi clădeşte demersul
propriu-zis, rezultate ale propriei viziuni, sprijinite pe liniile de forţă ale concepţiei sale despre literatură.
Obiectivele cercetării de faţă pleacă de la modificările de viziune critică şi istorică, antedecembristă
şi postcomunistă, înregistrate în opera lui Eugen Negrici. Determinarea glisării centrului de greutate al
operei şi, implicit, a schimbării viziunii criticului se realizează prin raportarea la contexte literare, politice
şi sociale, iar încercarea de a configura − sau de a structura, pentru a folosi terminologia criticului −,
viziunea acestuia asupra literaturii, se face cu scopul de a-i evidenţia constantele şi recurenţele. Deşi din
întreaga operă se desprind tendinţe divergente şi nuclee tematice diferite, care presupun abordări specifice,
această viziune nu înregistrează tensionări „schizoide”3; însă nu este egală cu sine, ea a evoluat, pe parcursul
unei jumătăţi de secol fragmentat de un moment istoric care a permis alternative ideologice.
Dificultatea oricărui studiu despre Eugen Negrici rezidă în capacitatea cercetătorului de a decela firul
director al unei opere proteice − cu o tematică diversificată, reclamând un cumul de metode −, şi de a se
situa obiectiv, detaşat, faţă de un autor a cărui receptare s-a scindat, postdecembrist, în adoratio şi
imprecatio, după propriii termeni.
Demersul nostru poate fi privit ca o dublă „confruntare”. În deschiderea studiului Figura spiritului
creator, Eugen Negrici afirmă că lectura este o confruntare; noi spunem că lectura lecturii este o dublă
confruntare, atât cu textul original, de la care pleacă o primă interpretare, cât şi cu acesta din urmă, alături
de care se formează interpretarea noastră. Din acest punct de vedere, putem considera textul de escortă,
asupra căruia ne oprim, ca o prelungire a celui dintâi, însă de fiecare dată el are un specific care ne ajută să
înaintăm în propria lectură, prin deschiderea unor unghiuri noi şi prin deducerea unor metode viabile pentru
actul de dublă lectură în care ne aventurăm.
În cazul de faţă, apare încă o formă a dedublării, fiindcă Eugen Negrici practică, pe parcursul operei
sale, două tipuri de lectură diferenţiate, cea pur teoretică, plecată din zona raţionalizării textului prin prisma
disciplinelor lingvistice, a poeticii şi a teoriei receptării, şi o a doua, realizată prin contextualizare, în
Literatura română sub comunism şi în Iluziile literaturii române – caz şi mai aparte, fiindcă în acest studiu,
autorul însuşi face o „critică a criticii” şi o critică a mijloacelor istoriei literare.

Simona Vasilache, Tăind orizontul, diametral..., în „Viaţa românească”, an. CIII, nr. 11, din noiembrie 2008, p. 19.
Alex Goldiş, „Expresivitatea involuntară” şi „Iluziile literaturii române”: o ecuaţie posibilă, în „Cultura”, an. VI, nr. 47 (352), de joi, 1
decembrie 2011, pp. 8 − 9.
2
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DAN BARBILIAN – ÎNTRE MATEMATICĂ ŞI POEZIE
Crăciun Anisia-Diana, Clasa a VII-a
Colegiul Naţional Pedagogic „Ştefan cel Mare”, Bacău
Dintre personalităţile remarcabile ale culturii române, se desprinde poetul şi matematicianul Ion
Barbu, pe numele său real Dan Barbilian, născut la Câmpulung Muscel pe 18 martie 1895. Tatăl era
magistrat, iar mama fiică de procuror. Școala primară o începe în localitatea natală, o continuă în județul
Roman și o duce la capăt la Stâlpeni (Muscel-Argeș). Intră la liceu în Pitești, terminând clasele cursului
inferior la Câmpulung Muscel. Lipsa de continuitate a studiilor este legată, după cum spunea însuși
scriitorul de „soarta de judecător nomad fără cuscriri ilustre” a tatălui. Cursul superior al liceului îl urmează
la București, întâi la ”Lazăr” apoi la ”Mihai Viteazul”. Dacă până la liceu Dan Barbilian fusese bun la toate
materiile, acum se dedică total matematicii. De ce? Profesorul Ion Banciu „A fost maestrul, omul care m-a
format, de la care am învățat esențialul. Ceilalți profesori de matematice, inclusiv cei de la Universitate, nu
m-au învățat, m-au informat. Banciu însă mi-a trecut simțul lui de rigoare, mi-a sădit afectul matematic,
emoția în fața frumuseții unei teoreme și patima cercetării, fără de care nu poți fi matematician”. În 1912,
câștigă locul 1 pe țară la un concurs al ”Gazetei Matemetice”. În vara acelui an, într-o vacanță la Giurgiu,
îl cunoaște pe Tudor Vianu, cu care avea să fie prieten toată viața.
Peste un an, Simion Bayer, cel cu care stătea în gazdă la București îl „incendiază la flacăra
versurilor”. De atunci, din clasa a opta, datează primele exerciții poetice. „Am început să scriu în vederea
unui singur cititor, Tudor Vianu, însă un Tudor Vianu adolescent și genial. Ne vedeam destul de des și îi
urmăream exercițiile literare cu admirație și deșartă invidie. Am căutat să-l imit”. În 1914 își dă
bacalaureatul, în fruntea comisiei de examinare fiind Gh. Țițeica. Din toamnă, devine student al secției de
matematică de la Facultatea de științe din București. La intrarea României în primul război mondial își face
datoria față de țară și se înscrie la școala de geniu. În 1918 se întoarce la București și pe 18 septembrie,
Alexandru Macedonski îi publică în ”Literatorul” prima poezie: ”Ființa”. Peste una an, se duce cu versurile
scrise până atunci la Eugen Lovinescu, căruia i se recomandă sub numele de Popescu. Criticul literar este
încântat de opera sa și îi dedică articolul ”Un poet nou” în revista ”Sburătorul”. În publicația lui Lovinescu
Dan Barbilian își deschide cariera sub numele de Ion Barbu.
În 1921 ia licența în matematici și este trimis în Germania la doctorat, la Goettingen. Peste două
luni se trezește cu bursa suspendată de minister. Rămâne în Germania cu subsidii primite de acasă. „Fără
nici o obligație față de cei care mă trimiseseră acolo mă las cu totul în voia demoniei literare, călătorind
prin frumoasa Niedesrachenland, dar mai ales asimilând misterioasa atmosferă, saturată de meditațiile lui
Gauss și Reimann, a acelui orășel pentru totdeauna matematic, în care filiația cugetării nu are nevoie de o
vehiculație tangibilă, ci se transferă imaterial.
Privind retrospectiv, Ion Barbu se va judeca cu severitate din punctul de vedere al matematicianului
trădat. „Am greșit desigur față de legarea mea internă. Adevăratu-mi rost era cercetarea exactă. Credeam
însă pe atunci în Poesie și aduceam în adâncirea ei o veracitate carteziană și o ardoare de navigator”. În
1923 cunoaște la Tubingen pe Gerda Hossenfelder, fiica unui medic de vază, pe atunci studentă în anul I la
chimie în Berlin. Peste un an, Ion Barbu se întoarce în țară fără a-și fi luat doctoratul. Pe 14 iunie 1925, se
căsătorește la Giurgiu cu Gerda și începe să-și câștige existența ca profesor suplinitor de matematică la
liceul din Giurgiu. Gh. Țițeica nu îl uită și îi oferă în 1926 un post de asistent la catedra de geometrie
analitică la Facultatea de științe din București. Peste trei ani își ia doctoratul în sfârșit.
În 1930 publică cel mai cunoscut volum de versuri ”Joc secund” care este comentat ca un mare
eveniment literar de cei mai importanți critici: Al. A. Philippide, Șerban Cioculescu, Al. Rosetti,
Perpessicius, G. Călinescu și Pompiliu Constantinescu. În anii ’30 se remarcă în domeniul matematicii:
participă la conferințe internaționale, ține prelegeri în R.F.G. și Austria. Munca poetică îi este omagiată
printr-o mică monografie scrisă de Tudor Vianu. În 1942 este numit profesor la catedra de algebră, urmând
să nu se mai ocupe de geometrie decât după 1958. Studiile sale în geometrie se vor materializa în denumirea
de ”spațiu Barbilian”. În 1956 i se publică ultima poezie: ”Bălcescu trăind”. Pe 11 august 1961, moare la
spitalul ”Vasile Roaită” din București bolnav de cancer la ficat.
Putem conchide prin a remarca faptul că, printre figurile emblematice de poeţi ce au marcat prima
jumătate a sec. XX în poezia română rămâne Ion Barbu, un poet „pur”, „ermetic”, „obscur”, „balcanic”
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care şi-a asigurat prin strategia scrierii unei poezii fără precursori şi neimitabile o posteritate canonică
perpetuă. Calitatea sa de poet este dublată de aceea de matematician, în consecinţă viziunea despre poezie
este cu totul nouă: „pentru mine poezia este o prelungire a geometriei’’ (ambele operează cu simboluri ale
realitatii care tin de o intuitie speciala si creeaza o lume de esente ideale). Astfel, creaţia lirică a lui Ion
Barbu apare, aşa cum afirma Alexandru Rosetti, „ca o plantă cu rădăcinile adânc înfipte în solul nostru”.

INVENȚIILE LUI LEONARDO
Prof. Comănac Monica
Colegiul Naţional Pedagogic „Ştefan cel Mare”, Bacău
Leonardo s-a născut în 1452 în orașul Vinci din Toscana ca fiu nelegitim al lui Messer Piero
Fruosino di Antonio da Vinci, un bogat notar florentin, și al Caterinei, țărancă. Primii cinci ani din viață ia petrecut alături de mama sa, după care începând din 1457 a trăit în casa tatălui său, alătur de un unchi,
Francesco, și bunicii paterni, în orașul Vinci. Leonardo a primit o educație normală pentru copiii din
familiile înstărite de atunci: scris, citit, latină, geometrie și matematică.
În 1466, pe când avea 14 ani, Leonardo a devenit ucenicul artistului Andrea di Cione, cunoscut sub
numele de Verrocchio, al cărui atelier era renumit în toată Florența Au urmat ani de studiu intens, Leonardo
da Vinci fiind deprins cu tehnicile desenului, modelării artistice, cu tehnicile picturii în ulei și tempera,
căpătând cunoștințele de bază necesare unui artist, fiind totodată inițiat în tainele metalurgiei și prelucrării
metalelor, chimiei, mecanicii și tâmplăriei
Leonardo da Vinci este considerat cel mai important pictor al Renașterii italiene și unul dintre
inovatorii picturii. Mona Lisa, portretul Lisei Gheradini soția lui francesco del Giocondo este unul dintre
cele mai cunoscute portrete.
Încă din timpul vieții el este considerat ca fiind unul dintre cei mai importanți ingineri ai timpului
său. A imaginat și construit un sistem de protecție a Veneției în caz de asediu precum și un proiect de
deviere a râului Arno în colaborare cu Nicollo Machiavelli. Studiile lui Leonardo de aproximativ 13000
de pagini, adunate în colecția Codex Atlanticus, includ mai multe domenii: aeronautică,anatomie,
hidrodinamică,inginerie civilă, optică, mecanică.
De-a lungul vieții a fost fascinat de zborul păsărilor care i-a folosit drept sursă de inspirație pentru
a imagina aparate care să ajute omul să zboare: ornitopterul era o barcă ușoară prevăzută cu aripi batante
este strămoșul planorului de astăzi dar și o mașină de zburat cu aripă rotativă –elicopterul. Acesta era
prevăzut cu elice principală cu diametrul de 2 metri care trebuia pusă în mișcare de doi oameni care stăteau
în centrul unei platforme circulare. Din păcate, nici unul din modelele proiectate de Da Vinci nu a fost
functional, dar acest lucru nu l-a impiedicat sa isi continue cercetarile in domeniu.

Costumul de scafandru era confecționat din piele tăbăcită. Era prevăzut cu un furtun prin care se
putea respira legat la un clopot plutitor plin cu aer dar și cu un clopoțel care trebuia să stea la suprafață
pentru a da alarma în caz de urgență.
Leonardo ar fi putut să fie unul dintre cei mai mari inventatori. În notițele sale au fost găsite schițe
pentru cavalerul robot, parașuta, bicicleta, podul rotitor, mitraliera, mașina cu auto-propulsie ș.a. dar o
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parte dintre ele nu au fost niciodată realizate. Leonardo a proiectat si tot felul de unelte – foarfeca, casmale,
lopeti, ciocane, roabe; unelte noi, ingenioase, practice. A imaginat un fel de ascensor pentru greutăți mari.
Apoi, un fel de cuțit circular uriaș pentru scobitul trunchiurilor de lemn servind drept conducte; de
asemenea, o lampă de sudat fier. Intr-o altă perioada a proiectat un podometru, un higrometru, un
înclinascop si mai multe tipuri de compasuri parabolice; un aparat de măsurat forța vântului; o mașină de
fabricat ace in serie, putând confecționa (asigura Leonardo) 40.000 de ace intr-o oră! A schițat și un aparat
- “care (explica el) măsurând greutatea aerului să poată arăta schimbarea vremii”. Și acestea, cu două secole
înaintea invenției barometrului de către Torricelli.
Bibliografie
1. http://www.interferente.ro/inventiile-lui-leonardo-da-vinci.html
2. https://ro.wikipedia.org/wiki/Leonardo_da_Vinci
3. https://incredibilia.ro/inventiile-lui-leonardo-da-vinci

ADA LOVELACE
Filip Raluca, clasa a XII-a A
prof. coordonator Luminita Balaban
Augusta Ada King, Countess of Lovelace, was an English mathematician and writer, known for her
work on Charles Babbage’s proposed mechanical general-purpose computer, the Analytical Engine. She
was the first to recognize that the machine had applications beyond pure calculation and published the first
algorithm intended to be carried out by such a machine. As a result, she is sometimes regarded as the first
to recognize the full potential of a “computing machine” and the first computer programmer.
Lovelace was the only legitimate child of the poet Lord Byron and his wife Anne Isabella Milbanke,
Lady Wentworth. Byron separated from his wife a month after Ada was born and left England forever four
months later. Her mother promoted Ada’s interest in mathematics. Ada married William King in 1835.
King was made Earl of Lovelace in 1838 and Ada in turn became Countess of Lovelace.
Her educational and social exploits brought her into contact with scientists such as Andrew Crosse,
Sir David Brewster, Charles Wheatstone, Michael Faraday and the author Charles Dickens, contacts which
she used to further her education. Ada described her approach as ”poetical science” and herself as an
”Analyst (& Metaphysician)”.
She died of uterine cancer in 1852 at the age of 36.

ISAAC BARROW
Taranu Anca, clasa a XII-a A
prof.coord. Luminita Maria Balaban
Isaac Barrow, (born October 1630, London, England—died May 4, 1677, London), English classical
scholar, theologian, and mathematician, was the teacher of Isaac Newton. He developed a method of
determining tangents that closely approached the methods of calculus, and he first recognized that what
became known as the processes of integration and differentiation in calculus are inverse operations.
Barrow entered Trinity College, Cambridge, in 1643. There he distinguished himself as a classical
scholar as well as a mathematician, earning his bachelor’s degree in 1648. He was elected a fellow of the
college in 1649 and received his master’s degree in 1652. Such precociousness helped to shield him from
Puritan rule, for Barrow was an outspoken Royalist and Anglican. By the mid-1650s he contemplated the
publication of a full and accurate Latin edition of the Greek mathematicians, yet in a concise manner that
utilized symbols for brevity. However, only Euclid’s Elements and Data appeared in 1656 and 1657,
respectively, while other texts that Barrow prepared at the time—by Archimedes, Apollonius of Perga, and
Theodosius of Bythnia—were not published until 1675. Barrow embarked on a European tour before the
Elements was published, as the political climate in England deteriorated and the Regius professorship of
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Greek at the University of Oxford, to which he had been elected, was given to another. He spent four years
in France, Italy, and Constantinople, returning to England with the restoration of the Stuart monarchy in
1660. On his return to England, Barrow was ordained in the Anglican Church and appointed to a Greek
professorship at Cambridge. In 1662 he was also elected professor of geometry, but he resigned both
positions after his election as Lucasian Professor of Mathematics at Cambridge in 1663.
Barrow was instrumental in institutionalizing the study of mathematics at Cambridge. From 1664
to 1666, he delivered a set of mathematical lectures—predominantly on the foundations of mathematics—
that were published posthumously as Lectiones mathematicae (1683). These lectures treated such basic
concepts as number, magnitude, and proportion; delved into the relationship between the various branches
of mathematics; and considered the relation between mathematics and natural philosophy—most notably
the concept of space. Barrow followed these with a series of lectures on geometry, Lectiones geometricae
(1669), that were far more technical and novel. In investigating the generation of curves by motion, Barrow
recognized the inverse relationship between integration and differentiation and came close to enunciating
the fundamental theorem of calculus. His last series of lectures, on optics, Lectiones opticae (1670), built
on the work of Johannes Kepler (1571–1630), René Descartes (1596–1650), and Thomas Hobbes (1588–
1679), among others. In these lectures Barrow made major contributions to determining image location
after reflection or refraction; opened new vistas for the study of astigmatism and caustics (a collection of
rays that, emanating from a single point, are reflected or refracted by a curved surface); and made
suggestions toward a theory of light and colours.
Barrow’s tenure as mathematics professor coincided with the maturation of Newton’s
mathematical studies, and scholars often debate the exact nature of their relationship. Barrow was not
Newton’s official tutor, though they were both members of Trinity College. Newton attended Barrow’s
lectures, and it is clear that Barrow encouraged and furthered Newton’s studies. Fully cognizant of the
young man’s talents, Barrow resigned his professorship in 1669 in Newton’s favour and accepted a position
as royal chaplain in London. In 1673 Barrow was appointed master of Trinity College by King Charles II.
Although Barrow was regarded by his mathematical contemporaries in England as second only to
Newton, he was more widely esteemed for his sermons and other writings on behalf of the Church of
England, and these were often reprinted well into the 19th century.

