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Hmmm… O 

revistă de 
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                    Omagiu cunoașterii 

Vidican Oana Maria 

 

Astăzi, haideți să vorbim despre 

matematică. Ce credeți că este matematica? 

Cum este o lume fără matematică? Câte 

întrebări poți să pui despre acest subiect, 

matematica?  

Începem cu prima întrebare: „Ce 

credeți că este matematica?”, la început nu 

pare o întrebare grea, este relativ ușoară, 

orice om ar răspunde că matematica este pur 

și simplu o știință, și da, are dreptate, este cu 

adevărat o știință. În spatele cuvântului 

„știință” se ascund alte uși și căi de străbătut. 

Pentru noi, elevii pasionați de această 

materie, putem spune că este un joc al minții, 

un joc strălucit plin de noi tărâmuri presărate 

cu provocări mici, cât și mari. Pentru a fi un 

învingător este nevoie să treci aceste 

provocări, iar pentru a le trece ai nevoie de 

foarte multă implicare, dăruire și încredere 

că vei reuși. Sună ca un basm, nu-i așa? Să 

știți că este un basm, pornești de jos, înveți 

Important este să nu te opreşti niciodată din a-ți pune întrebări. Curiozitatea 
există cu un motiv. Nu putem face altceva decât să admirăm când cineva 

contemplă misterul eternității, al vieții, al structurii minunate a realității. Este 
suficient dacă cineva încearcă să înțeleagă puțin din acest mister în fiecare zi. 

Nu pierde niciodată sfânta curiozitate.  

(Albert Einstein) 
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cifrele, tabla adunării, scăderii, e totul ușor până acum, dar vine primul „balaur”, un balaur cu 

două capete, tabla înmulțirii și tabla împărțirii. Nu te dai bătut, te strădui și-l învingi. Mai treci 

peste un tărâm și dai de ecuații de gradul doi și de gradul trei, cu multă răbdare, apar rezultatele 

muncii și devii din nou învingător. Deja cred că te-am convins puțin, dar recunoaște că și tu te-

ai întrebat măcar o dată la ce este bună matematica aceasta, iar acum vine a doua întrebare: 

„Cum este o lume fără matematică?”. 

Vă puteți da seama, o lume fără matematică? O lume fără să știm să calculăm câte zile 

și săptămâni mai sunt până la așteptata vacanță de vară? Parcă acum nu mai sună bine... când 

pomenim de vacanța de vară. 

O lume fără matematică este o lume moartă, fără obiecte, fără culoare, fără tehnologie, 

fără viață. Orice activitate pe care o punem în practică, totul depinde de matematică, mergi la 

magazin te gândești cât rest îți rămâne de la pâine ca să-ți cumperi o ciocolată, la ora de limba 

română calculezi ce notă îți mai trebuie ca să-ți iasă media 8 și alte sute și mii de exemple dacă 

stăm să ne punem mintea la contribuție. Matematica o găsești și în alte științe, de exemplu: 

chimia, atunci când egalezi o reacție; fizica, trebuie să calculezi forța de frecare, că altfel ... nu-

i a bună; biologia, câte vertebre are coloana vertebrală a corpului uman. Chiar și  semnele de 

circulație conțin desene cu procentaje, kilometrii, etc. Absolut tot ce facem depinde de 

matematică. Cum spuneam cu câteva rânduri mai sus, o lume fără „mate”, este o lume moartă.  

Nu ar exista nimic. 

Dacă noi suntem în stare să rezolvăm probleme de o pagină sau două, limite de șiruri, 

limite de funcții, algoritmi și alte o grămadă, suntem în stare să ne rezolvăm și probleme din 

viața de zi cu zi. Cu toții avem o gândire logică și o minte plină de fantezii, de plăceri, de 

gânduri care ne frământă mereu, cu logica aceasta folosită în rezolvarea problemelor și găsirea 

soluțiilor la ora de matematică, putem găsi soluții și putem compara două, trei sau zece drumuri 

legate de viața noastră personală.  

Cât timp există matematica, existăm noi, există tehnologia, există viața și există 

Universul.  
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Personalitatea ediţiei 

 

    George Emil Palade 
       
Hosu Raul 
 
George Emil Palade, născut în 

19.11.1912 în Iași, România și decedat în 

7.11.2008, SUA, a fost un medic și om de 

știință american de origine română, specialist 

în domeniul biologiei celulare, laureat în 1974 

al premiului Nobel pentru fiziologie și 

medicină. În 1986 i-a fost conferită în Statele 

Unite National Medal of Science („Medalia 

Națională pentru Știință”) în biologie pentru: „descoperiri fundamentale (de pionierat) în 

domeniul unei serii esențiale de structuri supracomplexe, cu înaltă organizare, prezente în toate 

celulele vii”. 

S-a născut într-o familie de profesori, tatăl fiind profesor de filosofie, iar mama 

profesoară de liceu. Familia sa locuia pe stradela Sărărie. În 1930 s-a înmatriculat ca student la 

Facultatea de Medicină a Universității din București. A absolvit-o în 1940, obținând titlul de 

doctor în medicină cu o teză asupra unor probleme de structuri histologice. În perioada 1942-

1945, Palade a servit în Corpul Medical al Armatei Române. În 1946 s-a căsătorit cu fiica 

industriașului Nicolae Malaxa, Irina Malaxa, cu care a avut doi copii: o fiică, Georgia Palade 

Van Dusen, și un fiu, Philip Palade. 

A plecat cu soția sa în Statele Unite ale Americii, unde a fost angajat pe post de 

cercetător la Universitatea Rockefeller din New York. Acolo l-a întâlnit pe Albert Claude, omul 

de știință care i-a devenit mentor. Claude lucra la Rockefeller Institute for Medical Research și 

l-a invitat pe Palade să lucreze împreună cu el în departamentul de patologie celulară. George 

Palade a realizat importanța excepțională a microscopiei electronice și a biochimiei în studiile 

de citologie. Cum nu era biochimist, a inițiat o colaborare cu Philip Siekevitz. Împreună au 

combinat metodele de fracționare a celulei cu microscopie electronică, producând componenți 

celulari care erau omogeni morfologic. Analiza biochimică a fracțiunilor mitocondriale izolate 

a stabilit definitiv rolul acestor organite subcelulare ca un component major producător de 

energie. 

Cel mai important element al cercetărilor lui Palade a fost explicația mecanismului 

celular al producției de proteine. A pus în evidență particule intracitoplasmatice bogate în ARN, 

la nivelul cărora se realizează biosinteza proteinelor, numite ribozomi sau corpusculii lui 

Palade. Împreună cu Keith Porter a editat revista The Journal of Cell Biology („Revista de 

Biologie Celulară”), una dintre cele mai importante publicații științifice din domeniul biologiei 

celulare. 
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În 1974 dr. Palade a primit Premiul Nobel pentru Fiziologie sau Medicină, împreună cu 

Albert Claude și Christian de Duve for discoveries concerning the functional organization of 

the cell that were seminal events in the development of modern cell biology (în traducere: 

„pentru descoperiri privind organizarea funcțională a celulei ce au avut un rol esențial în 

dezvoltarea biologiei celulare moderne”), cu referire la cercetările sale medicale efectuate la 

Institutul Rockefeller pentru Cercetări Medicale. 

 

Nota doctorului Palade privind colaborările sale în știință în anii 1960 

Extrasul următor este un citat din Autobiografia doctorului Palade, publicată în 

documentele Fundației Premiului Nobel: În anii 1960, am continuat să lucrez în domeniul 

procesului de secreție intracelulară, folosind în paralel sau succesiv ambele moduri de abordare 

a problemei. Primul mod folosește exclusiv metoda fracționării celulare și a fost dezvoltată în 

colaborare cu colegii Philip Siekevitz, Lewis Greene, Colvin Redman, David Sabatini și Yutaka 

Tashiro; această abordare a dus la caracterizarea granulelor de zimogen și la descoperirea 

segregării produșilor de secreție în spațiul cisternelor din reticulul endoplasmatic (RE). Al 

doilea mod de abordare a utilizat în principal metode de radioautografie și a implicat experiențe 

pe animale „intacte”, cu secțiuni din pancreas. Acestea au fost efectuate în colaborare cu Lucien 

Caro și îndeosebi cu James Jamieson. Această serie de experiențe a dus în bună parte la ideile 

actuale privind sinteza și procesarea intracelulară a proteinelor pentru exportul în afara celulei. 

O prezentare critică, de ansamblu, a acestui mod de abordare se găsește în textul cuvântării 

mele ținută la ceremonia de acordare a premiului Nobel. 