ISAAC NEWTON
Denisa Țâmpu, clasa a X-a B
prof.coord. Luminita Maria Balaban
Isaac Newton is known worldwide today as one of the most important mathematicians, physicists
and astronomers of mankind. He was the first scientist to show that the laws of nature govern both the
Earth's movement and other celestial bodies, knowing that the orbits can be not only elliptic, but also
hyperbolic or parabolic.
His thinking and work focused on natural philosophy or physics, mathematics, and astronomy.
Newton believed he was a great sinner. When he was about 19, the mathematician made a list of the 48
"sins" he had committed. among the mistakes, he enumerated, was the fact that he was naughty with his
mother or that he had "inappropriate thoughts."
Newton was a very lonely boy. Many researchers even suggested that he would have suffered from
bipolar disorder or autism. These assumptions could not be demonstrated.
Newton's life was peaceful, peaceful and monotonous; he died unmarried, and his travels bordered at short
distances, not crossing the borders of England.
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PYTHAGORAS
Manole Ana-Maria, clasa a X-a B
prof. coord. Balaban Luminita
We all know about the famous Theorem of Pythagoras, but not many people asked questions like:
Who was Pythagoras? What did he achieve?;Did he discover other things besides these theorems?
Pythagoras was a Greek mathematician and philosopher, who was born on Samos Island (≈580 B.
C. and he died ≈495 B. C.). He was the founder of pythagorism, who put the bases of the whole reality of
numbers theory and harmony. Pythagoras was the leader of the aristocratic Crotone Party (in the south of
Italy) but, unfortunately his writings weren’t preserved. The geometric theory and the multiplication table
are named after him. He emigrated to Crotone, South Italy and he founded the first school in ancient Greece
that bears his name.
The Pythagoras theorem is one of the famous theorem of Euclidian geometry, being a relation
between the three sides of a right triangle. The theorem says that in every right triangle the square of the
hypotenuse is equal to the sum of the squares of the other two sides. The theorem can be written as a relation
between the sides a, b and c, sometimes called Pythagoras’ relationship: 𝒂𝟐 + 𝒃𝟐 = 𝒄𝟐 (c represents the
length of the hypotenuse, and a and b the lengths of the two sides of the triangle). However, according to
other opinions the theorem may have been known before, but it was named after Pythagoras.
Pythagoras was a teacher of the Greek spirit and a good athlete, he was on good terms with all the
other poets, philosophers (ex: Plato) and military commanders.

15

ARTICOLE DE SPECIALITATE
INTEGRAREA TEHNOLOGIEI INFORMAŢIEI ÎN PREDAREA CHIMIEI
TEST GRILĂ
UTILIZÂND VISUAL BASIC IN POWER POINT
Profesor Bejan Daniela
Colegiul Naţional Pedagogic „Ştefan cel Mare”, Bacău
Integrarea tehnologiei informației şi a comunicațiilor în activitatea didactică a devenit, incontestabil,
un mod de abordare în implementarea curriculum-ului vizând segmentul educabililor încă din clasele
primare, facilitând mai ușor aspectele legate de percepția şi înțelegerea noțiunilor şi nu în ultimul rând
cadrele didactice care transmit informația utilizând sistemele informatice.
În exemplul prezentat vă propun o aplicație destinată creării de teste grilă pentru disciplina chimie,
cu precizarea că poate fi adaptată, în funcție de itemii implementați, pentru orice disciplină. Astfel, în
aplicația Power Point se inserează un număr de diapozitive egal cu numărul itemilor propuși pentru
rezolvare, respectiv încă două diapozitive, unul la începutul prezentării şi celălalt la sfârșitul acesteia. În
primul diapozitiv se inserează un buton de comandă cu numele „Execută click”, următoarele zece
diapozitive conțin câte un item cu o singură variantă corectă de răspuns, iar în ultimul diapozitiv se
inserează un buton de comandă cu numele „Punctajul” care va afișa rezultatul final al testului grilă.
Imaginea de mai jos prezintă o captură, în mod Sortare diapozitive, a prezentării realizate.

Pentru calculul automată a punctajului în urma aplicării testului se activează fila Dezvoltator şi se
execută clic pe instrumentul Visual Basic pentru a edita codul în limbajul VBA.
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Liniile de cod conțin instrucțiuni privind declararea variabilei şi patru subrutine, astfel:
A. variabila punctaj este declarată de tip întreg (se acordă note întregi).
B. subrutina InitializarePunctaj() se asociază butonului de acțiune din primul diapozitiv cu numele
„Executa click” şi inițializează punctajul pornind de la 0. Pentru elev, la clic pe butonul de acțiune
se afișează mesajul „Începe testul!”.

C. subrutina RaspunsCorect() se asociază răspunsului corect pentru fiecare item, iar variabila punctaj
reține fiecare răspuns corect marcat de elev. Dacă răspunsul este cel corect în raport cu asocierea
realizată de către profesor în etapa de proiectare a aplicaţiei, variabila punctaj se incrementează
automat cu câte un punct corespunzător fiecărui item. Pentru elev, la clic pe răspunsul ales, este
afișat mesajul „Treci la următorul item!”.

D. subrutina RaspunsGresit() se asociază răspunsului greșit pentru fiecare item, iar variabila punctaj
reține fiecare răspuns greșit marcat de elev. Dacă răspunsul este cel greșit în raport cu asocierea
realizată de către profesor în etapa de proiectare a aplicaţiei, variabila punctaj rămâne neschimbată
(nu se incrementează), aceasta păstrând numai răspunsurile corecte, așa cum a fost indicat la punctul
B.

E. subrutina AfisareRaspuns() se asociază butonului de acțiune din ultimul diapozitiv cu numele
„Executa click” şi calculează automat punctajul final, reținut în variabila punctaj. Pentru elev, la
clic pe butonul de acțiune se afișează mesajul „Ai obținut … puncte!”.
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ALGORITMUL PENTRU CĂUTAREA ELEMENTELOR ÎNTR-UN VECTOR CĂUTARE BINARĂ
Prof. Radu Ana-Maria
Colegiul Naţional Pedagogic „Ştefan cel Mare”, Bacău

-

-

Algoritmul de căutare binară se bazează pe următoarele:
Mulţimea în care se caută este A={v1, …, vn}, unde v1<v2< …< vn
Se ia elementul vA=v[n/2] şi se compară cu vA
Dacă x= vA atunci este returnat elementul vA şi astfel se încheie algoritmul
altfel  dacă x<vA atunci este repetat algoritmul pentru mulţimea A1={v1, …, v[n/2]-1}
 dacă x>vA atunci este repetat algoritmul pentru mulţimea A2={ v[n/2]+1, …, vn }

Modul vizual de modelare a acestui algoritm
Joc – „Ghiceşte numărul”.
În joc vor participa doi copii. Primul copil va cere celuilalt să ghicească numărul la care se gândeşte.
Numărul este cuprins între 1 ş 100. La fiecare etapă când este încercată ghicirea numărului, primul copil
va da indicii astfel:
„- Nu, numărul l-a care m-am gândit este mai mare.” sau
„- Nu, numărul l-a care m-am gândit este mai mic.”,
până în momentul în care numărul va fi ghicit.
Acest joc are ca scop să fie ghicit numărul din cât mai puţine încercări. De aceea se va începe de la
numărul 50 (jumătatea lui 100). Apoi se încearcă cu numărul 75 dacă numărul este mai mare, sau 25 dacă
numărul căutat este mai mic. Se continuă cu înjumătăţirea valorilor posible, până când în final domeniul se
reduce la un singur număr, care este chiar cel căutat.

Simularea algoritmului în mod textual şi abstract
Algoritmul de căutare binară oferă performanţe mult mai bune decât algoritmul de căutare secvenţială.
Acest lucru este datorat faptului că această metodă se foloseşte când elementele vectorului sunt ordonate
crescător. Astfel ne putem da seama dacă elementul nu există în vector fără a fi nevoie să parcurgem
vectorul tot. Se vor face înjumătăţiri repetate a domeniului în care se află elementul prin împărţirea
vectorului în doi subvectori.
m=(st+dr)/2
Notaţii: st=primul indice al vectorului
dr=ultimul indice al vectorului
Este comparată valoarea căutată cu valoarea elementului din mjloc:
dacă sunt egale înseamnă că a fost găsit elementul
dacă nu sunt egale, vectorul va fi împărţit în doi subvectori
Ideea este să identificăm subvectorul în care se poate găsi elementul căutat, comparând valoarea lui din
mijloc, apoi se divizează acest subvectori în alţi doi subvectori. Se continuă aşa până va fi găsit elementul
sau până când nu mai este posibilă împărţirea în subvectori, în cazul acesta rezultând că nu a fost găsit
elementul. Acest algoritm face parte din clasa algoritmilor elaboraţi conform tehnicii de programare
„Divide et Impera” .
Aplicaţie: Fie vectorul v cu n=9 elemente numere întregi aranjate în ordine crescătoare şi un element x care
încercăm să îl găsim.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
6 9 12 16 18 20 21 24 27
st=1
dr=9
m=(9+1)/2  m=5
Elementul căutat este x=20
Rezolvare:
m=5
st=m+1
dr=9

st

Se caută în subvectorul din
dreapta (st=m+1=6)

x=20
x>v[6]
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dr

X=20

st=dr=m=6

6
20

7
21

8
24

x<v[7]=21
v[6]=x=20

9
27

Se caută în subvectorul din
stânga
(dr=m-1=6)
Elementul a fost găsit şi
algoritmul se încheie

Pseudocod:
ok0 //presupunem ca nu exista valoarea x in vector
st1
drn
cat timp st≤dr executa
m[(st+dr)/2]
daca x=v[m] atunci
ok1 //am gasit elementul
altfel //nu s-a gasit elementul si impartim sirul
daca x<v[m] atunci
drm-1 //este jumatatea superioara
altfel
stm+1 //este jumatatea inferioara
daca ok=1 atunci
scrie „cautare cu succes”
altfel
scrie „cautare fara succes”
Obs.: Algoritmul de căutare binară efectuează:
cel mult [log2n]+1 comparaţii, în cazul unei căutări cu succes (n= este dimensiunea spaţiului de
căutare)
efectuează [log2n] sau [log2n]+1 comparaţii, în cazul unei căutări fără succes deoarece la fiecare
apel, spaţiul de căutare se înjumătăţeşte:
nn/2n/4n/22 … n/2k elemente, k=numărul de apelurik=[log2n] sau [log2n]+1

Controlul algoritmului prin reprezentarea codificată a pseudocodului
#include<iostream>
using namespace std;
int v[25];
int i,n,st,dr,mij,ok,x;
int main()
{
cout<<"n=";
cin>>n;
cout<<"Cauta elementul =";
cin>>x;
for(i=1;i<=n;i++)
{cout<<"v["<<i<<"]="; cin>>v[i];}
cout<<endl;
st=1; //limita inferioara
dr=n; //limita superioara
ok=0;
// Căutarea binara are loc numai in cazul in care tabloul este ordonat crescator
while((st<=dr)&&(!ok))
{mij=(st+dr)/2; //aflam indicele care reprezinta mijlocul tabloului.
if(x==v[mij])
{
cout<<"L-am gasit pe pozitia "<<mij;
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ok=1;}
else
if(x>v[mij]) // Căutarea se face în dreapta
st=mij+1; // Actualizare st
else
dr=mij-1; // Căutarea se face în stânga
}
if(ok==0)
cout<<x<<"Elementul cautat nu se gaseste in tablou";
return 0;}

APLICAȚII EXCEL
Profesor Bârjovanu Gabriela Adriana
Colegiul Naţional Pedagogic „Ştefan cel Mare”, Bacău
Continuând seria aplicațiilor cu Microsoft Office Excel din numărul anterior al revistei, vă propun
spre rezolvare următoarele probleme:
Aplicația I:
1. Deschideți aplicația Microsoft Excel.
2. Deschideți un registru gol.
3. Salvați registrul cu numele lectie_recapitulativă.
4. Redenumiți prima foaie, numele va fi formatare.
5. Redenumiți și a doua foaie cu numele numere prime.
6. În foaia 1 realizați un tabel de dimensiune 4 pe 4 și treceți în capul de tabel următoarele câmpuri:
Nume, Prenume, Vârsta și Adresa.
7. Formatați bordurile celulelor în felul următor: exteriorul negru, iar interiorul roșu.
8. Antetul tabelului va avea textul aliniat la centru, verde închis, îngroșat de dimensiune 14.
9. Colorați fundalul primului rând (gri deschis).
10. Setați pentru fiecare coloană tipul de date corespunzător.
11. Validați datele introduse (numele și prenumele de lungime maximă 10, adresa de lungime 15, iar
vârsta cuprinsă între 13 și 23 ani).
Aplicația II :
1. Să se determine numerele naturale prime de la 2 până la 30.
Indicație: scrieți primele 30 numere naturale pe primul rând al foii începând din celula b1.
Bazându-vă pe definiția numerelor prime (nu are alți divizori decât pe 1 și pe el însuși) încercați să
determinați care sunt prime și care nu.
Aplicația III:
1. Realizați o recepție la o factura creată anterior. Recepția are următoarele câmpuri: Nr.; Denumire
produs; U.M.; Cantitate; Preț fără TVA; Valoare fără T.V.A.; TVA; Procent Adaos; Valoare adaos;
TVA intrare; Preț de intrare cu TVA.
Preț fără TVA – prețul unei singure unități de produs.
Valoare fără TVA – prețul cantității de produse
TVA – valoarea TVA
Procent adaos – procent folosit pentru a calcula adaosul 40/100
Valoare adaos – procent adaos * preț fără TVA
TVA intrare = (preț + adaos )*TVA
Preț de intrare cu TVA = TVA intrare + preț fără TVA + adaos
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Aplicația IV
1. Creați un tabel care să rețină date despre abonații Romtelecom. Structurați datele în următoarele
câmpuri: Nume, Prenume, Adresă, Nr. Telefon, Preț factură, Restanțe și Total de plată. Totalul de
plată se va calcula după formula: Preț factură + Restanțe*10/100 + Restanțe.
Aplicația V
1. Sunteţi patronii unei firme și din lipsa momentană a unei secretare sunteți nevoiți să refaceți un tabel
care conține date despre angajații firmei dumneavoastră.
2. Astfel creați un tabel în care să apară următoarele coloane:
Nume – numele angajatului
Prenume – prenumele angajatului
Vârsta – vârsta angajatului
Adresa
Nr. copii - numărul de copii
Stare civilă – căsătorit sau nu
Salariu brut – salariul de bază
Prime – eventuale prime acordate angajatului
Avans – bani primiți în avans
Salariu net – salariul final
3. Introduceți date în tabel, mai puțin în coloana cu salariul pentru că acesta se va calcula în felul
următor:
Salariu = (Salariu brut + prime + nr_copii*100000) *90% dacă persoana nu a împrumutat
bani în avans, iar dacă a împrumutat atunci se calculează după formula Salariu = (Salariu
brut + 50/100*prime – avans + nr_copii*10000)*89%.
Aplicația VI
1. Deschideți un registru gol.
2. Salvaţi registrul de lucru cu denumirea Serii.
3. Denumiţi foaia de lucru 1 în Serii numerice, iar foaia de lucru 2 în Serii calendaristice.
4. În foaia de lucru 1 completați
5. În foaia de lucru 2 completați
următoarele serii:
următoarele serii:
a) Seria 1 cu următoarele proprietăți:
a) Seria 1 cu următoarele proprietăți:
- pe rânduri, de tip liniar.
- pe coloane, de tip dată calendaristică.
- Valoare de pornire 1
- Valoare de pornire 05.02.2004.
- Valoare pas 1
- Unitate de dată: zi.
- Valoare de oprire 15
- Valoare pas 1.
- Scrieți în celula cu referința A1 șirul
- Valoare de oprire 15.03.2004.
de caractere “ Seria 1”, marcați cu
- Scrieți în celula cu referința A1 șirul
bold, iar primul termen al seriei în
de caractere “ Seria 1”, marcați cu
celula cu referința B1.
bold, iar primul termen al seriei în
b) Seria 2 cu următoarele proprietăți:
celula cu referința B1.
- pe coloane, de tip liniar.
b) Seria 2 cu următoarele proprietăți:
- Valoare de pornire 5
- pe coloane, de tip dată calendaristică.
- Valoare pas 3
- Valoare de pornire 05.02.2004.
- Valoare de oprire 30
- Unitate de dată: zi de lucru.
- Scrieți în celula cu referința A3 șirul
- Valoare pas 1
de caractere “ Seria 2”, marcați cu
- Valoare de oprire: 15.03.2004.
bold, iar primul termen al seriei în
- Scrieți în celula cu referința D1 șirul
celula cu referința B3.
de caractere “ Seria 2”, marcați cu
c) Seria 3 cu următoarele proprietăți:
bold, iar primul termen al seriei în
- pe coloane, de tip exponențial.
celula cu referința E1.
- Valoare de pornire 2.
c) Seria 3 cu următoarele proprietăți:
- Valoare pas 2.
- pe coloane, de tip dată calendaristică.
- Valoare de oprire 4000.
- Valoare de pornire 05.02.2004.
- Unitate de dată: lună.
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Scrieți în celula cu referința A13 șirul
de caractere “ Seria 3”, marcați cu
bold și italic, iar primul termen al
seriei în celula cu referința B13
d) Seria 4 cu următoarele proprietăți:
- pe coloane, de tip liniar
- Valoarea de pornire 6.
- Valoarea pasului –3
- Valoare de oprire –20.
- Scrieți în celula cu referința D13 șirul
de caractere “ Seria 4”, marcați cu
bold și italic, iar primul termen al
seriei în celula cu referința E13
-

-

Valoare pas 2.
Valoare de oprire 15.01.2005.
Scrieți în celula cu referința G1 șirul
de caractere “ Seria 3”, marcați cu
bold și italic, iar primul termen al
seriei în celula cu referința H1.
d) Seria 4 cu următoarele proprietăți:
- pe coloane, de tip dată calendaristică.
- Valoare de pornire 05.02.2004.
- Unitate de dată: an.
- Valoare pas 3
- Valoare de oprire: 15.03.2008.
- Scrieți în celula cu referința G15 șirul
de caractere “ Seria 4”, marcați cu
bold și italic, iar primul termen al
seriei în celula cu referința H15.

FIȘĂ DE LABORATOR
Prof. Bitire Bogdan-Ioan
Colegiul Naţional Pedagogic „Ştefan cel Mare”, Bacău
1. Se citeste un numar natural cu 5 cifre. Sa se verifice corectitudinea numarului introdus(ca are intr-adevar
5 cifre) si sa se afiseze numarul format dupa eliminarea cifrei din mijloc.
2. Un numar este patrat perfect daca este egal cu suma divizorilor sai(exclusiv el). Exemplu: 6=1+2+3.
Afisati toate numerele perfecte mai mici decat o valoare data.
3. Se citeste un numar cu 8 zecimale(cu partea intreaga 0). Sa se afiseze numarul rezultat prin eliminarea
primelor doua si ultimelor doua zecimale. Exemplu: 0.12345678, se va afisa 0.3456
4. Se citeste un numar natural nenul. Se cere sa se afiseze cifrele distincte din scrierea lui n.
5. Se dau doua numere naturale n si k. Se cere sa se determine cel mai mare numar natural mai mic sau egal
ca n care are exact k divizori. Exemplu:pentru n=20 k=3 se va afisa 9
6. Se dau mai multe numere naturale. Citirea lor se incheie prin introducerea numarului 0. Se cere sa se
afiseze numarul de numere patrate perfecte nenule.
7. Se dau doua numere naturale x si y cu cel mult 10 cifre. Se cere sa se afiseze suma dintre produsul
cifrelor lui x si produsul cifrelor lui y.
Exemplu: pentru x=102 si y=234 se va afisa 24
8. Sa se determine cel mai mare numar ce se paote forma cu ajutorul cifrelor unui numar natural citit de la
tastatura.
Solutie: algoritmul realizeaza numararea aparitiilor fiecarei cifre in ordine descrescatoare de la 9 la 0 si
afisarea succesiva a acestora.
9. Se considera un sir de n numere naturale. Sa se verifice daca numarul format din primele cifre ale acestora
este palindrom.
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Exemplu: pentru n=5 si numerele 123, 435, 92, 4002,10 se obtine numarul 14941 care este palindrom.
10. Sa se calculeze suma tuturor numerelor formate din doua cifre pare distincte.
11. Va ganditi la un numar intre 1 si 20. Scrieti un program care incearca sa ghiceasca la ce numar va
ganditi. El propune un numar iar voi ii spuneti daca numarul spus de el este prea mare(1), prea mic(2) sau
egal(0). Sa se afiseze la sfarsit din cate incercari a “ghicit” programul vostru numarul la care va gandeati.
12. Se citeste un numar natural n. Se numeroteaza pozitiile cifrelor de la dreapta la stanga incepand cu 0.
Sa se calculeze suma cifrelor de pe pozititiile pare si suma cifrelor de pe pozitiile impare. Exemplu: pentru
numarul 132456 pozitie(6)=0, pozitie(5)= 1,pozitie(4)= 2 etc.=> sumaPozPare=6+4+3=13,
sumaPozitiiImpare=5+2+1=8

ASPECTE TEORETICE ALE ECUAŢIILOR DIOFANTICE DE GRADUL
ÎNTÂI
Prof. Enache Ofelia
Colegiul Naţional Pedagogic „Ştefan cel Mare”, Bacău
Definiţie O ecuaţie diofantică de gradul întâi cu două necunoscute are forma:
ax +by=c (1)
unde a, b, c  Z, ab  0. Perechea (x0 , y0 )  Z2 care verifică (1) se numeşte soluţie particulară .
Teorema1 Condiţia necesară şi suficientă ca ecuaţia (1) să admită soluţii este ca d c , unde d=(a,b).
Teorema 2 Dacă ecuaţia diofantică ax +by=c are soluţia particulară (x0 , y0 ) şi d=(a , b) , soluţia
a
b
generala a ecuaţiei este dată de : x=x0+ t ,y=y0- t , t  Z .
d
d
Corolar Fie a1, a2 numere întregi prime între ele. Dacă (x0 , y0 ) este o soluţie a ecuaţiei a1x+a2y=b atunci
x = x0 + a2t
toate soluţiile ei sunt date de {
, unde t  Z
y = y0 − a1t
Exemple
a) Să se determine cel mai mare divizor comun al numerelor întregi 1215 şi -2755 şi să se exprime
acestea ca o combinaţie liniară a celor două numere.
b) Să se rezolve în Z ecuaţia 1215 x -2755 y=560.
Soluţie
a) d=(1215, -2755)= (2755, 1215). Aplicând algoritmul lui Euclid, avem:
2755=12152+325
1215=3253+240
325=2401+85
240=852+70
85=701+15
70=154+10
15=101+5
10=52 , deci d=5
Pentru a afla u , v  Z astfel încât d=1215u+(-2755)v folosim algoritmul de mai sus.
Avem : 325=12755+(-2) 1215
240=(-3) 2755+71215
85=325-2401=42755-91215
70=240-852=(-11) 2755+251215
15=152755-341215
10=-712755+1611215
5=862755-1951215
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Deci 5=1215 (-195)+(-2755)  (-86).
c) Avem 5 560 , deci ecuaţia are soluţii. Cum 560=5112, soluţia particulară este
x0=-195112 , y0=-86 112 , iar soluţia generală x=x0+551t , y=y0+243t , t  Z .
Definiţie O ecuaţie diofantică de gradul întâi cu n necunoscute ( n  1) se numeşte ecuaţie diofantică
liniară şi este de forma :
a1x1+a2x2+….+anxn=b
(2)
unde a1, a2 , …, an , b sunt numere întregi fixate şi a1 ,a2 , …, an sunt numere nenule .
Teorema 3 Condiţia necesară şi suficientă ca ecuaţia (2) să admită soluţii este ca d b , unde d= (a 1, a 2 ,
…, an).
Teorema 4 Rezolvarea unei ecuaţii diofantice de gradul întâi cu n necunoscute se reduce la rezolvarea unei
ecuaţii diofantice de gradul întâi cu două necunoscute şi a unei ecuaţii diofantice de gradul întâi cu n-1
necunoscute. Soluţia generală depinde de n-1 parametri întregi.
Exemplu Să se rezolve în Z ecuaţia diofantică 4x1-6x2 +10x3+2x4=14.
Soluţie d=(4 , -6 , 10 , 2 )=2 şi 2 14 , deci ecuaţia are soluţii, d3=(4 , -6 , 10)=2. Se notează 4x1-6x2
+10x3=2y1 Și ecuaţia dată devine 2y1+2x4=14 sau y1+x4+7 . Notăm y1=t3 şi rezultă x4=7-t3 , t  Z . Obținem
4x1-6x2 +10x3=2t3 sau 2x1-3x2+5x3=t3
Notăm 2x1-3x2=y2 şi obţinem y2+5x3=t3. Notăm x3=t2 , deci y2=t3-5t2 .
Din 2x1-3x2=t3-5t2, 2(2t3-10t2)-3(t3-5t2)=t3-5t2, obţinem x1=2t3-10t2+3t1, x2=t3-5t2+2t1.
Soluţia generala este :
x1=3t1-10t2+2t3
x2=2t1-5t2+t3
x3=t2
x4=7-t3 , t1 , t2 , t3  Z .
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CONSULTAȚII BACALAUREAT
profesor Ursache Cristina
Colegiul Naţional Pedagogic „Ştefan cel Mare”, Bacău
CINETICA CHIMICĂ STUDIAZĂ VITEZELE CU CARE SE PRODUC REACŢIILE CHIMICE,
PRECUM ŞI FACTORII CARE INFLUENŢEAZĂ VITEZA REACŢIILOR CHIMICE.
 Reacţii rapide:
– descompunerea dinamitei
- reacţii de neutralizare
- reacţii de precipitare
- arderea magneziului;
- înroșirea fenolftaleinei în mediu bazic
 Reacţii moderate:
- reacţiile metalelor cu sărurile
 Reacţii lente:
- fermentaţia alcoolică
- ruginirea fierului
- râncezirea grăsimilor
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VITEZA DE REACŢIE = VARIAŢIA CONCENTRAŢIEI REACTANŢILOR SAU PRODUŞILOR
DE REACŢIE ÎN UNITATEA DE TIMP.
Viteza medie de reacţie este scaderea concentratiei molare a unui reactant intr-un interval de timp.
Pentru o reacţie de tipul A → Produşi, se calculează cu formula:

v

A
t

[v]= mol/L∙s = mol∙L-1∙s-1
unde [A]= concentraţia reactantului sau produsului în mol/L
v

concentratia. A.la.timpul .t 2  concentratia. A.la.timpul .t1
t 2  t1

Exemplu:

Viteza medie a procesului după 50 secunde este:

NO2  NO2 t 50  NO2 t 0 0,0079mol / L  0,0100mol / L


 4,2 10 5 mol / L  s
t
50 s  0 s
50 s
Deoarece se lucrează cu valori pozitive ale vitezei de reacţie, v   c   c2  c1 expresia vitezei
t
t 2  t1 de reacţie este
pentru un reactant include semnul minus, iar pentru produs
pozitivă.
Viteza de reacţie scade cu timpul, conform graficului:
v

Vitezele cu care se consumă reactanţii, respectiv se formează
produşii de reacţie, sunt proporţionale cu coeficienţii
stoechiometrici.
Pentru reacţia aA + bB → cC + dD se verifică relaţiile matematice:
v A v B vC v D



a
b
c
d

unde: vA, vB, vC, vD sunt vitezele medii ale componenţilor, iar a, b, c, d sunt coeficienţii stoechiometrici
LEGEA VITEZEI DE REACTIE
Dependenţa vitezei de reacţie de concentraţia reactanţilor se exprimă prin legea vitezei de reacţie.
Pentru reacţia: aA +bB →cC+dD, viteza de reacţie este:
v = k [A]nA [B]nB
unde: nA, nB = ordine partiale de reactie fată de reactantii A si B
[A], [B] = concentraţiile reactanţilor in mol/L; k = constantă de viteză
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k- depinde de natura reactantilor, şi de condiţiile de reacţie: temperatura, presiune, catalizatori
n + n = n (ordin total de reactie), iar a + b =m (molecularitatea reactiei)
A
B
Pentru reactiile simple ordinul de reactie si molecularitatea coincid. Exemplu:
2NO2(g) →2NO(g) + O2(g)
legea vitezei are expresia: v = k[NO2]2 iar
n=m=2
După ordinul de reactie, reacţiile pot fi de ordin 0; I; II; III, de ordin fracţionar.
 De ordin 0: A→Produsi v=k, viteza nu depinde de concentratie
Exemplu - Reactii fotochimice, electrolitice, unele reactii catalitice
 De ordin I: A→Produsi, v=k·[A] sau v=k·c
[k]=s-1
- La dublarea concentratiei reactantului, viteza de reactie se dublează
Exemplu: Descompunerea apei oxigenate: v=k·[H2O2], izomerizarea, cracarea, dezintegrari radioactive
 De ordin II: A + B →Produsi v=k·[A]·[B] sau 2A →Produsi v=k·[A]2
sau v=k·c2
[k]=l/mol·s
- La dublarea concentratiei reactantilor, viteza de reactie creste de 4 ori.
Exemplu: sinteza HI din elemente
sau 2NO2(g) →2NO(g) + O2(g), v = k[NO2]2
 De ordin III:
A + 2 B →Produsi, v=k·[A]·[B] 2
Exemplu: sinteza NO2 din NO
Reactiile chimice se caracterizeaza prin timpul de injumatatire (t1/2), care reprezinta timpul in care
a reactionat jumatate din cantitatea initiala de reactant. Pentru reactiile de ordin I, timpul de
injumatatire este constant.
C0=concentratia reactantilor la
momentul
t0=0
C=concentratia reactantilor la
momentul t
Factorii
care
influenteaza
viteza
de
reactie:
 Concentratia
reactantilor – viteza
creste o data cu
cresterea concentratiei
acestora
 Presiunea (in cazul
reactantilor gazosi) – viteza de reactie creste o data cu cresterea presiunii)
 Suprafata de reactie - viteza de reactie creste o data cu marirea suprafetei de contact
 Temperatura - viteza de reactie creste o data cu marirea temperaturii
Variatia constantei de viteza cu temperatura este data de legea lui Arrhenius:
K- constanta de viteza
E
 a
K  Ae RT A-constanta caracteristica fiecarei reactii si se refera la nr. de ciocniri eficace
e – 2,71828... (nr lui Euler)
Ea – energia de activare
R- constanta gazelor (8,31J/mol· K), iar T- temperatura (grade K)
 Catalizatorii – viteza de reactie creste daca se foloseste un catalizator si scade daca se utilizeaza un
inhibitor (substantă care inactiveaza total sau partial un catalizator).
IN FUNCTIE DE NATURA REACTANTULUI SI A CATALIZATORULUI (starea de agregare)
reacţiile pot fi;
 REACTII OMOGENE - catalizatorii si reactantii sunt in aceeasi faza;
 REACTII ETEROGENE - catalizatorii si reactantii sunt in faze diferite;
 REACTII ENZIMATICE - catalizatorul este o enzima;
 reactiile catalizate de produsii de reactie poarta numele de reactii autocatalitice. Caracteristicile
catalizatorilor sunt: activitatea catalitica si specificitatea.
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 Activitatea catalitica- se refera la cresterea vitezei de reactie şi scade în timp, catalizatorul se
dezactivează
 Specificitatea – actioneaza numai asupra unei anumite substante dintr-un amestec sau asupra unei
grupe functionale dintr-un compus.

Aplicaţii:
1. Scrie expresia legii vitezei de reacţie pt. următoarele reacţii chimice:
a. C2H5Br(g) → C2H4(g) + HBr(g)
b. C2H4(g) + H2(g) → C2H6(g)
c. CH3COOH(l) + C2H5OH(l) ⇄ CH3COOC2H5(l) + H2O(l)
2. Calculeaza ordinul de reactie pentru urmatoarele reactii:
a) 2NO(g) + Br2(g) → 2NOBr(g)
v=k·[NO]2·[Br2]
b) CO(g) + Cl2(g) → COCl2(g)
v=k·[CO]·[Cl2]3/2
3. Pentru o reacţie de tipul 2A→ B + 2C, constanta de vitezã
are valoarea k=2,5·10-6 l/mol·s, iar concentraţia iniţialã a lui A este [A0]=0,2 mol/l. Calculeazã viteza de
reacţie, la momentul iniţial, ştiind cã reacţia este de ordinul 2.
4. Pentru o reactie de forma nA → produsi, cu constanta de viteza k=3,5·10-4l/mol·s, dubland concentratia
lui A, viteza de reactie creste de 4 ori.
Sa se determine:
1) ordinul de reactie
2) timpul necesar reactiei astfel incat concentratia lui A sa scada de la 0,25 mol/l la 0,01 mol/l.
5. Pentru o reactie de forma nA → produsi, unei cresteri de 5 ori a concentratiei ii corespunde o crestere a
vitezei de reactie de acelasi nr. de ori. Sa se determine:
a) ordinul de reactie
b) valoarea vitezei de reactie, daca concentratia compusului A este de 0,2 mol/L si t1/2 = 1386 s.
6.Pentru o reacţie de ordinul I, s-a determinat cã în primele 25 min concentraţia reactantului se reduce de
la C 0 = 5 moli / l la C= 2 moli/ l . Sã se determine viteza de reacţie dupã 30 min.
7.Determinati expresia vitezei de reactie pentru reactia
2NO+Cl2→2NOCl
stiind ca daca se dubleaza conc.NO si conc. Cl2 ramane const. viteza se mareste de 2 ori, iar daca se
tripleaza conc. Cl2 si conc. NO ramane const., viteza creste de 3 ori.
REZOLVARE:
Se scrie expresia generala pentru viteza de reactie v=k[NO] m[Cl2] p, unde k=constanta de viteza, m
si p sunt ordinele partiale de reactie care trebuie aflate din problema.
2v=k(2[NO])m[Cl2] p
(1)
3v=k[NO] m(3[Cl2])p
(2)
Se imparte expresia generala la relatia (1) si se obtine m=1. Se imparte expresia generala la relatia
(2) si se obtine p=1. Deci, expresia vitezei este v=k[NO][Cl2]

ESENȚE ȘI PARFUMURI
Marcu Ruxandra , clasa a X-a G
profesor coordonator Ursache Cristina
Parfumurile reflecta de multe ori semnificatia unor momente speciale.
In anumite culturi se considera ca arderea lemnului aromat aducea apreciere din partea zeilor. Fumul
format era, asadar, sursa aromelor. Termenul 'parfum' provine din expresia latineasca ,,per fummum” care
inseamna ,,prin fum”.
Grecii apreciau foarte mult esentele aromate si le importau in schimbul unor sume imense. Arborii
parfumati ai vechilor egipteni erau la mare cautare, iar scortisoara, smirna si tamaia au fost cateva dintre
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principalele plante folosite in compozitia parfumurilor. Cu mult timp in urma, cele mai valoroase esente
erau importate prin Arabia, pe trasee foarte bine stabilite, catre comerciantii din zonele mediteraneene, care
ajunsesera treptat sa le vanda pretutindeni
Arabii foloseau seva laptoasa a arborelui de tamaie, numind-o ,,al luban" de la expresia ,,pentru lapte".
Acelasi cuvant a dat nastere denumirii “Liban”, ca simbol al faptului ca tara are munti cu crestele permanent
acoperite de zapada. Expresia ,,al luban" a devenit ,,olibanum" (pe filiera engleza) si este acum o alta
denumire a tamaiei. Acest nume nou se refera la aroma inconfundabila a rasinoasei. Smirna are gust amar,
iar numele ei deriva din ebraica (,,murr" sau ,,maror" - amar). Rasinoasele nu se ofilesc si, conform studiilor,
esenta smirnei sau a agentilor similari sunt bacteriostatice.
Scortisoara si casia emana un miros dulce, placut, iar acidul din compozitia lor este de asemenea
bacteriostatic. Fumul obtinut in urma arderii se intrebuinteaza adesea ca afrodisiac.
Pana nu demult, parfumurile noastre se datorau florilor, iar esentele, fructelor. Mirosurile florilor si
fructelor se datoreaza unor substante organice simple: eteri, esteri, alcooli nesaturati, care se pot obtine si
in laborator.
Astfel: - parfumul iasomiei este mirosul propionatului de benzil si al acetatului de benzil :
O
CH3

CH2

C
O

CH2

O
CH3

C
O

CH2

- parfumul florilor de portocal si de lacramioare – se datoreste nerolinei (metil-naftileterul)
O