 

Bibliografie: https://ro.wikipedia.org/wiki/George_Emil_Palade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/George_Emil_Palade
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Calculul rangului unei matrici prin transformarea în 
matrice unitate 

Prof. Băguț Ciprian 

 

În cele ce urmează doresc să atrag atenția elevilor din clasele a XI-a și a XII-a cu o altă 

metodă de calcul a rangului unei matrici.  Această metodă are la bază regula dreptunghiului, o 

aplicație a lemei substituției care exprimă coordonatele unui vector într-un spațiu vectorial peste 

un corp comutativ K. Din păcate noțiunea de spațiu vectorial cu aplicațiile lui nu mai sunt 

incluse în programa școlară de liceu, deși metoda care urmează să o prezint este accesibilă. 

  Scopul metodei este acela de a obține elementele de forma aii egale cu 1 și restul 

elementelor să fie 0 (vom regăsi matricea unitate). Pentru aceasta vom folosi proprietățile 

determinanților. Vom aplica aceste proprietăți liniilor sau coloanelor matricei, iar din acest 

motiv nu punem semnul egal între matrici. Rangul matricei este dat de suma elementelor aii.  

  Calculaţi rangul matricei A M3,4(IR) , unde  

    A

1 3 1 2

1 2 1 2

2 1 2 2

 
 

  
 
   

 

Soluţie: 
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NUMĂRUL PI 

Mihuța Andreea, Manea-Seica Amalia 

Numărul π este o constantă matematică a cărei valoare este raportul dintre circumferința 

și diametrul oricărui cerc într-un spațiu euclidian. Este aceeași valoare ca și raportul dintre aria 

unui cerc și pătratul razei sale. 

 Este cunoscută și sub numele de „Constanta lui Arhimede”, deoarece Arhimede a fost 

primul care a încercat să calculeze valoarea lui pi cu exactitate. 

 Filozoful grec Arhimede a desenat în jurul 

unui cerc forme geometrice regulate și a găsit 

pentru pi o valoare între 220:70 și 223:71- 

valoarea are o precizie de 3 zecimale. 

 

 Ludolph van Ceulen, în Germania, a găsit 

pentru pi 35 de zecimale exacte. El a murit, 

însă, înainte de a publica numărul aflat. Acesta i-a fost sculptat pe piatra de mormânt. 

 

 Matematicianul englez William Shanks și-a petrecut 15 ani calculându-l pe pi până la 707 

zecimale, dar a făcut o greșală la zecimala 528 și a greșit tot restul. 

 

 Numărul Pi este sărbătorit la data de 14 martie, această zi mai poartă numele de „Pi Day”   

( ziua pi),  deoarece ținând cont de modul de scriere a datei americane (luna, ziua) primele 

cifre ale acestei constante (3, 14) indică data aleasă . 

 Pentru memorarea mai 

facilă a cât mai multor zecimale 

ale numărului 

s-au întocmit, în diferite limbi, tot 

felul de fraze, zicale, poezioare 

etc. uşor de memorat şi care dau, 

prin numărul de litere ale 

cuvintelor, luate în ordine, cifrele 

zecimale respective. 

Exemplu: în limba română există 

propoziția ,,Aşa e uşor a scrie 

renumitul şi utilul număr” care dă 

valoarea lui Pi cu 8 zecimale: așa 

= 3 litere, e = o literă, ușor = 4 

 Simbolul π a fost propus pentru prima oară 

de matematicianul galez William Jones în 

1706.  

 Constanta se numește „π” deoarece este 

prima literă a cuvintelor grecești 

περιφέρεια (perifereia = periferie) și 

περίμετρος (perimetros = perimetru). 
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litere, a = o literă, scrie = 5 litere, renumitul = 9 litere, și = 2 litere, utilul = 6 litere, 

număr = 5 litere => obținem 3,14159265. 