CH3

- geranionul (dimetiloctadienol) este parfumul trandafirului :
CH2OH

-formiatul de etil este esenta de rom :
O
H

C
O

CH2

CH3

- butiratul de etil este esenta de ananas :
O
CH3

CH2

CH2

C
O

CH2

CH3

La grecii antici, esentele si parfumurile au jucat un mare rol in medicina, acestea avand un rol
antiseptic. De la greci parfumurile au trecut la romani si apoi obtinerea si folosirea lor s-a extins.
Progresul neincetat al chimiei a permis extragerea de esente si arome, dar si producerea lor pe cale
artificiala.
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Florile, frunzele, fructele si radacinile mirositoare isi datoreaza parfumul lor caracteristic unor
substante organice volatile, numite uleiuri volatile (esente). Uleiurile volatile se gasesc in celulele
secretoare epidermice, cum sunt cele din partea inferioara si superioara a petalelor de salcam. Aceste
celule secreta uleiul volatil,care difuzeaza prin membrana si se raspandeste in aer.
La unele plante este parfumata radacina, la altele florile si frunzele. Uleiurile eterice sunt amestecuri
de substante cu diferite functiuni chimice: eteri, esteri, alcooli nesaturati, aldehide, cetone etc. Din cauza
mirosului lor placut, uleiurile eterice se folosesc in industria parfumurilor. Nu orice substanta mirositoare
este parfum. Pentru ca o substanta sa fie un parfum, trebuie sa indeplineasca doua conditii:
- sa fie volatila la temperatura obisnuita
- sa produca asupra simturilor o senzatie placuta.
- sa nu fie toxica sau iritanta
Metodele folosite pentru extragerea uleiurilor volatile din plante sunt:
- presarea
- antrenarea cu vapori de apa (distilare)
- extragerea cu grasimi
- extragerea cu ajutorul solventilor volatili
- macerarea si descompunerea fermentativa.
Presarea se foloseste la extragerea uleiurilor volatile din coji si fructe (exemple: lamai si portocale).
Metoda obisnuita pentru extragerea uleiurilor eterice consta in distilarea plantelor sau partilor din
planta cu vapori de apa. Aceasta metoda este folosita pentru obtinerea esentelor de trandafir, de iasomie,
de levantica, flori de portocal etc.
Extractia cu solventi volatili se foloseste cand plantele au un continut mic de uleiuri volatile sau
cand uleiurile isi schimba compozitia chimica. Cei mai utilizati solventi sunt: eterul de petrol (pentru flori),
benzina (pentru obtinerea rasinilor ), alcoolul etc.
Extractia cu solventi grasi, nevolatili (cu grasimi), se foloseste pentru florile de iasomie si tuberoza
(practicat de Grasse in Franta de Sud). Prin aceasta metoda se obtin produsele cele mai fine si mai delicate,
dar este inceata si costisitoare. Florile se aseaza pe suprafete netede , unse cu o grasime animala solida si
se aseaza noi straturi de flori pana ce grasimea se satureaza cu uleiul eteric. Uleiul eteric se extrage apoi
din grasime cu alcool.
- Extractia cu adsorbanti solizi.
Florile se aseaza pe niste rame, cu plase deasupra adsorbantului. Ramele, puse unele peste altele,
formeaza dulapuri inchise ermetic, care nu dau voie uleiului volatil sa se raspindeasca in aer .Uleiul eteric
se extrage cu alcool. Daca solutia alcoolica se supune distilarii, se obtine uleiul volatil pur.
Ueiurile eterice se utilizeaza fie ca atare, fie se separa in componente, care apoi se amesteca cu alte
substante pentru obtinerea parfumurilor.
Dupa ce s-a cunoscut compozitia chimica a uleiurilor eterice, s-a trecut la obtinerea lor pe cale
artificiala.Primele esente obtinute in laborator au fost esenta de gaultheria (salicilatul de metil) si esenta de
migdale amare (aldehida benzoica). Astazi se cunosc metode pentru obtinerea substantelor naturale gasite
in uleiurile parfumate si chiar se obtin unele inexistente in natura. Exista si unele parfumuri ce se obtin
prin extragerea uleiurilor volatile si amestecarea lor cu alti compusi naturali sau sintetici, rezultatul fiind
un parfum cu o valoare superioara celui natural.
Exemplu: esenta de trandafiri are patru constituienti principali: geranionul, citronelolul, alcoolul feniletilic
si nerolul. Geranionul se extrage din uleiul de citronela Java, din esenta de palmarosa etc. Citronelul se
obtine pornind de la esenta de citronel. Alcoolul feniletilic este obtinut prin sinteza, iar nerolul, tratand
chimic geraniolul sau apa de flori de portocal.
Pentru ca parfumul sa fie de calitate se impun urmatoarele aspecte:
-constituentii sa fie destul de volatili
-moleculele lor sa fie absorbite de piele sau de haine si sa se evapore lent
-constituentii parfumului nu trebuie sa reactioneze cu apa si sa-si modifice proprietatile
-substantele folosite sa nu fie toxice sau sa produca iritatii (alergii).
Parfumurile se pot prepara in patru forme.
Extractul contine cel mai ridicat procent, 20-30% esenta diluata in alcool etilic de concentratie 90%.
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Eau de parfum ( apa de parfum) este la fel de puternica si de persistenta ca si extractul si are o
concentratie de 10-20% in alcool de 90%.
Eau de toilette ( apa de toaleta) contine maxim 10%concentrat de parfum in alcool etilic de 90%,
dar lasa o impresie mai discreta decat extractul.
Eau de cologne ( apa de colonie) are o concentratie de 80%esenta in alcool etilic de 83-85%.
Esentele si parfumurile sunt utilizate astazi in cele mai diferite domenii: in cosmetica, in industria
sapunurilor si a detergentilor, pentru parfumarea incaperilor sau a unor spatii aglomerate cum ar fi spatiile
de metrou, cat si in industria alimentara.
Bibliografie
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RECICLAREA DEŞEURILOR,
O PRIORITATE ÎN DEZVOLTAREA DURABILĂ A SOCIETĂŢII
Prof. Bejinariu Irina-Laura
Colegiul Naţional Pedagogic ,,Ştefan cel Mare” Bacău
Creşterea continuă a efectivului populaţiei umane determină creşterea producţiei şi implicit a
consumului de resurse, având un impact negativ asupra mediului. De-a lungul timpului, omul a dezvoltat
noi tehnologii sofisticate, cu scopul de a-şi satisface nevoile primare însă nu numai, ci mergând pe
ideea creşterii confortului, a dezvoltării economice. Fabricarea oricărui produs presupune generarea
anumitor presiuni asupra mediului, de la consumul resurselor naturale până la eliminarea acelor părţi ce nu
mai pot fi utilizate denumite deşeuri.
Generarea deşeurilor ridică probleme la nivel global:
 diminuarea resurselor naturale
 acumularea gazelor cu efect de seră
 poluarea solului, apei, aerului
 subţierea stratului de ozon
 modificări climatice
 deteriorarea ecositemelor prin perturbarea circuitelor biogeochimice
 reducerea biodiversităţii.
Ecosistemele naturale sunt sisteme auto-organizate în aşa fel încât toate resursele sunt utilizate cu maxim de
eficienţă astfel încât nu rămâne nici o resursă neutilizată. Sistemele ecologice sunt capabile să recicleze si să utilizeze
resursele cu maxim de eficienţă, însă intervenţiile antropice perturbă toate procesele. Spre deosebire de această
situaţie, deşeurile activităţilor umane se acumulează în mare masură, neputând fi reintroduse în ciclurile
biogeochimice în ritmul în care sunt produse. Acest fapt impune adoptarea politicilor coerente însoţite de eforturi
economice şi sociale în vederea unei utilizări raţionale a resurselor naturale.

Deşeurile sunt prin definiţie materiale sau obiecte care fără a fi supuse unei transformari nu mai poate
fi utilizate. Reciclarea reprezintă reprocesarea deşeurilor industriale, agrozootehnice, menajere, în
produse noi. Astfel, permite reducerea cantității de deșeuri existente, previne pierderea unor materiale
potenţial folositoare, raţionalizează consumul resurselor naturale, materiilor prime și contribuie la
crearea unei mai mari eficiențe energetice. Recuperarea include activităţile de colectare, transport, stocare,
sortare si prelucrare a anumitor deşeuri respectiv ai componenţilor acestora prin tehnologii moderne,
ecologice.
Dacă în țările nordice, deșeurile constituie o sursă alternativă pentru producerea energiei electrice sau
termice, 50% din deșeuri fiind reciclate, iar restul până la 99% recuperate energetic, în România,
gestionarea deșeurilor reprezintă încă una dintre problemele importante cu care ne confruntăm. Legislația
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în vigoare prevede ca până în 2020 să reciclăm 50% din deșeurile menajere, iar 70% din deșeurile provenite
din construcții și demolări să fie reciclate sau reutilizate, în realitate facem pași mici și timizi în acest sens.
Dezvoltarea durabilă reprezintă scopul politicilor şi strategiilor de dezvoltare economică şi socială
continuă în care determinarea calităţii mediului şi epuizarea resurselor naturale de care depinde activitatea
umană în viitor, ocupă un loc central. Pentru a acţiona în acest sens: fluxul materiilor necesare trebuie să
fie administrate astfel încat să se faciliteze refolosirea şi reciclarea optimă, astfel evitandu-se irosirea şi
epuizarea depozitelor de resurse naturale; producerea şi consumul de energie trebuie să fie raţionalizate.
Astfel gospodărirea deşeurilor ocupă un rol foarte important, pentru ca acestea să nu reprezinte doar o sursă
de poluare, ci şi o posibilă sursă de materii prime secundare sau o sursă de energie.
Planul
de
Acțiune
al
UE
pentru
Economia
Circulară
COM/2015/0614
a fost adoptat de Comisia Europeană la 2 decembrie 2015 şi este menit să sprijine tranziția către o economie
circulară în Uniunea Europeană prin propuneri legislative privind deșeurile şi obiective pe termen lung în
materie de reducere a depozitării deșeurilor și de creștere a gradului de reciclare și de reutilizare. Este
stabilită o viziune pe termen lung pentru minimizarea generării deşeurilor şi creşterea reciclării prin
reintroducerea în circuitul economic a deşeurilor sub formă de materii prime secundare.
Conceptul de economie circulară oferă o rezolvare a acestor probleme cu care se confruntă
omenirea. Într-o economie circulară vom economisi resursele naturale printr-o abordare mai
inteligentă și vom proteja mediul înconjurător reducând cantitatea de deşeuri prin dezvoltarea de
tehnologii inovative, obţinerea de produse durabile şi maximizarea reutilizării acestora.
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BIOTEHNOLOGIILE – AVANTAJ SAU DECLIN IN EVOLUTIA OMULUI?
Prof. Baican Simona
Colegiul Naţional Pedagogic „Ştefan cel Mare”, Bacău
Ştiinţa înregistrează astăzi un progres fără precedent. Cercetarea la zi presupune dezvoltarea
tehnologiilor care să aibă relevanţă în cele mai diverse compartimente ale vieţii umane. Capacitatea omului
de a opera cu şi în interiorul celulelor vii reprezintă, cu siguranţă, una dintre cele mai des utilizate tehnologii
în câmpul ştiinţelor medicale.
O celulă vie din corpul uman are dimensiuni de ordinul unei miimi de milimetru şi cântăreşte mai
puţin de o milionime de gram. De fapt, ea este capabilă de o activitate extrem de bogată. Reţelele moleculare
ce o alcătuiesc fac din celula invizibilă cu ochiul liber un agregat mai complex decât un întreg combinat
industrial! Pe parcursul unei singure ore, la nivelul lanţurilor macromoleculelor ei, au loc milioane de
procese bioelectrochimice care o ţin în viaţă.
Culturi de celule neuronale şi neuroprocesoare
Un astfel de rezultat ce priveşte mecanisme celulare utilizate în industrie îl reprezintă bioprocesoarele. Potrivit unor rezultate recente, s-a observat faptul că în anumite condiţii, utilizând anumiţi
electrozi, este posibilă cultivarea şi conexarea neuronilor umani, în afara creierului, în medii arficiale,
compuse din suporturi asemănătoare microprocesoarelor. Amplasate în anumite medii speciale, ce permit
celulelor neuronale băi de aer şi acces la substanţe nutritive, neuronii pot fi fixaţi în biocipuri, componente
mixte ce au, deci, în structura lor celule vii şi componente utilizate în softul artificial. Dacă caracteristicile
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mediului de depozitare al bio-cipurilor este păstrat cu atenţie, aceste complexe de neuroni pot supravieţui
mult timp. Evident, controlul unei astfel de biotehnologii ar putea avea multiple aplicaţii în tratamentele
neurologice. Una dintre aplicaţiile culturilor de celule neuronale în biocipuri ar putea fi, spre exemplu, cel
al afecţiunile care distrug porţiuni din ţesutul nervos. Biocipul, construit într-un mod controlat, pentru a
reproduce un anumit tip de conexiune, ar putea fi implantat în zona corticală unde ţesutul neuronal a fost
lezat sau distrus, preluând o parte din operaţiile afectate.
Chirurgia moleculară cu nanoparticule
O altă direcţie de cercetare o reprezintă utilizarea tehnologiilor de manipulare moleculară în domeniul
medicinii. Cercetări recente au arătat faptul că, prin intermediul unui câmp de microunde extrem de slab,
particulele de dimensiuni nanometrice pot dizolva proteinele anormale care determină boala Alzheimer,
precum şi cele asociate altor boli degenerative.Prin procedee fizico-chimice, unele particule de dimensiuni
nanometrice (o milionime dintr-un metru) pot fi determinate să reţină şi să transporte anumiţi produşi
biochimici. În cadrul unui experiment efectuat în Spania, aceste nanoparticule au fost folosite drept
„cărăuşi“, pentru eliminarea unor compuşi toxici fixaţi în celulele ţesutului nervos.
Tehnica medicală ce foloseşte nanoparticule pentru tratament a fost numită, pe deplin justificat am
putea spune, „chirurgie moleculară“, întrucât agentul manipulat, prin intermediul căruia este îndepărtată
partea bolnavă din ţesut, este de dimensiuni comparabile cu un grup de molecule. Procedeul poate fi aplicat
în numeroase alte afecţiuni.
Construcţii minuscule de ţesuturi cu celule vii
Injectarea cu ajutorul câmpurilor electrive este recunoscută drept una dintre cele mai performante, în
materie de precizie. Aceasta este folosită din ce în ce mai mult în electronică şi medicină. Prin intermediul
acestei metode, se pot crea volume foarte mici de lichid, ce pot fi plasate cu mare precizie pe anumite
suprafeţe.
Folosind acest procedeu tehnologic (utilizat şi de imprimantele cu cerneală obişnuite), o echipă de
biofizicieni din Marea Britanie a reuşit, de curând, pentru prima dată să creeze „jeturi de celule
vii“.Procedeul are aplicaţii deosebite în medicină, întrucât asigură o precizie extraordinară în arhitectura şi
reconstrucţia organelor corpului, cum ar fi oasele sau piesele anatomice din articulaţii, până la dimensiuni
de ordinul nanometrilor şi micronilor.
Ştiinţa, Etica şi Religia
Asociaţia Americană pentru Progresul Ştiinţei a desfăşurat, în ultimii 3 ani, un program destinat
dialogului între Ştiinţă, Etică şi Religie. În cadrul acestui program la care au participat numeroşi cercetători
şi personalităţi ale vieţii religioase, s-a ajuns la concluzia că dialogul dintre teologie şi ştiinţă este extrem
de necesar, mai ales astăzi, când ştiinţa înzestrează pe om cu puteri multiple. Acest dialog este necesar şi
pentru faptul că, în ultimul secol, cu precădere, ştiinţa nu a produs decât rezultate sau date, fără ca acestea
să conţină implicit şi etica folosirii lor, un fel de manual al utilizatorului.
Demnitatea lumii şi a omului, sensul dezvoltării tehnologiei şi al progresului în ştiinţă spre
cunoaştere, este limpezit doar de viaţa spirituală. În acest sens, doresc să adaug faptul că învăţătura
ortodoxă dezvăluie extraordinar valoarea lumii şi a raporturilor pe care omul o are cu ea. Destinaţia ultimă
a omului nu este să consume resursele Creaţiei, şi nici să i le exploateze. Ci să se ridice prin ea, la ceea ce
este dincolo de ea, la semenii lui şi la Dumnezeu Cuvântul prin care s-au făcut toate. O astfel de perspectivă
protejează natura, viaţa şi omul, arătând că ele sunt mai mult decât simple şi vremelnice instrumente de uz,
într-o grăbită competiţie economică.
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CHIMIA DISTRACTIVĂ
prof. Grety – Lăcrămioara Strîmbei
Colegiul Naţional Pedagogic „Ştefan cel Mare”, Bacău
Vă propun câteva experimente atractive, care se pot efectua în laborator în orele de chimie .
FLOAREA DE ARGINT
Materiale și ustensile de laborator: sârmă de cupru, pahar sau cristalizor, soluție diluată de azotat de
argint.
Mod de lucru:
Îndoiți o sârmă de cupru, care a fost curățată, în prealabil, cu șmirghel, sub forma unei flori.
Introduceți-o într-un pahar cu o soluție diluată de azotat de argint.
Atenție! Azotatul de argint, numit popular și ,,piatra iadului“, înegrește pielea.
Observație: Pe sârma de cupru se depune argint.
Reacția chimică: Cu + 2 AgNO3 → 2Ag↓+Cu (NO3)2
Concluzie: Metalele mai active scot din săruri metalele mai puțin active.
Metalele mai active scot din săruri metalele mai puțin active.
FOC FĂRĂ CHIBRIT
Materiale și ustensile de laborator: clorat de potasiu, zahăr pisat, acid sulfuric concentrate, o capsulă
de porțelan, o pipetă.
Mod de lucru:
În capsulă se introduce un amestec format din părți egale de zahăr și clorat de potasiu. Cu o pipetă
lungă se adaugă acid sulfuric. Reacția decurge violent cu degajare mare de lumină și căldură.
Atenție!
Substanța care arde este zahărul. Gazele degajate sunt toxice și de aceea se vor lua măsurile de
protecție.
Observație: Reacția decurge violent cu degajare mare de lumină și căldură.
Reacția chimică:
2 KClO3 + H2SO4 → K2SO4 + 2ClO 2 + H2O + O
Concluzie:
Se formează ozonul, puternic oxidant.
POMUL LUI SATURN
Materiale și ustensile de laborator: brăduț din tablă de zinc, soluție de acetat de plumb.
Mod de lucru:
Din tablă de zinc se taie forma unui brăduț. Se introduce brăduțul din zinc în soluție de acetat de plumb.
Observație: Se depune plumb pe brăduțul din zinc.
Ecuația reacției chimice : Zn + ( CH3COO)2Pb → Pb↓ + (CH3COO)2Zn
Concluzie: Metalele mai active scot din săruri metalele mai puțin active.
VULCANUL
Materiale și ustensile de laborator: capsulă de porțelan uscată, 1-2 linguri de dicromat de amoniu bine
mojarat, sită de azbest, trepied.
Mod de lucru:
Într-o capsulă de porțelan uscată se pun 1-2 linguri de dicromat de amoniu bine mojarat. Se așează
capsula pe o sită până se aprinde. Arderea dicromatului de amoniu se face sub forma unui vulcan activ.
Observație: Culoarea se schimbă din portocaliu în verde.
Ecuația reacției chimice: (NH4)2Cr2O7 → Cr2O3 + N2+ 4H2O
Concluzie:
Are loc o reacție de descompunere a dicromatului de amoniu în oxid de crom, azot și apă. Forma de
vulcan activ este dată de azotul care se degajă și a vaporilor de apă care se elimină. Culoarea verde este
data de trioxidul de crom.
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În această reacție azotul cedează electroni, oxidându-se, transformându-se în moleculă de azot.
Electronii cedați de azot sunt acceptați de crom care se reduce.
,,GRĂDINA” DIN PAHAR
Materiale și ustensile de laborator: pahar Berzelius, soluție de silicat de sodiu, cristale mici de sulfat
de cupru , sulfat de fier, sulfat de nichel, sulfat de mangan și azotat de plumb.
Mod de lucru:
Într-un pahar Berzelius turnați soluție de silicat de sodiu, apoi aruncați înăuntru cristale mici de sulfat
de cupru, sulfat de fier, sulfat de nichel, sulfat de mangan și azotat de plumb.
Observație: Apar forme colorate cu aspect atractiv și interesant.
Concluzie: Au loc reacții de schimb prin care se vor forma silicați greu solubili.