Însă, mai există și alte poezii prin care putem memora mai ușor 25 de zecimale ale 

numărului: 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografie: 

1. „Hai, alege un NUMĂR!’’ de Johnny Ball - editura Litera Internațional 

2. Numere celebre- Florica T. Campan, editura Polirom 

3. https://ro.wikipedia.org/wiki/Pi#Litera_.CF.80 

4. http://www.almeea.ro/misteriosul-numar-pi/ 

     5. http://www.artacunoasterii.ro/curiozitati/numarul-pi     
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PROPRIETĂȚILE TRIUNGHIULUI LUI PASCAL 

Gabrian Andreea, Morar Lorena 

 

 Suma numerelor ce formează fiecare rând al 

triunghiului va fi egal cu dublul sumei rândului 

precedent, reprezentând astfel puterile lui 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Triunghiul este simetric. Partea dreaptă este oglindirea părții 

stângi 

 

 

 

 

 

 

 
 Dacă primul element dintr-un rând este un număr prim (numărul 

1 al fiecărui rând este considerat prin convenție elementul zero), 

atunci toate numerele ce compun acel rând sunt divizibile cu 

acel număr prim.  

 

 

 

 

 

 Dacă considerăm fiecare rând a fi un singur număr, 

atunci acesta va reprezenta puterile lui 11. De la rândul al 

cincilea încolo, unde vom avea numere formate din  mai multe 

cifre, vom aduna numărul de pe poziția precedentă cu prima 

cifră a numărului și tot așa până când acestea se termină.  
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 Pătratul unui număr din prima paralelă dusă laturii este egal 

cu suma dintre numărul alăturat din dreapta sa și numărul de 

sub aceste două numere. 
 

 

 

 

Bibliografie: 

1.https://www.google.ro/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.mathsisfun.com/&ved=0ahU

KEwiAjOvxtOnXAhUE0xoKHXcLD94QFggcMAA&usg=AOvVaw1_Y7luCeYdxZqHLVFe_kzR 

2.https://www.google.ro/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Pascal%2

527s_triangle&ved=0ahUKEwjgmav_tOnXAhVBXBoKHSrNCLYQFggcMAA&usg=AOvVaw3miZ

qXJ3SrxefBBP8VhyoC 

3.https://medium.com/i-math/top-10-secrets-of-pascals-triangle-6012ba9c5e23 

4.http://2.bp.blogspot.com/-

cymkXLAHC3M/TwIiKjQte5I/AAAAAAAAAxM/W3HfstQIAHE/s1600/PUNCTE.png 

5.http://gandirelogica.blogspot.ro/2012/01/triunghiul-lui-pascal.html?m=1 

6.https://www.google.ro/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.mathsisfun.com/&ved=0ahU

KEwiAjOvxtOnXAhUE0xoKHXcLD94QFggcMAA&usg=AOvVaw1_Y7luCeYdxZqHLVFe_kzR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V-a plăcut? 

https://www.google.ro/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.mathsisfun.com/&ved=0ahUKEwiAjOvxtOnXAhUE0xoKHXcLD94QFggcMAA&usg=AOvVaw1_Y7luCeYdxZqHLVFe_kzR
https://www.google.ro/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.mathsisfun.com/&ved=0ahUKEwiAjOvxtOnXAhUE0xoKHXcLD94QFggcMAA&usg=AOvVaw1_Y7luCeYdxZqHLVFe_kzR
https://www.google.ro/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Pascal%2527s_triangle&ved=0ahUKEwjgmav_tOnXAhVBXBoKHSrNCLYQFggcMAA&usg=AOvVaw3miZqXJ3SrxefBBP8VhyoC
https://www.google.ro/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Pascal%2527s_triangle&ved=0ahUKEwjgmav_tOnXAhVBXBoKHSrNCLYQFggcMAA&usg=AOvVaw3miZqXJ3SrxefBBP8VhyoC
https://www.google.ro/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Pascal%2527s_triangle&ved=0ahUKEwjgmav_tOnXAhVBXBoKHSrNCLYQFggcMAA&usg=AOvVaw3miZqXJ3SrxefBBP8VhyoC
https://medium.com/i-math/top-10-secrets-of-pascals-triangle-6012ba9c5e23
http://2.bp.blogspot.com/-cymkXLAHC3M/TwIiKjQte5I/AAAAAAAAAxM/W3HfstQIAHE/s1600/PUNCTE.png
http://2.bp.blogspot.com/-cymkXLAHC3M/TwIiKjQte5I/AAAAAAAAAxM/W3HfstQIAHE/s1600/PUNCTE.png
http://gandirelogica.blogspot.ro/2012/01/triunghiul-lui-pascal.html?m=1
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Perioadele dezvoltării chimiei 

 

Ștefan Bianca 

 
Tehnica și știința au luat ființă din lupta omului cu mediu înconjurător pentru 

îmbunătățirea condițiilor de viață. 