EVALUAREA REZULTATELOR ŞCOLARE
Prof. Mardare Magdalena-Cerasela
Colegiul Naţional Pedagogic „Ştefan cel Mare”, Bacău
E imposibil să judeci adecvarea
unei conduite, gradul de eficienţă
a unei acţiuni fără să cunoşti efectul
sau rezultatul măsurării.
Gilbert De Landsheere
Conceptul pedagogic de evaluare defineşte acţiunea de verificare a rezultatelor obţinute la nivelul
activităţilor de educaţie/instruire, având ca funcţie centrală reglarea-autoreglarea acestora, acţiune bazată
pe operaţii de măsurare, apreciere, decizie.
Măsurarea rezultatelor şcolare se referă la cuantificarea rezultatelor şcolare prin utilizarea unor
instrumente speciale (chestionare, probe standardizate, tehnici statistice). Aprecierea presupune emiterea
unor judecăţi de valoare.
Decizia se exprimă în concluziile desprinse din interpretarea datelor evaluării rezultatelor, mai ales
din diagnosticarea acivităţii care a produs rezultatele respective, precum şi măsurile preconizate pentru
înlăturarea neajunsurilor, pentru îmbunatăţirea activităţii viitoare.
A evalua rezultatele şcolare înseamnă a determina măsura în care obiectivele procesului de instruire
au fost atinse, precum şi eficienţa metodelor de predare-învăţare folosite.

-

-

Rezultatele şcolare ce trebuie evaluate de cadrul didactic sunt:
cunoştinţele acumulate (cele esenţiale, de bază);
capacitatea de operare şi aplicare a achiziţiilor („a şti să aplici”);
dezvoltarea capacităţilor intelectuale (capacitatea de observare, curajul de a emite ipoteze,
capacitatea de a argumenta, contraargumenta, de a gândi critic etc.)
conduite şi trăsături de personalitate (atitudini, conduite reprorabile, negative etc.)
Trebuie să se ţină cont de o serie de aspecte, privind evaluarea în învăţământul de azi:
extinderea acţiunii de evaluare de la verificarea şi aprecierea rezultatelor la evaluarea procesului, a
strategiei care a condus la anumite rezultate; evaluarea nu numai a elevilor, ci şi a conţinutului, a
metodelor, obiectivelor, a evaluării;
luarea în calcul şi a altor indicatori nu numai a achiziţiilor cognitive ci şi a conduitei personalităţii
elevilor, atitudinile, gradul de încorporare a unor valori;
diversificarea tehnicilor de evaluare (extinderea folosirii testului docimologic, a lucrărilor cu
caracter de sinteză, a modalitătilor complementare sau alternative de evaluare);
deschiderea evaluării spre mai multe perspective ale spaţiului şcolar (competenţe relaţionale,
comunicarea profesor-elev, disponibilităţi de integrare socială);
scurtarea feedback-ului, a drumului de la diagnosticare la ameliorare;
centrarea evaluării asupra rezultatelor pozitive şi nesancţionarea în permanentă a celor negative;
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transformarea elevului într-un partener autentic al profesorului în evaluare prin autoevaluare,
interevaluare şi evaluare controlată
Evaluarea indeplineşte mai multe funcţii:
de a constata dacă o activitate instructivă s-a desfăşurat în condiţii optime, o cunoştinţă a fost
asimilată etc.;
de informare a părinţilor, elevilor şi societăţii cu privire la rezultatele şi evoluţia pregătirii elevilor
în şcoală pentru integrarea lor socio-profesională;
de diagnosticare a cauzelor care au condus la o slabă pregătire şi la o eficientă scăzută a acţiunilor
educative;
de predicţie (prognostică) şi de decizie privind desfăşurarea în viitor a activităţii instructiveducative în scopul ameliorării ei;
pedagogică, în perspectiva elevului (stimulativă, de întărire a rezultatelor, formarea de abilităţi, de
conştientizare a posibilităţilor, de OSP) şi în perspectiva profesorului (pentru a şti ce a făcut şi ce
are de realizat în continuare).

Diversitatea situaţiilor didactice, multitudinea de obiective presupun conceperea şi aplicarea unor
strategii de evaluare diferite:
1) Evaluarea iniţială (predictivă) – ce se efectuează la începutul unui program de instruire (lecţie,
capitol, an, ciclu de învăţământ) pentru a se putea stabili nivelul de pregătire al elevilor în acest
moment;
2) Evaluarea continuă (formativă) – de progres – presupune operaţiile de măsurare-apreciere –
decizie pe tot parcursul activităţii de instruire/educaţie;
3) Evaluarea sumativă (cumulativă, finală) ce se realizează la sfârşitul unei activităţi
didactice/educative în vederea cunoaşterii nivelului real de stăpânire a materiei după parcurgerea
anumitor perioade şi secvenţe de instruire, conform obiectivelor programelor şcolare, adaptate de
profesor la condiţiile concrete ale clasei de elevi.
Toate aceste strategii se bazează pe mai multe metode şi tehnici de evaluare. Cercetările întreprinse
în ultimii ani, în domeniul teoriei şi practicii evaluării discriminează între metodele tradiţionale de
evaluare şi cele alternative.
Metode şi instrumente de evaluare
1) tradiţionale
- probe orale
- probe practice
- probe scrise
2) complementare
- observarea curenta a actvitaţii si comportamentului elevilor
- investigaţia
- proiectul
- portofoliul
- tema de lucru în clasă
- autoevaluarea
- jurnalul reflexiv
- metoda R.A.I.
Evaluarea, parte integrantă a curriculum-ului, nu trebuie înţeleasă numai ca un control al
cunoştinţelor sau ca mijloc de măsurare obiectivă ci şi ca o cale de autoformare a profesorului, de
perfecţionare a demersului acestuia.
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ROLUL EREDITĂŢII ÎN DEZVOLTAREA PSIHICĂ A COPILULUI
Filip Raluca – clasa a XII-a A
Prof. coordonator Mardare Magdalena- Cerasela
Cuvântul „ereditate” provine din latinescul „hereditas”, care înseamnă „moştenire”. Aşadar,
ereditatea se referă la transmiterea de la o genereţie la alta a anumitor mesaje de specificitate, sub forma
codului genetic.
Conţinutul eredităţii se împarte în două mari categorii: ereditatea generală şi ereditatea specială.
Prima asigură continuitatea speciei şi se referă la abilităţile şi însuşirile pe care copilul le dobândeşte încă
din perioada intrauterină sau din primii ani de viaţă: compoziţia chimică a sângelui, funcţionarea organelor,
caracteristicile sistemului nervos central, poziţia bipedă, reflexele necondiţionate (de apărare, alimentare
etc.).
Ereditatea specială se referă la caracterele individuale, ce ţin de propriul aspect fizic şi propria
personalitate, pe care copiii le moştenesc de la părinţii lor (culoarea părului, culoarea ochilor, forma feţei,
predispoziţia spre anumite boli, temperamentul, aptitudinile). Deseori, copilul aude remarci de genul
„Semeni cu mama ta” sau „Eşti la fel de încăpăţânat ca tatăl tău”. Aceste remarci pot influenţa pozitiv sau
negativ psihicul fragil al unui copil. Dacă sunt evidenţiate trăsăturile negative, defectele, copilul va deveni
inhibat, introvertit, va creşte cu acest stigmat, se va obişnui cu ideea greşită că are un defect moştenit, care
nu poate fi corectat. Deşi pare că tot ce facem, reacţiile la anumite situaţii, defectele pe care le avem, modul
în care ne exprimăm ( violent sau calm), moştenim de la părinţi, nu este aşa. Fiecare copil este unic în felul
său, îşi formează propriile deprinderi şi propriul mod de a percepe lumea şi oamenii care îl înconjoară, însă
poate fi corectat şi ajutat dacă greşeşte. Aşa-numitele „etichete” pe care cei mici le primesc nu le vor ajuta
cu nimic evoluţia. Un copil criticat va deveni un adult instabil emoţional, nesigur pe deciziile luate, frivol
şi inhibat.
Pe de altă parte, există şi acele moşteniri anatomofiziologice, care constituie un mare plus de succes
şi de împlinire a unor aspiraţii înalte. Vorbim, în termeni ştiinţifici, despre potenţele analizatorilor (ale celor
cinci simţuri) şi ale sistemului nervos central.
Dacă un copil se naşte cu potenţe valoroase ale analizatorilor (fineţe, acuitate etc.), el posedă
premisele naturale favorabile dezvoltării unor aptitudini de performanţă în anumite domenii (muzică,
pictură, tehnică etc.). Desigur, aceste potenţe ereditare trebuie corelate cu condiţii adecvate de mediu şi
educaţie. Altfel spus, dacă un copil se naşte cu un talent special într-un anumit domeniu, el trebuie
obligatoriu susţinut şi încurajat să îşi cultive talentul. În caz contrar, el îşi va rata şansa de a face ceea ce îi
place, poate chiar de a face carieră într-un domeniu. Poate, cine ştie, vom priva cultura de un geniu.
Exemple elocvente în acest sens există în toate domeniile socio-culturale din România. George
Enescu, având un auz foarte fin şi condiţii socio-educaţionale favorabile, a ajuns un geniu al muzicii.
Nicolae Grigorescu, având un văz fin din punct de vedere cromatic, a devenit un mare pictor. Calităţi
deosebite ale unor analizatori a avut şi Constantin Brâncuşi, care s-a putut manifesta ca mare sculptor.
Dezvoltarea proceselor psihice şi a aptitudinilor reprezintă rezultatul interacţiunii dintre genotip şi
fenotip, copilul născându-se cu premisele naturale la nivelul creierului. În acest context, la nivelul creierului
uman, au loc două procese esenţiale: excitaţia (creează condiţiile de activitate cerebrală) şi inhibiţia
(acţionează ca o „pauză” a activităţii cerebrale, acordând creierului o perioadă de recreere). Cele două
procese se manifestă în contextul a trei proprietăţi naturale înnăscute importante: intensitatea (forţa),
mobilitatea şi echilibrul.
În funcţie de modul de combinare a acestor proprietăţi, sunt determinate tipurile de comportare ale
activităţii nervoase superioare (tipurile de temperament).
Temperamentul reprezintă un ansamblu de însuşiri pozitive sau negative, care determină
comportamentul copilului faţă de cei care îl înconjoară şi de lume. Există patru tipuri de temperament:
melancolic, coleric, flegmatic şi sanguin.
Temperamentul melancolic se caracterizează astfel: procese de excitaţie şi inhibiţie lente şi puţin
active, sensibilitate, uşoară inhibiţie, mobilitate relativă şi activitate redusă, neîncredre în forţele proprii,
dezarmare în faţa dificultăţilor, absenţă, tristeţe, izolare, teamă, crispare. Este tipul introvertit, inhibitiv şi
sensibil.
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Dacă nu este repezit şi pripit, se poate dovedi faptul că este capabil să ia decizii corecte după un
anumit timp de gândire, deci poate fi considerată o trăsătură pozitivă. Celelalte sunt trăsături negative. Însă
intervenind cu răbdare, pricepere şi tact, punându-l să relaţioneze cu alţi copii, lăudându-l atunci când are
anumite succese, oricât de mici, este posibil să obţină o transformare pozitivă a temperamentului său. Este
evident că în cazul copiilor melancolici nu vor funcţiona niciodată pedepsele, intervenţiile brutale şi alte
acte nedrepte. La ei, laudele, recompensele şi încurajările, oricât de mici, constituie adevăraţi stimuli
psihologici. Temperamentul coleric se caracterizează prin următoarele trăsături: excitaţie intensă şi
inhibiţie slabă, impulsiv, zgomotos, agitat, lipsit de discernământ, cu o cantitate de energie peste medie,
îndrăzneţ, curajos, nonconformist, independent. Este tipul extraverit, fără control, complet lipsit de inhibiţii.
Trăsături ca şi curajul, spiritul de independenţă, îndrăzneala reprezintă faţeta pozitivă a colericului,
care îl va ajuta pe actualul copil să devină un adult capabil, independent, încrezător, mergând pe drumul
creaţiei constructive şi chiar al geniului. În condiţii pozitive de mediu şi educaţie, este posibil ca însuşirile
negative să se diminueze sau chiar să dispară. Însă în condiţii vitrege, dacă defectele colericului sunt lăsate
să se dezvolte spontan, natural, fără să fie supravegheate şi combătute, copilul poate să ajungă un infractor
sau chiar criminal. Tipul de temperament flegmatic se caracterizează astfel: excitaţia este mai slabă
decât inhibiţia, multă energie şi capacitate de lucru, mobilitate slabă, lent, capabil să se inhibe, nepăsător,
rece, inert, zeflemitor, imperturbabil, fals, dispreţuitor. Este tipul introvertit şi inflexibil.
Faptul că este stăpânit constituie o faţetă pozitivă a copilului flegmatic, împiedicându-l să fie
necugetat în anumit situaţii. Însuşirile negative pot fi transformate, cu mult tact, în calităţi, canalizându-i
energiile stocate spre comportamente constructive.
Temperamentul sangvin este ideal din toate punctele de vedere. Copilul cu un astfel de temperament
are forţă şi capacitate de lucru, vioiciune, iniţiativă, curaj, stăpânire de sine, discernământ, încredere în sine,
autocontrol, spirit deschis, sincer, sociabil, degajat. Cunoaşterea şi valorificarea tuturor însuşirilor pozitive
îl pot ajuta pe copil să-şi formeze o personalitate puternică şi elevată, capabilă să se adapteze şi să creeze.
Tipurile de temperament au rol în formarea personalităţii unui copil, dar nu au caracter ireversibil.
Cu tact, pricepere şi multă răbdare, ele pot fi îmbunătăţite şi valorificate.
În concluzie, ereditatea este premisa naturală, indispensabilă în dezvoltarea psihică a unui copil,
necesară dar nu şi suficientă. Ea poate oferi o şansă sau o neşansă pentru dezvoltarea personalităţii şi este
ceea ce mediul şi educaţia permit să se manifeste.
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STIMULAREA ELEVILOR SPRE SUCCES. METODE MODERNE
prof. Ancuţa Heisu
Colegiul Naţional Pedagogic „Ştefan cel Mare”, Bacău
Succesul şcolar necesită o pregatire teoretică şi practică la nivel înalt şi se exprimă prin note mari, prin
premii obţinute la olimpiade şi concursuri. Dar reuşita şcolară nu presupune doar obţinerea unor calificative
superioare la învăţătură, ci şi integrarea în grupul şcolar, asimilarea unor valori corespunzătoare vârstei.
Elementele care asigură succesul şcolar sunt dezvoltarea intelectuală normală, climatul familial stimulator
educaţiei, sentimentele intelectuale puternice, experienţa socială bogată, metodele pedagocice adecvate.
Succesul şcolar este definit ca fiind alternativa pozitivă, optimă a randamentului şcolar, denumită şi
reuşită şcolară. Calităţile prin care se evidenţiază succesul şcolar al elevilor sunt capacităţile intelectuale
valoroase, aptitudinile şi înclinaţiile deosebite, motivaţiile şi aspiraţiile superioare faţă de învăţătură şi viaţă,
trăsăturile sociale deosebite, comportamentul civilizat, spiritul de iniţiativă, calităţile de integrare
socioprofesională, ş. a.
Ioan Bontaş clasifică strategiile şi condiţiile de promovare a succesului şcolar în strategii şi condiţii de
natură familială, pedagogică şi psihosociofiziologică.
În “Pedagogie” I. Nicola susţine că sunt două categorii de factori care concură la obţinerea unui
randament ce satisface succesul şcolar, reuşita şcolară fiind considerată o rezultantă a tuturor factorilor
implicaţi în învăţare. Cele două categorii sunt factorii sociopedagogici, cei care se referă la structura
instituţională a învăţământului, factorii familiali şi factorii angrenaţi în organizarea pedagogică a procesului
de învăţare si factorii biopsihologici adică factorii biologici ce se referă la starea de sănătate şi cei
psihologici, legaţi de structura personalităţii umane.
Un rol important în obţinerea succesului şcolar îl au strategiile de tip evaluativ-stimulativ, care oferă
posibilitatea măsurării şi aprecierii rezultatelor învăţării prin notele acordate. Se recomandă tratarea în cât
mai mare măsură a elevilor ca subiecţi ai educaţiei, transformându-I în proprii lor educatori.
O strategie pedagogică importantă este tratarea individuală şi diferenţiată a elevilor, concomitent cu o
tratare frontală a acestora, urmărindu-se valorificarea la înalt nivel de performanţă a posibilităţilor
intelectuale ale elevilor. Relaţiile democratice între elevi, între profesori şi elevi, dezvoltarea unor grupuri
şcolare capabile de a se manifesta ca factori educativi, sunt condiţii de asgurare a reuşitei şcolare. Succesul
şcolar depinde şi de formarea la elevi, a convingerilor pentru obţinerea unei pregătiri de înaltă performanţă,
de antrenarea elevilor în competiţii şcolare intrene şi internaţionale.
Familia constituie un factor sociopedagogic important, contribuţia ei la asigurarea progresului şcolar
al copilului realizându-se prin colaborarea acesteia cu şcoala şi prin asgurarea unui climat familial optim.
Acesta contribuie la formarea atitudinii copilului faţă de şcoală şi faţă de învăţătură. Aprecierile generale
ale părinţilor la adresa şcolii şi mai ales preocuparea sistematică a cestora faţă de rezultatele la învăţătură
şi progresul şcolar al copilului, stimulările şi încurajările continue sunt modalităţi de influenţare a acestei
atitudini. D. F. Swift susţine că “În sfera motivaţională, atitudinile părinţilor faţă de situaţia şi viitoarea
ocupaţie a copiilor, împreună cu nivelul de încurajare pe care ei îl oferă muncii şcolare, se află într-o
legătură semnificativă cu performanţele lor.”
Alte condiţii ale succesului şcolar, de natură familială, sunt relaţiile familiale democratice, care au la
bază cooperarea, înţelegerea şi ajutorul reciproc, crearea unor condiţii favorabile de învăţătură şi cultură,
stimularea spiritului de independenţă şi iniţiativă al copilului.
Dintre strategiile de natură psihosociofiziologică ale succesului şcolar enumerăm: asigurarea unui
organism bine dezvoltat, sănătos, puternic şi echilibrat, asgiurarea unui psihic capabil să dezvolte o
activitate afectivă, volitivă, favorabile unei activităţi de învăţare eficiente.
În concluzie succesul şcolar este determinat de un complex de factori care pot acţiona concomitent sau
succesiv. Dacă eficienţa procesului de învăţământ presupune raportarea randamentului sau performanţelor
şcolare la solicitările obiective, succesul şcolar presupune raportarea concomitentă atât la exigenţele
externe, cât şi la posibilităţile interne ale elevului.
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EDUCAŢIA NON-FORMALĂ ÎN CADRUL ORELOR DE CONSILIERE ŞI
ORIENTARE
Prof. Stanciu Florentina
Colegiul Naţional „Ferdinand I”, Bacău
Educația non-formală este cea mai nouă abordare a învăţării prin activităţi plăcute şi motivante.
Avantajele sale multiple înglobează bifarea tuturor deprinderilor specifice sistemului tradițional de
învăţământ, cu un aport suplimentar de abilităţi câştigate în condiţiile unei libertăţi de exprimare maxime.
Educația non-formală înseamnă plăcerea de a cunoaște si de a te dezvolta. Educaţia non-formală este
un act complementar al educaţiei formale şi informale. Aceasta se realizează în familie, școală, prin
activități de parteneriat cu societatea civilă, comunitatea locală sau cu diferite instituţii sociale şi culturale.
Educaţia non-formală este imboldul ce motivează și mobilizează actul învățării. Responsabilizează,
angajează elevul în acțiuni atractive, eficiente, diversificate ce contribuie la dezvoltarea sa personală.
Activităţile permit creşterea gradului de individualizare a educaţiei cât şi formarea unor competenţe
complementare.
Obiectivele educației non-formale nu urmăresc să excludă modul tradițional de educație, ci să
completeze instruirea pur teoretică prin activităţi atractive :completarea orizontului de cultură din diverse
domenii, crearea de condiţii pentru formarea profesională, asigurarea unui mediu propice exersării şi
cultivării diferitelor înclinaţii, aptitudini şi capacităţi.
Pentru că în şcoală se lucrează cu reperele iniţiale ale textului scris, copiii se plictisesc; ei primesc
soluţii, nu le descoperă. A căuta imagini în memorie pentru a oferi o interpretare nu se compară cu procesul
imaginării unei interpretări, iar în lipsa oricărei experienţe de viaţă, teoriile nu mai prezintă elemente de
atractivitate. Plictiseala, lipsa entuziasmului sau a interesului, însoţeşte demersul de accesare a memoriei,
în timp ce surpriza, entuziasmul şi curiozitatea însoţesc al doilea demers, cel al activării imaginaţiei şi al
trăirii unor experienţe de viaţă sau aventuri.
În cadrul orelor de consiliere şi orientare şcolară putem propune activităţi de învăţare distractivă (
jocul, ce are drept scop formarea şi dezvoltarea unor atitudini şi competenţe sociale), activităţi de învăţare
reflexivă (povestirea, ce are drept scop formarea şi dezvoltarea unor atitudini/trăsături de caracter sau
promovarea unor modele şi soluţii morale pentru diferite probleme de viaţă) sau activităţi premergătoare
sau legate de un proiect de învățare prin serviciul în folosul comunităţii.
Jocul este activitatea care implică cel mai mare număr de elevi, are atributul de a conduce la formarea
celor mai multe competenţe cheie, simultan; este preferat de orice persoană, dacă are sens, relevanţă şi nu
atinge persoana ; este forma educativă care asigură gradul maxim de socializare şi este distractiv.
Povestirea -copiii învaţă să citească ,să-și îmbogăţească vocabularul; funcţionează ca simulare a unei
experienţe de viaţă; transmite enorm de multă informaţie într-un mod plăcut (ex. noţiuni de fizică cuantică
în „Alice în ţara minunilor”, noţiuni de teoria relativităţii în „Tinereţe fără bătrâneţe şi viaţă fără de
moarte”); orice text permite lecturi multiple, chiar dramatizare ; asigură premise pentru dezvoltarea
creativităţii). Proiectele de învăţare prin serviciul în folosul comunităţii dezvoltă deprinderea de a lucra
în echipă ; teama de eroare, de necunoscut, de nou, de o autoritate, de vorbirea în public sunt mai simplu
de învins în afara mediului evaluativ şcolar ; în cadrul proiectelor se pot forma şi dezvolta competenţele
complexe, se pot experimenta relaţii pozitive între membrii echipei, dar se generează, trăiesc şi apoi se
rezolvă conflicte, ceea ce dezvoltă abilităţi de viaţă, capacitatea de a rezolva probleme).
Exemplu de joc
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Spune-ne despre tine
Tipul jocului (icebreaker, comunicare, teambuilding, etc) -prezentare, comunicare
Tematici acoperite (cetăţenie, drepturile omului, discriminare, violenţă, etc)-diversitate
Nivel de dificultate (uşor, mediu, greu)-Mediu
Dimensiunea grupului-14 –20 de participanți
Timp necesar-15 –30 de minute
Materiale necesare-post-it-uri, instrumente de scris
Regulile jocului-Participă la joc toți membrii grupului. Fiecare participant respectă instrucțiunile.
Se ține cont de regulile comunicării. Nu se emit judecăți de valoare legate de ceea ce spune fiecare
participant.
Obiectivele jocului (din perspectiva cunoştinţelor, abilităţilor şi atitudinilor)-implicându-se în joc,
participanții vor fi capabili: să-și cunoască propriile trăsături de caracter, deprinderi, aptitudini, să identifice
caracteristicile generale ale grupului ,să dezvolte comunicarea între membrii grupului.
Descrierea jocului (instrucţiunile jocului) -participanţilor li se dau câte două post-it-uri. Pe unul
dintre acestea li se cere să scrie trei aspecte (calități, aptitudini, deprinderi, hobby-uri ș.a.) cu care ar putea
contribui la dezvoltarea grupului din care fac parte. Pe celălalt post-it notează trei aspecte ale personalității
pe care și le pot îmbunătăți cu ajutorul colegilor din grup. O dată completate, post-it-urile sunt afișate,
fiecare dintre participanții la joc prezentând ceea ce a notat.
Întrebări reflecţie şi evaluare -Ce poţi face pentru ca grupul din care faci parte să devină mai bun?Ce
calități/deprinderi/hobby-uri de-ale tale crezi că ar fi de folos dezvoltării grupului?Crezi că grupul poate
avea o influență decisivă în modelarea personalității tale?Cum crezi că te-ar putea ajuta grupul? În ce
privință?
Sugestii pentru follow up -liderul poate face un program prin care să se urmărească evoluția
grupului, un punct de pornire (calități, aptitudini, deprinderi inițiale ale membrilor grupului) și unul la care
se ajunge, într-o perioadă prestabilită (calități, aptitudini, deprinderi dobândite –de la cine, când etc.)
Recomandări pentru facilitatori- recomandabil ca facilitatorii să manifeste atenție și să îi încurajeze
pe participanți să fie sinceri, onești.
Valori promovate-onestitate, încredere, respect , cooperare, ascultare activă.
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METODE ALE GÂNDIRII CRITICE
Prof. Maria Vasilescu
Școala Gimnazială „Spiru Haret“, Bacău
În procesul de predare-învățare-evaluare, cadrul didactic acţionează prin intermediul unor metode.
Calitatea muncii lui este în funcţie de acestea, ele constituind o sursă însemnată de creştere a eficienţei
învăţământului, însuşirea unor cunoştinţe noi devenind astfel mai dificilă sau mai uşoară pentru unii şi
aceiaşi elevi. În acelaşi timp, s-a putut constata că exersarea funcţiilor intelectuale este condiţionată nu
numai de conţinuturile date, ci şi de forma în care acestea sunt aduse la cunoştinţa copiilor.
Implicarea activă şi interactivă a elevilor cu întregul lor potenţial reprezintă premisa unei instruiri
eficiente. Astfel, dintr-un participant pasiv şi docil, din obiect al învăţării, elevul devine subiect activ al
unei activităţi orientate de propriile sale nevoi şi interese educaţionale şi, în bună măsură, propriul educator.
Profesorul este cel care creează mediul educaţional favorabil, stimulativ şi interesant pentru învăţarea în
clasă, în timp ce elevul aduce o parte din viaţa lui, din afara şcolii, din ciclul preşcolar sau experienţa lui de
viaţă.
În cadrul orelor de limba şi literatura română, se pot folosi diverse metode care să stârnească interesul
copiilor, printre acestea numărându-se și cele ale gândirii critice. Elevii citesc cu plăcere orice text dacă li
se orientează atenţia, curiozitatea şi interesul faţă de acesta. De cele mai multe ori, aceste metode îi solicită
pe elevi să formuleze întrebări referitoare la text, prin care să-i pună în dificultate pe colegii lor în căutarea
răspunsurilor. Nici unii, nici ceilalţi nu ar reuşi să facă acest lucru, dacă nu ar citi opera dată, cu atenţie.
Animaţia îi cuprinde şi atunci când întrebarea pusă are mai multe soluţii. Uneori, metodele îi antrenează în
citirea pe roluri, prin dramatizări, prin organizarea şi distribuirea rolurilor în echipă, precum şi prin folosirea
unui vocabular propriu în replicile lor. Dezbaterea unor probleme care îi interesează, folosind argumente
pro şi contra, îi ajută să decidă dacă acceptă sau nu valorile şi ipotezele din text. Receparea mesajelor şi a
informaţiilor se face prin comunicarea elev-elev sau profesor-elev, ceea ce contribuie la învăţarea de tip
activ.
Dintre metodele gândirii critice se pot enumera următoarele: ciorchinele, jurnalul dublu, tabelul
conceptelor, cadranele, știu-vreau să ştiu-învăţ, brainstorming-ul, scrierea liberă, lectura în perechi, turul
galeriei.Una dintre metodele care pot fi folosite în cadrul orelor de limba şi literatura română este cea a
cadranelor.
Cadranele reprezintă o tehnică ce presupune extragerea esenţialului dintr-un text analizat, rezumarea
şi sintetizarea unui conţinut informaţional, solicitând implicarea elevilor în înţelegerea acestuia. Se parcurg
următorii paşi: împărţirea tablei în patru părţi egale; propunerea unui criteriu pentru fiecare cadran obţinut;
citirea textului; formularea unor răspunsuri scurte pentru fiecare cadran; evaluarea rezultatelor.
Avantajele folosirii acestei metode: stimulează atenţia şi gândirea; scoate în evidenţă modul propriu
de înţelegere; conduce spre esenţializare, sintetizare.
Metoda poate fi şi o excelentă modalitate de evaluare a cunoştinţelor însuşite de elevi (în cadrul unei
lecţii sau al unui capitol). În evocare: se poate desena cadranul şi se pot trece obiectivele sub formă de
cerinţe; elevii îşi trasează cadranele şi îşi citesc cerinţele; le putem cere apoi să citească lecţia cu atenţie
pentru a face însemnările în cadran. În realizarea sensului: colaborează, comunică, îi cer îndrumări cadrului
didactic, dezbat şi realizează obiectivele prevăzute. În reflecţie: se confruntă rezultatele, dezbat, analizează,
fac aprecieri.
Elevii devin treptat conştienţi de puterea lor de utilizare a celor învăţate şi încep să-şi organizeze
singuri datele, îşi formulează cerinţe, îşi stabilesc obiective, devenind mai independenţi în învăţare
(exemplu: se poate cere ca temă realizarea unui cadran cu sarcini personalizate, acestea fiind foarte variate
şi cu multiple valenţe funcţionale, unde elevii îşi stabilesc sarcini diversificate şi de complexitate crescută).
Îmbinarea cititului cu scrisul sau cu desenul în gândirea critică, face din activitate un joc în care
elevilor le place să se implice. Este o metodă agreată de elevi, care le cere orientare în pagină și le formează
gustul estetic.
Bibliografie:
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ELABORAREA UNUI TEST LA MATEMATICĂ
Prof. Heisu Ancuţa
Colegiul Naţional Pedagogic „Ştefan cel Mare”, Bacău
În proiectarea instrumentului de evaluare se vor parcurge următorii paşi:
-formularea competenţelor de evaluare;
-stabilirea structurii testului- tipurile de itemi utilizaţi;
-construirea matricei de specificaţie;
-alcătuirea testului, respectând paşii anteriori;
-realizarea baremului de notare.
După aplicarea testului la clasă şi am interpretat rezultatele, calculând, pentru seria statistică obţinută,
media, mediana, modulul, diagrama structurală, tipuri de frecvenţe şi indicele de dificultate pentru unul
din itemi.
Competenţe de evaluare:Utilizarea proprietăţilor funcţiilor de gradul I şi de gradul al II-lea în rezolvarea
de probleme
TEST-CLASA A IX-A- FUNCŢIA DE GRADUL I, FUNCŢIA DE GRADUL AL II-LEA
Structura testului- tipuri de itemi
I
1. item obiectiv cu alegere multiplă
2. item semiobiectiv de completare
3. item semiobiectiv de completare
II - Întrebări stucturate
1. item semiobiectiv cu răspuns scurt
2. item semiobiectiv cu răspuns scurt
3. item semiobiectiv cu răspuns scurt
4. item subiectiv, rezolvare de probleme
5. item subiectiv, rezolvare de probleme
MATRICEA DE SPECIFICAŢIE
Conţinuturi/
competenţe
Forma canonică a
funcţiei de gradul II
Graficul funcţie de
gradul II
Monotonie/puncte
de extrem
Inecuaţii de gradul
al doilea
Relaţiile lui Viete
Sisteme simetrice
Total

Achiziţia
informaţiei

Înţelegere

Aplicare

Analiză

Sinteză

Evaluare

1

1
1

1

1

1

2
2

1

1

1

1
1
8

1
2

Total

1
1

3
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TEST
I

1. Fie funcţia f : R  R, f(x)= x2+ x- 2. Care din punctele următoare aparţine graficului funcţiei?
a) A (1,1) b) B (2,1) c) C (1,0) d) D( 2,0)
2. Suma pătratelor rădăcinilor ecuaţiei x2+x-10 este…
3. Punctul de extrem al funcţiei f : R  R, f(x)= x2- 2x+1 este…
II. Fie funcţia f : R  R, f(x)= x2-3 x+ 2
1. Scrieţi funcţia sub formă canonică
2. Determinaţi intervalele de monotonie
3. Este adevărat că funcţia taie axa Ox în două puncte? Precizaţi punctele.
4. Rezolvaţi inecuaţia (x-1)f(x)  0
5. Rezolvaţi sistemul:
 x  xy  y  3
 2
2
 x y 2
BAREM DE NOTARE
1p din oficiu
I 1. 1p Verificare pentru fiecare punct că f(x)= y. f(1)= 0  C  G f
2. 1p
- scrierea relaţiilor lui Viete s= -1, p= -10 0,5 p
- calcularea x2+ y2= s2-2p= 1+20= 21
0,5p
3. 1p
b

-scrierea coordonatelor punctului de minim V(  , 
) 0,5 p
2a 4a
-calculul lui xV= 1 0,25 p, yV =0 0,25 p
II. 1. 1p
- scrierea formei canonice 0,5 p
3
1
- calcularea f(x)= (x- ) 2 
0,5p
2
4
2. 1p
- a>0 parabola cu ramurile în sus admite minim 0,25 p
b 3
-calcularea
 0,25 p
2a 2
3
3
-f strict descrescătoare pe ( ,  ] şi strict crescătoare pe [  ,  ) 0,5p
2
2
3. 1p
  b2-4ac=1 <0  graficul lui f taie axa Ox în 2 puncte distincte 0,5p
x1= 1, x2= 2 0,25p
Gf Ox= { A(1,0), B(2,0)} 0,25p
4. 1,5p
Tabelul
x
-
1
2
x-1
0
+
+
2
x -3 x+ 2
+
0
0
+
(x-1)f(x)
0
0
+
-determinarea semnului funcţiei de gradul I g(x)= x-1 0,4p
-determinarea semnului funcţiei de gradul II f(x)= x2-3 x+ 2 0,4p
-determinarea semnului funcţiei de produsului g(x) f(x) 0,4p
-scrierea soluţiei 0,3p
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+

5. 1,5p
- sistemul este simetric şi se scrie sub forma :
 s p 3
0,5p
 2
s  2 p  2
-sistemul are soluţiile:
s  2
 s  4
şi 
0,5p

p 1  p  7
-aflarea necunoscutelor x şi z şi scrierea soluţiilor sistemului 0,5p
Notă: Orice altă rezolvare corectă primeşte punctajul maxim
INTERPRETAREA REZULTATELOR
Instrumentul de evaluare a fost aplicat la clasa a IX-a G pe un efectiv de 23 de elevi

Variabila(no
ta)
Frecv.
absolută(nr.
de elevi)
Frecv.
relativă
Frecv.
absolută
cumulată
crescătoare
Frecv.
absolută
cumulată
descrescătoa
re
Frecv.
relativă
cumulată
crescătoare
Frecv.
relativă
cumulată
crescătoare

4

Rezultatele testului aplicat elevilor clasei a IX-a G
5
6
7
8
9

1

3

6

3

4

6

4,3%

13%

26%

13%

17,7%

26%

1

4

10

13

17

23

23

22

19

13

10

6

4,3%

17,3%

43,3%

56,3%

74%

100%

100%

85,7%

72,7%

56,7%

43,7%

26%

MEDIA
M=

4 1  5  3  6  6  7  3  8  4  9  6
 7, 04
23

MEDIANA
Notele în ordine crescătoare sunt:
4,5,5,5,6,6,6,6,6,6,7,7,7,8,8,8,8,9,9,9,9,9,9
Sunt 23 de note, iar nota din mijloc este a 12- a notă: 7
Me= 7
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MODULUL este valoarea caracteristicii corespunzătoare celei mai mari frecvenţe . în aceasta serie
sunt două module, ambele corespunzând unui număr de 6 elevi şi anume: nota 6 şi nota 9
Reprezentare grafică a seriei statistice de variabilă cantitativă discretă
(serie ce descrie distribuţia elevilor clasei a IX-a G în funcţie de nota la test)

6
5
4
nr elevi

3

-

2

-

1
0
nota nota nota nota nota nota
4
5
6
7
8
9

Interpretarea
seriei statistice
Media clasei este
7,04.
26% din elevi au
nota cea mai mare
9, doar 4,3% au
note sub 5.
13 elevi au note
sub 7 (mai mici sau
egale cu 7).
Tot 13 elevi au
note mai mari sau
egale cu 7, adică
56,7% din numărul
elevilor.
Din reprezentarea
grafică se observă
ca valorile maxime
ale
frecvenţei

corespund notelor 6 şi 9.
Indicele de dificultate
Item II3. - 17 elevi din 23 au rezolvat corect integral itemul. Indicele de dificultate este
17
Idif =
 73,91% face parte din [20%, 80%]
23
Bibliografie
1. Cucoş, C.- Teoria şi metodologia evaluării, Iaşi, Editura Polirom, 2008;
2. Hanches, L., Maris, A.- Demersuri ale priectării educaţionale,Timişoara, Editura Eurostampa,
2004;
3. Mândruş, M.- Tipologia itemilor, în Stoica (coord.), Evaluarea curentă şi examenele, Bucureşti,
Edituira ProGnosis, 2001;
4. Voiculescu, F.- Manual de pedagogie contemporană, partea a II-a, Cluj- Napoca, Editura
Risoprint, 2005.
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PROBLEME PROPUSE PENTRU EXAMENELE NAȚIONALE
MODEL DE VARIANTĂ PENTRU BACALAUREAT –PROFIL MATEMATICĂ
INFORMATICĂ
Doru Beatrice, clasa aXII-a D
Profesor coordonator Roman Valentina

SUBIECTUL I (30p)
5p 1. Aflați modulul numărului complex z știind că 𝑧 = 𝑖 1 + 𝑖 5 + 𝑖 9 + ⋯ + 𝑖 201 .
5p 2. Aflați parametrul real m știind că funcția 𝑓: ℝ → ℝ, 𝑓(𝑥) = 𝑥 2 + 𝑚𝑥 + 2 este strict
pozitivă, (∀)𝑥 ∈ ℝ.
5p 3. Rezolvați în mulțimea numerelor reale ecuația 𝑥 + 1 = 𝑙𝑜𝑔2 (3 ∙ 2𝑥 -4).
5p 4. Aflați probabilitatea ca alegând un coeficient al dezvoltării binomului (𝑥 + 1)7 ,
acesta să fie număr prim.
5p 5. În triunghiul ABC 𝐴𝐵 = 4, 𝐴𝐶 = 6 și 𝐵𝐶 = 8 și M este mijlocul segmentului [BC].
⃗⃗⃗⃗⃗ + 𝐴𝑀
⃗⃗⃗⃗⃗⃗ + 𝐴𝐶
⃗⃗⃗⃗⃗ |.
să se calculeze |𝐴𝐵
5p 6. Se consideră Δ𝐴𝐵𝐶, 𝐴(1,3), 𝐵(𝑚 + 1,2) ș𝑖 𝐶(0,1). Aflați numărul real m astfel încât
aria triunghiului dat să fie egală cu 2m-1.
SUBIECTUL II (30p)
𝑚𝑥 + 𝑦 + 𝑧 = 𝑚 + 1
𝑚 1 1
1. Se dă sistemul { 𝑥 + 𝑦 − 𝑧 = 1
, 𝑚 ∈ ℝ ,matricea 𝐴 = ( 1 1 −1) și 𝑆𝑚 este
𝑥 + 𝑦 + 𝑚𝑧 = 1
1 1 𝑚
mulțimea soluțiilor sistemului.
5p a) Calculați 𝑑𝑒𝑡𝐴.
5p b) Demonstrați că pentru 𝑚 = 1 sistemul este incompatibil
5p c) Rezolvați sistemul în cazul în care 𝑚 ∈ ℝ − {±1}
2. Se consideră grupurile (ℤ,∘) și (ℤ, ⊥), x∘ 𝑦 = 𝑥 + 𝑦 + 3, 𝑥 ⊥ 𝑦 = 𝑥 + 𝑦 − 3
5p a) Determinați elementul neutru al grupului (ℤ, ⊥),
5p b) Aflați numerele 𝑥, 𝑦 ∈ ℤ cu proprietatea (𝑥 ⊥ 𝑦) ∘ 𝑥 = (𝑦 ∘ 𝑥) ⊥ 𝑦 = 1.
5p c) Demonstrați că funcția 𝑓: ℤ → ℤ, 𝑓(𝑥) = 𝑥 + 6 este izomorfism de la grupul (ℤ,∘) la
grupul (ℤ, ⊥).
SUBIECTUL III (30p)
𝑥
1. Se consideră funcția 𝑓: ℝ → ℝ, 𝑓(𝑥) = √𝑥 2 .
+1
1
5p a) Arătați că 𝑓′(𝑥) =
.
(𝑥 2 +1)√𝑥 2 +1

5p
5p

b) Aflați ecuația asimptotei la −∞, a graficului funcției f.
c) Demonstrați că funcția f nu este surjectivă.
𝑒 𝑛𝑥

1

2. Știind că 𝑓𝑛 : ℝ → ℝ, 𝑓𝑛 (𝑥) = 𝑒 2𝑥 +1și 𝐼𝑛 = ∫0 𝑓𝑛 (𝑥)𝑑𝑥, 𝑛 ∈ ℕ.
5p a) Calculați 𝐼𝑛+2 + 𝐼𝑛 , 𝑛 ∈ ℕ
5p b) Demonstrați că șirul (𝐼𝑛 )𝑛≥0 este crescător.
5p c) Calculați 𝐼0
SUBIECTUL I
1. 𝑧 = 𝑖 + 𝑖 + 𝑖 + ⋯ . +𝑖 = 51𝑖 , |𝑧| = 51.
2. 𝑓(𝑥) > 0 ⟺ Δ < 0 ⟺ 𝑚2 − 8 < 0 ⟺ 𝑚 ∈ (−2√2, 2√2 ).
3. 𝑥 + 1 = 𝑙𝑜𝑔2 (3 ∙ 2𝑥 -4) ⟺ 3 ∙ 2𝑥 -4= 2𝑥+1 ⟺ 2𝑥 = 4 ⟺ 𝑥 = 2.
Se verifică 3 ∙ 2𝑥 -4>0
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4. Coeficienții dezvoltării sunt: 1, 7, 21, 35, 35, 21, 7, 1 ⇒ 8 opt cazuri posibile din care două sunt
1
favorabile. Probabilitatea este .
4
⃗⃗⃗⃗⃗
⃗⃗⃗⃗⃗⃗
⃗⃗⃗⃗⃗
5. |𝐴𝐵 + 𝐴𝑀 + 𝐴𝐶 | = 3𝐴𝑀 = 3√10.
6. 𝐴Δ =

|2𝑚+1|
2

|2𝑚+1|

⟺ 2𝑚 − 1=

2

⟺𝑚=

3
2

SUBIECTUL II
1. a) 𝑑𝑒𝑡𝐴 = 𝑚2 − 1.
b) Din prima și ultima ecuație rezultă egalitatea 1 =2 falsă. Înseamnă că pentru m = 1 sistemul nu
are soluții.
m
−1
c) x = 𝑚−1, y = 𝑚−1, z = 0.
2. a) e = 3
1
b) 𝑥 = 𝑦 = 3.
SUBIECTUL III
𝑥
√𝑥2 +1
(𝑥 2 +1)∙√𝑥2 +1

√𝑥 2 +1−𝑥∙

1 a) 𝑓′(𝑥) =

=

1 𝑒 (𝑛+2)𝑥 +1

2. a) 𝐼𝑛+2 + 𝐼𝑛 = ∫0

𝑒 2𝑥 +1

1 𝑒 𝑛𝑥 (𝑒 𝑥 −1)

b) 𝐼𝑛+1 − 𝐼𝑛 = ∫0
1

c) 𝐼0 = 1 − 2 𝑙𝑛

𝑒 2𝑥 +1

𝑒 2 +1
2

1

𝑥2 +1−𝑥2
√𝑥2 +1

=

(𝑥 2 +1)

1

1 𝑒 𝑛𝑥 +1

𝑑𝑥 − ∫0

, b) -1, c)𝐼𝑚𝑓 = (−1,1) ≠ ℝ ⇒ f nu este surjectivă.

(𝑥 2 +1)∙√𝑥 2 +1

𝑒 2𝑥 +1

1 𝑒 𝑛𝑥 (𝑒 2𝑥 +1)

𝑑𝑥 = ∫0

𝑒 2𝑥 +1

1

𝑑𝑥 = ∫0 𝑒 𝑛𝑥 𝑑𝑥 =

𝑒 𝑛 −1
𝑛

.

𝑑𝑥 ≥ 0 pentru că 𝑒 𝑛𝑥 > 0, 𝑒 2𝑥 + 1 > 0 și (𝑒 𝑥 − 1) > 0, (∀) 𝑥 ∈ [1, 𝑒].
2𝑒 2

= 2 𝑙𝑛 𝑒 2 +1.

MODEL DE VARIANTĂ PENTRU BACALAUREAT –PROFIL STIINȚELE
NATURII
Toma Andreea Ramona, clasa aXII-a E
Profesor coordonator Heisu Ancuța
Subiectul I
1. Arătați că numărul x = 7(4-3𝑖)+3(5+7𝑖) este real.
2. Se consideră 𝑓:ℝ→ ℝ , 𝑓(x) = 3x-1. Calculați 𝑓(1)+𝑓(2)+...+𝑓(10).
3. Rezolvați în mulțimea numerelor reale ecuația 5𝑥 + 5𝑥+2 = 6
4. Calculați probabilitatea ca, alegând un număr din mulțimea numerelor naturale de două cifre, acesta să
conțină cifra 3.
5. Determinați ecuația dreptei care trece prin punctul A(2;7) și este perpendiculară pe dreapta 𝑑 de ecuație
5x-2y+1 = 0.
6. Calculați cosinusul unghiului A al triunghiului ABC în care AB = 4, AC = 5 și BC = 7.
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Subiectul al II-lea
𝑥 + 𝑚𝑦 + 𝑚2 = 0
1. Se consider sistemul de ecuații {𝑚𝑥 + 𝑚2 𝑦 + 𝑧 = 0 , unde m ∈ ℝ.
𝑚2 𝑥 + 𝑦 + 𝑚𝑧 = 0
a) Calculați det(A).
b) Pentru m=1, rezolvați sistemul.
c) Arătați că randul matricei sistemului este diferit de 2, oricare ar fi m ∈ ℝ.
2

2. Pe mulțimea ℝ se definește legea de compoziție x∗y = 3(x+y+xy+2).
a) Verificați dacă legea de compoziție este asociativă și comutativă.
b) Arătați că legea de compoziție “ ∗“ admite element neutru.
c) Rezolvați ecuația x∗x∗x= 3, x ∈ ℝ.

Subiectul al III-lea
1

1. Se consideră funcția 𝑓: (0, +∞) → ℝ, 𝑓(x) = x + 2+𝑥.
a) Demonstrați că funcția este strict crescătoare.
b) Determinați ecuația asimptotei spre +∞ la graficul funcției 𝑓.
c) Calculați 𝑓’(x), x ∈ ℝ.
1 𝑥𝑛

2. Se consideră numărul 𝐼𝑛 = ∫0

1+𝑥

𝑑𝑥.

a) Calculați 𝐼0 , 𝐼1 și 𝐼2 .
1

b) Arătați că 𝐼𝑛 ≤ 𝑛+1, pentru orice n ∈ ℕ∗ .
c) Arătaați că 𝑙𝑖𝑚 𝐼𝑛 = 0.
𝑛→+∞
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COLEGIUL NAŢIONAL PEDAGOGIC “ŞTEFAN CEL MARE” BACĂU
Profil: PEDAGOGIC
Specializare: EDUCATOR-ÎNVĂŢĂTOR
Clasa: a XI-a A

PROIECT DE ACTIVITATE DIDACTICĂ
Educatoare: prof. înv. preşcolar Trifan Alina
Metodist: prof. Heisu Ancuţa
Coordonator: prof. Mardare Cerasela
Propunătoare: Vlad Karina-Elena
Data: 04.10.2018
Grupa: mare
Tema anuală de studiu: CINE SUNT/SUNTEM?
Tema proiectului: „Eu şi lumea mea”
Tema săptămânii: “Corpul omenesc”
Domeniul experenţial: Domeniul Ştiinţe
Categoria de activitate: Activitate matematică
Capitolul: Numere naturale
Durata activităţii: 30-35 minute
Tema zilei: “Constituire de mulţimi după formă şi culoare, considerate succesiv”
Tema activităţii: „Alege şi grupează”
Tipul activităţii: comunicare şi însuşire de noi cunoştinţe
Activitate de învăţare: Joc-exerciţiu de constituire a diferitelor mulţimi

Obiective de referinţă:
 Să-şi îmbogăţească experienţa senzorială, ca bază a cunoştinţelor matematice referitoare la
recunoaşterea, denumirea obiectelor, cantitatea lor, clasificarea, constituirea de grupuri/mulţimi pe
baza unor însuşiri comune (formă, culoare) considerate succesiv;
 Să numere conştient în concentrul 1-5, recunoscând grupele cu 1-5 obiecte şi cifrele
corespunzătoare.
Scopul activităţii:
 Formarea capacităţii de a constitui mulţimi după două caracteristici definitorii (formă şi culoare).
Obiective operaţionale
a) cognitive:
OC1: Să recunoască forma şi culoarea figurilor geometrice;
OC2: Să denumească fructele de toamnă din coş;
OC3: Să formeze mulţimi de obiecte după două criterii date;
OC4: Să numere de la 1 la 5, recunoscând grupele cu 1-5 obiecte şi cifrele corespunzătoare;
OC5: Să rezolve corect sarcinile din fişa individuală.
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b) afective:
OA1: Vor participa în mod activ şi eficient în activitatea de rezolvare a sarcinilor;
OA2: Vor manifesta interes pentru activitatea propriu – zisă.
c) psihomotorii :
OPM1: Să coordoneze mişcările pentru manipularea materialului didactic demonstrativ (individual) ;
OPM2: Să adopte o poziţie corectă a corpului în timpul activităţii.
Strategia didactică: INDUCTIVĂ
a. Metode şi procedee didactice
Conversaţia
Observaţia
Explicaţia
Exerciţiul
b. Mijloace de învăţământ
Costumaţie “Zâna Toamnă”, coşul cu fructe, piese geometrice, farfurii, flanelograf, jetoane cu
fructe şi obiecte de îmbrăcăminte, jetoane cu cifre, coşuleţe, fişe de lucru, stimulente.
c. Forme de organizare a activităţii
Frontală
Individuală
Metode şi tehnici. Instrumente de evaluare
Evaluarea orală
Evaluarea scrisă
Observarea sistematică a comportamentului copiilor
Aprecieri verbale
Resurse bibliografice
~ MECT, Curriculum pentru educaţia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani, 2008
~ Lupu, C., Săvulescu, D., Metodica predării matematicii, Editura PARALELA 45, 1998
~ Ezechil, L., Lăzărescu M., Laborator preşcolar, Ghid metodologic, Editura V&I Integral,
Bucureşti, 2002.
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Etapele
lecţiei

Obiective
operaţional
e

1. Captarea
atenţiei
(2 min)

2.
Anunţarea
temei şi a
obiectivelo
r
(2 min)

3.
Reactualizarea
cunoştinţel
or însuşite
anterior
(3 min)

OC1

Activitatea propunătorului

Strategia didactică

Activitatea copiilor
metode

mijloace

forma

Conversaţia

Costumaţia
Zânei
Toamnă

frontală

Observarea
sistematică a
comportamentului
copiilor

fron
tală

Observarea
sistematică a
comportamentului
copiilor

Voi intra în sala de grupă
costumată în Zâna Toamnă cu
un coş plin cu fructe de toamnă
(mere, pere, prune, nuci,
struguri) şi mă voi prezenta
astfel:
“Prin pădurea aurie,
Fruze cad, vântul adie…
Se-aud paşi prin fruza deasă,
Ce se vede? Zâna Toammă!
Are părul auriu,
Rochiţă ţesută-n frunze,
Crizanteme drept cercei,
Ruj de strugure pe buze.
Din nuiele de alun,
Are-un coş imens în braţe,
Cu fructe delicioase
După culori asortate!

Preşcolarii sunt încântaţi de
apariţia Zânei Toamnă.

Astăzi sunt foarte bucuroasă
că am venit aici la voi, la grupa
mare.
Vom face o călătorie în lumea
minunată a fructelor, la
activitatea de matematică. Vom
alege fructele de aceeaşi formă
şi culoare, vom alcătui mulţimi,
vom număra fructele, asociind
cifrele
corespunzătoare
şi
fiecare dintre voi va primi o fişă
de lucru.

Copiii ascultă cu atenţie
anunţarea temei şi a
obiectivelor.

Conversaţia

Realizez un scurt dialog cu
preşcolarii despre noţiunile
matematice învăţate anterior.
Voi folosi piese geometrice de
culori diferite şi le voi adresa
următoarea întrebare:
-Ce forme cunoaşteţi voi?
-Puteţi să-mi daţi exemple de
obiecte din mediul înconjurător
care au aceste forme?

Copiii răspund la următoarele
întrebări:

Conversaţia

Zâna Toamnă este mulţumită
pentru răspunsurile date, dar
vrea să afle şi ce culori ştiţi.
-Ce culoare are pătratul?
-Ce culoare are triunghiul?
-Dreptunghiul ce culoare are?
Dar cercul?
“Despre voi eu am aflat
Că sunteţi buni şi la numărat.”
Să numărăm împreună de la 1 la
5 în ordine crescătoare şi
descrescătoare.

Evaluare

coş cu
fructe

Ascultă cu interes versurile.

piese
geome-trice

fron
tală

Evaluare
orală
Aprecieri
verbale

-Noi cunoaştem următoarele
forme geometrice: cerc, pătrat,
triunghi, dreptunghi.
Copiii dau exemple de obiecte:
-Mărul este rotund, acoperişul
casei are formă de triunghi, uşa
este un dreptunghi şi batista are
formă de pătrat.
Copiii răspund la întrebările
adresate:
-Pătratul are culoare roşie.
-Triunghiul
are
culoarea
galbenă.

Observaţia

Explicaţia

Conversaţia

Copiii numără crescător şi
descrescător de la 1 la 5.
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4Prezentar
ea noului
conţinut
(7 min)

5.Dirijarea
învăţării
(10 min)

OC2

OC3

OC4
OA1

OPM1

6.
Obţinerea
performanţ
ei
(5 min)

OC5
OPM2

“Dragi copii din grupa mare
După formă şi culoare
Veţi numi fiecare fruct gustos,
Care se află în coş.”
Pe masă se află farfurii de
culori diferite. Le voi spune
copiilor să grupeze fructe în
funcţie de culoare.
Alege şi grupează merele roşii
în farfuria de aceeaşi culoare.
Câte mere ai ales?
Alege şi grupează perele în
farfurie. Ce farfurie ai ales?
Alege şi grupează prunele în
farfuria de aceeaşi culoare. Câte
prune ai găsit?

Preşcolarii vor numi fructele
din coş, specificând forma şi
culoarea.

Pe
flanelograf
sunt
reprezentate 5 ovale iar
preşcolarii vor forma mulţimi cu
fructe de aceeaşi formă şi
culoare.
Pe o măsuţă aşezată în faţa
flanelografului se află jetoane cu
fructe de culori diferite şi cifre
de la 1 la 5.
Ex: Alege şi grupează strugurii.
Numără câţi struguri are
mulţimea.
Aşază cifra corespunzătoare
numărului de elemente din
mulţime.
Fiecare copil are pe măsuţe
un coşuleţ în care sunt mai multe
jetoane cu fructe şi cifre.
-Scoate din coşuleţ fructele de
culoare
roşie,
ordonează,
numără
şi
alege
cifra
corespunzătoare.
-Ce mulţime am format?
-Câte elemente are această
mulţime?
Alege din coşuleţ perele,
numără şi
potriveşte cifra
corespunzătoare mulţimii.
Ordoneză nucile, numără şi
alege cifra.

Copiii vor număra fructele şi
vor asocia cifra corespunzătoare
elementelor din fiecare mulţime.
Copiii aleg şi grupează fructele
în funcţie de sarcinile primite.

Voi împărţi copiilor o fişă de
lucru.
Le voi explica preşcolarilor
cerinţele de pe fişă.

Preşcolarii rezolvă fişa de
lucru primită.

Conversaţia

Aleg şi grupează fructele în
mod corespunzător.

coş cu
fructe

fron
tală

Aprecieri
frontale

farfurii
Explicaţia

Aprecieri
individuale

Numără fructele aşezate în
farfurii.
Exerciţiul

Vor îndeplini următoarele
sarcini: ordonează fructele pe
măsuţe, numără şi aleg cifra
corespunzătoare.

Conversaţia

flanelo-graf

Explicaţia

jetoane cu
fructe

frontală

Observarea
sistematică a
comportamentului
copiilor

jetoane cu
cifre
Exerciţiul
coşuleţe cu
jetoane
indivi
dua
lă

Copiii
primite.

rezolvă
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sarcinile

Aprecieri
verbale

Conversaţia

Conversaţia
Explicaţia
Exerciţiul
Metodă cu
fişe de lucru

fişă de lucru

indivi
dua
lă

Evaluare
scrisă

Feedback-ul se realizează pe
tot parcursul activităţii.
Îi încurajez pe copii prin
următoarele versuri:
“Eu sunt foarte mulţumită
Că voi astăzi aţi lucrat
Aţi ales, grupat, format
Mulţimi de fructe gustoase
Ce sunt foarte sănătoase!”
-De ce este necesar să
consumăm fructe?

-Fructele sunt necesare, pentru
că ele conţin multe vitamine care
ne ajută să avem un corp
sănătos.

8. Retenţia
(fixarea) şi
transferul
de
cunoştinţe
(2 min)

Cer copiilor să numească titlul
jocului-exerciţiu.
-Ce joc am desfăşurat astăzi?
-Cum am format mulţimi de
fructe?

9.
Evaluarea
performanţ
e-lor
(2 min)

Voi face aprecieri individuale
şi colective în legătură cu modul
de participare la activitate şi voi
oferi stimulente.

7.
Feedbackul
(2 min)

OA2

Conversaţia

frontală

Observarea
sistematică a
comporta
mentului
copiilor

-Astăzi am jucat jocul „Alege
şi grupează”.
-Noi am format mulţimi de
fructe după formă şi culoare.

Conversaţia

frontală

Evaluare
orală

Preşcolarii sunt mulţumiţi de
răspunsurile date pe parcursul
lecţiei şi de aprecierile primite.

Conversaţia

frontală

Evaluare
orală

Copiii ascultă versurile.

stimu-lente

FIŞĂ DE LUCRU
Grupa Mare
1. Formează mulţimi de elemente de aceeaşi formă.
2. Trasează o linie la cifra corespunzătoare numărului de elemente din fiecare mulţime.

1
4
3
5
2
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PROBLEME PROPUSE- GIMNAZIU

1.Calculați: 1  3  5  ...  21
Cărare Alexandru Cristian, clasa a VII-a A
prof. coordonator Heisu Ancuța
2. Calculați:

100 99 98 97
1
1
1
1



(  
 )
99 98 97 96 99 98 97 96
Ivanciuc Matei Vlăduțț clasa a VII-a A
prof. coordonator Heisu Ancuța

3. Rezolvați ecuația:
199 
1 
1 1 1
1 2 3
    ... 
 +x= 200 -     ... 

200 
200 
2 3 4
2 3 4
Breșug Matei, clasa a VII-a B
Școala Gimnazială Miron Costin Bacău
prof. coordonator Beșa Cătălina Elena
4.Rezolvati ecuația:
1
1
1
1
(2x+1) (
)=100


... 
1 2 2  3 3  4
100  101
Crăciun Anisia Diana, clasa a VII-a A
prof. coordonator Heisu Ancuța

5.Calculați E=

2

3 3 2



2

+





2

2 1 +

2

5 5 2



2

.
Antoche Alexandru, clasa a VII-a A
prof. coordonator Heisu Ancuța

6. Calculați

2  4  6  ...  98  49
Gîrbă Daria Elena, clasa a VII-a A
prof. coordonator Heisu Ancuța

7.Calculați rădăcina pătrată a numărului 1+2+3+...+49
Spânu- Nechita Lia, clasa a VII-a A
prof. coordonator Heisu Ancuța
7
7
7  1
 7


 ...
8. Rezolvați ecuația:x  
=
71 78  78
 1  8 8  15 15  22

Ciuchi Tudor, clasa a VII-a B
Școala Gimnazială „ Spiru Haret” Bacău
prof. coordonator Ciuchi Constantin Codrin
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9. Calculați

3x  1 dacă x= 1 +4+42+4 3 +...+42019
Gavriloaea Luiza, clasa a VII-a C
Școala Gimnazială Ion Creangă Târgu Frumos
prof. coordonator Goșman Marcela

10. Rezolvați ecuația:
𝑥 + √11 − 6√2 − √5 − 2√6 = 1
Malanca Teodora clasa a VIII-a A
Școala Gimnazială Garabet Ibrăileanu Târgu Frumos
prof. coordonator Goșman Neculai
12. In piramida VABC se cunosc VA=VB=VC= 10 cm. Triunghiul ABC este dreptunghic în A
și are laturile AB= 6 cm și AC= 8 cm. Aflați distanța de la V la planul (ABC).
Heisu Vlad, clasa a VIII-a A
Școala Gimnazială Mihai Drăgan Bacău
prof. coordonator Munteanu Sevastiana
13. Rezolvati ecuația:
x2
2019
=
2
2
2
2
2018


 ... 
1 3 3  5 5  7
2017  2018
Heisu Vlad, clasa a VIII-a A
Școala Gimnazială Mihai Drăgan Bacău
prof. coordonator Munteanu Sevastiana

PROBLEME PROPUSE- LICEU
1.Fie mulţimea M={a+b√3 | a, b ∈ Z}⊂R. Se consideră legea de compoziție x○y= x+y+√3;.
a) Demonstrați că x+y ∈ M, oricare ar fi x,y ∈ M.
b) Demonstrați că x•y ∈ M, oricare ar fi x, y ∈ M.
c) Determinați x ∈ M, pentru care x•(2+√3 )2=1.
d) Arătați că legea de compoziție este asociativă.
e) Determinați elementul neutru.
Vlad Karina, clasa a XI-a A
2.a) Calculați: √6log6 25 +√3log3 9
b) Determinați domeniul maxim de existență pentru funcția f:D→R,
f(x)=√log 2 (𝑥 − 1)

Greblă Loredana, clasa a X-a B

3. Calculați:
a) log₂¹⁶ - log₂¼ +log₂√2 - log₂¹ ;
b) 3log9 6+1
Ronțu Luisa, clasa a X-a B
4. Să se aducă la forma cea mai simplă următorii logaritmi:
a) log₂₇[log₄(log₃⁸¹ )];
b) log₃(2ᶦᵒᵍ₂⁹).
Franț Gabriela Georgiana, clasa: a X-a B
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5. Fie numerele:
3
3
a = log₉ √3; +log₄ √2; ;
3
b = log₅125 + log₄256 + √729;
Arătați că n=a+b este rațional.
Franț Gabriela Georgiana, clasa a X-a B
6. Calculati:
a= [lg1]+[lg2]+…+[lg20]
3
b= 102- lg4 - log₃ √9;

Cociangă Emanuela, clasa a X-a B

7. Rezolvați ecuațiile:
a. 4x + 5·6x= 6·9x
b.( √2+1)3x + (√2-1)3x=2
Geosanu Elena Andreea, clasa a X-a B
8.Să se calculeze:
1

1

a) log 4 64+log √2 ( 3 )- log 1 2
√4

b) 22+log4 9 + 31−log3 8

8

Manole Ana-Maria ,clasa a X-a B
9. Calculați:
a) (log3(15)+log3(5)−log3(5))÷log3(5)
b) log216-log2(2-2)+log2√2-log21
Antohe Denisa, clasa a X-a B
10.Calculaţi:
a) log 2 4 ∙ log 4 5 ∙ log 5 6 ∙ log 6 7 ∙ log 7 8
b) [log 2 31]
Andronic Dumitru, clasa a X-a B
11. Pe mulţimea M = {a+b√2|𝑎, 𝑏 ∈ 𝑍}∈r se defineşte legea de compoziţie x◦y =x+y +√2.
a) Arătaţi că x+y ∈ M, oricare ar fi x,y ∈ M.
b) Arătaţi că x∙y ∈ 𝑀, oricare ar fi x,y ∈ M.
c) Determinaţi x∈ 𝑀 cu proprietatea că x∙ (1+√2)=1.
1
1
d) Verificaţi dacă 1+√2 ◦ 3+2√2 ∈ 𝑀.
e) Arătaţi că legea „◦” este asociativă pe mulţimea M.
f) Arătaţi că legea „◦” determină pe mulţimea M o structură de grup.
Tabarcea Denisa Elena, clasa a XI-a A
𝑥 − 𝑎𝑦 − 𝑧 = 0
𝑥
12 Se considera sistemul { + 4𝑦 − 2𝑧 = 16 , unde a ∈ ℝ.
𝑥 − 2𝑦 + 2𝑧 = −6
a) Sa se determine valorile reale ale lui a astfel incat matricea A sa fie inversabila .
b) Sa se calculeze 𝐴2 .
c) Determina solutiile sistemului pentru a=1.
Dinu Alexandra Ștefania ,clasa a XII-a E
13.Se considera pe ℝ legea de compozitie data de relatia x*y=xy-2x-2y+6 ∀ x,y ∈ ℝ.
a) Verificati x*y=(x-2)(y-2)+2, ∀ 𝑥 ∈ ℝ.
b) Demonstrati ca x*2=2*x=2, ∀ 𝑥 ∈ ℝ.
c) Rezolvati x*x=x
Dinu Alexandra Ștefania, clasa a XII-a E
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14.
1. Determinați numărul real pozitiv a știind că 1, a, 4 sunt termeni consecutivi ai unei progresii
geometrice.
2. Determinați numărul real a, știind că punctul A(1, a) aparține graficului functiei f: R→R,
f(x)=2x+1.
3. Să se rezolve ecuația 27𝑥 +9𝑥 =36
4. Calculați probabilitatea ca, alegând un număr din mulțimea numerelor natural de doua cifre,
acesta să aibă ambele cifre pătrate perfecte.
5. In reperul cartezian xOy se consideră punctele A(5, 1), B(-3,5) si C(1,-6). Determinați
ecuatia medianei din A a triunghiului ABC.
6. Fie ABC un triunghi cu AB=5, AC=7 si BC=9. Să se calculeze cosA.
Goșman Vlăduț- Andrei, clasa a XII-a E
14. Se consideră funcția f:R\{1}→R, f(x)= (x+1)/(x-1)
a) Calculați f’(x), x∈R\{1}.
b) Determinați ecuațiile asimptotelor la graficul funcției f.
c) Stabiliți dacă funcția f este descrescătoare pe domeniul său de definiție.
Cocianga Mariana, clasa a XII-a E
3
15. Se consideră funcția f:(1, +∞)→R, f(x)=x2 +𝑥−2.
3

a) Calculați ∫2 (2x + 1)f(x)dx.
3

b) Calculați ∫2 f(x)dx.
c) Folosind, eventual, inegalitatea 𝑥 2 +𝑥 − 2 ≥ 10, pentru orice 𝑥 ≥ 3, demonstrați că
4
∫3 f(x)dx≤ 0,3.
Cocianga Mariana, clasa a XII-a E
16.
1. Să se calculeze z12+z22, știind că z1=2+3i și z2=1-3i.
2. Fie f(x)=𝑒 𝑥 +ln 𝑥. Arătați că f(1)єR*+.
1 1
3. Dacă x1 și x2 sunt soluțiile ecuației x2-2009x+1=0, calculați 𝑋1+𝑋2.
4. Calculați probabilitatea ca, alegând un număr din mulțimea numerelor naturale de două cifre
distincte, acesta să fie divizibil cu 6.
5. Fie f(x)=5x+1. Determinați punctul de intersecție cu axa Ox.
𝐴𝐵
6. Se consideră triunghiul isoscel ABC cu AB=6 și BC= 2 . Calculați aria triunghiului.
Popa Andreea, clasa a XII-a E.
17. Pe mulțimea numerelor reale se definește legea de compoziție asociativă:
𝑥 ∗ 𝑦 = 𝑥𝑦 – 5𝑥 – 5𝑦 + 30.
a) Arătați că 𝑥 ∗ 𝑦 = (𝑥 – 5)(𝑦 – 5) + 5, pentru orice numere reale x si y.
b) Calculați 1 ∗ 2 ∗ 3 ∗ … ∗ 2019.
c) Determinați numerele reale 𝑥 care sunt egale cu simetricele lor față de legea ˶∗ˮ.
Țîțaru Andra- Ionela, clasa a XII-a E.
18.
1. Calculaţi ln 1 + ln 𝑒 .
2. Determinaţi mulţimea valorilor funcţiei 𝑓: {-3,1,4}→ℝ , f(𝑥) = 2𝑥 + 3 .
3. Determinaţi coordonatele vârfului parabolei asociate funcţiei
𝑓: ℝ→ℝ , 𝑓(𝑥) = 𝑥 2 + 3𝑥 + 2 .
4. Rezolvaţi în mulţimea numerelor reale ecuaţia 42𝑥+1 = 8
5. Într-un reper cartezian xOy se consideră punctele A(2,3) şi B(4,0). Calculaţi distanţa de la A
la B.
𝜋
𝜋
6. Calculaţi 𝑠𝑖𝑛 3 + 𝑠𝑖𝑛 4 .
Zamfirescu Alice-Bianca, clasa a XII-a E
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19. Fie fm : R  R , fm ( x ) = x2 – 2 ( m – 2 )x + m – 2 , m  R .
a) Determinați m  R pentru care ecuația are două rădăcini reale distincte;
b) Determinați m  R pentru care f( x )  0 ,  x  R ;
c) Determinați ecuația locului geometric al vârfurilor parabolelor asociate funcțiilor;
d) Determinați punctul fix prin care trec toate parabolele.
prof. Heisu Ancuța
20
Determinați modulul numărului complex z=i(2-3i).
Se consideră functia f: R→R, f(x)=2x+1. Calculați suma f(0)+f(1)+…+f(10).
Să se resolve ecuația 2𝑥+1+22+𝑥 =12
Calculați probabilitatea ca, alegând un număr din mulțimea numerelor natural de doua cifre,
acesta să fie pătrat perfect.
5. In reperul cartezian xOy se consideră punctele A(1,3), B(2,1) si C(5,a). Determinați numărul
real a astfel incât punctele A, B si C să fie coliniare.
6. Fie ABC un triunghi cu AB=2, AC=4 si BC=8. Să se calculeze cosB.
Antuca Mădălina, clasa a XII-a E
1.
2.
3.
4.

21. Pe R se consideră legea de compoziție x  y= xy-x-y+2
a) Demostrați că H= (1,  ) este parte stabilă a lui R în raport cu legea de compoziție dată.
b) Arătatți că (H,  ) este grup abelian.
c) Calculați 1  2  3  ...  2018
Costea Alexandra Ionela, clasa a XI-a
Liceul Tehnologic Barbu A. Știrbey Ilfov
prof. coordonator Ioana Melentina Toader-Rădulescu
22. Pe R se consideră legea de compoziție: x◦y=2xy-6x-6y+21.
a) Studiați asociativitatea legii de compoziție.
b) Demonstrați că x◦y=2(x-3)(y-3)+3, (∀) x, y ϵ R.
c) Arătați că x◦3 =3◦x=3, ( ∀) x ϵ R.
d) Determinați elementul neutru.
e) Aflați două numere a, b ϵ Q/Z pentru care a◦b ϵ Z.
f) Rezolvați ecuația x◦x=3 în R.
g) Calculați 1◦2◦3◦...◦2020.
h) Studiați comutativitatea legii.
i) Calculați 1◦3.
Coman Elena-Andreea , clasa: a XI-a A
22.
1. Arătaţi că √3 + √11 − 6√2 − √5 − 2√6 = 3
2. Se consideră numărul complex z=i+3. Calculaţi (𝑧 − 3)2 .
3. Calculati produsul f(1)·f(2)·f(3)·f(4)·f(5),unde f:R -˃R,f(x)=2-x.
4. Determinaţi probabilitatea ca,alegând un număr oarecare de trei cifre,produsul cifrelor sale
să fie impare.
5. Se consideră dreapta d: 2x-y+4=0.Determinaţi panta dreptei d şi găsiţi coordonatele
punctelor în care dreapta intersectează axele de coordonate
6. În triunghiul ABC avem AB=12,BC=8 şi măsura unghiului C=60°.Calculaţi sinA.
Berzintu Maria, clasa a XII-a E
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Conexiuni didactice =
ISSN 2601 - 2685, ISSN-L 2601 - 2685
Codul ISSN va fi utilizat conform instrucțiunilor conținute în anexa “ISSN –
informații generale”, respectând Legea nr. 111/1995 republicată și Legea nr.
186/2003, privind promovarea culturii scrise.

Teodora Uşurelu
Centrul Naţional ISSN