De-a lungul vremurilor, odată cu dezvoltarea forțelor de producție oamenii și-au 

îmbunătățit atât metodele de lucru pentru prelucrarea materiilor 

prime cât și mijloacele de investigație pentru cunoașterea 

fenomenelor și legilor lor. Așa au luat naștere primele informații 

științifice despre realitatea înconjurătoare. 

Astfel, din timpuri imemoriale, omul a admirat munții înalți 

cu piscurile lor înzăpezite, cascadele și apele repezi de munte, verdele 

crud al ierbii de primăvară, petalele florilor, aripile fluturilor, 

zumzetul albinelor, foșnetul ritmic al valurilor litoralului mărilor și 

oceanelor. Prin intermediul simțului tactil și-a completat treptat 

informațiile cu privire la forma, aria și volumul obiectelor care puteau 

fi atinse cu mâinile. Mai târziu a observat că prin încălzire la temperaturi corespunzătoare, 

corpurile cristalizate se topesc iar cele lichide fierb în timp ce prin răcire gazele se lichefiază, 

vaporii se condensează iar lichidele se solidifică. 

Chimia, în cursul dezvoltării sale istorice, a trecut prin mai multe perioade: chimeotica, 

alchimia, iatrochimia, perioada flogisticului, perioada modernă și perioada contemporană. 

 

Chimeotica 

Din timpuri străvechi oamenii pentru a-și asigura procurarea hranei zilnice și apărarea 

împotriva forțelor naturii, au început să observe lumea înconjurătoare acumulând treptat o serie 

de informații auxiliare. Prin urmare confecționarea și folosirea uneltelor de muncă a determinat 

formarea primelor noțiuni de fizică iar prima practică a fost utilizarea focului. 

Chimeotica a fost cea mai lungă dintre perioadele dezvoltării istorice a chimiei, fiind 

alcătuită din două etape: etapa primitivă și etapa antică. În etapa primitivă cele mai însemnate 

cunoștințe ale practicii chimice se referă la olărit,  tăbăcărie, vopsitorie, pregătirea și 

conservarea hranei, prepararea unor leacuri și otrăvuri pentru săgeți și sulițe. În etapa antică 

sunt cunoscute și folosite elementele carbon, sulf, aur, argint, cupru, staniu, plumb, mercur și 

fier, unii dintre compușii arsenului, stibiului și zincului și anumiți reactivi chimici amoniacul, 

alcoolul și potasa. 

 

Alchimia 

A început în jurul anului 100 e.n. dăinuind aproape 15 veacuri. Alchimia prin cele două 

himere ale sale: transformarea unor metale uzuale în aur datorită pietrei filozofale și obținerea 

tinereții veșnice cu ajutorul elixirului vieții s-a îndepărtat de chimie. Alchimiștii pentru 

obținerea acestor obiective au descoperit totuși un mare număr de substanțe, au utilizat pentru 

prima oară metode de purificare și au fabricat primele utilaje și instalații de laborator. 
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Iatrochimia 

A început în jurul anului 1500 și a ținut aproape 200 de ani. În această perioadă 

alchimiștii renunță la himere în favoarea preparării medicamentelor datorită epidemiilor care 

produceau mari pierderi omenești. 

 

Perioada flogisticului 

A început în jurul anului 1650 și a dăinuit aproape 100 de ani. Chimiștii din veacul al 

17- lea și-au dat seama că rentabilitatea intreprinderilor metalurgice ar putea crește numai dacă 

odată cu  îmbunătățirea proceselor de prelucrare a minereurilor în cuptoarele înalte și a 

analizelor chimice efectuate în laboratoare ar fi reușit mai întâi să interpreteze în mod științific 

arderea, adică să explice cauza reală a acestui fenomen chimic esențial. 

Medicul și chimistul german G.E. Stahl a elaborat în 1697, teoria flogisticului conform 

căreia, substanțele inflamabile pierdeau prin ardere un fluid inflamabil, pe care l-a numit 

flogistic, transformându-se în substanțe deflogisticate care nu ardeau. Această teorie eronată a 

fost o eroare creatoare pentru că a impulsionat o serie de cercetări care au dus la descoperirea 

unor gaze importante ca: hidrogenul, oxigenul, azotul, clorul, dioxidul de carbon, etc. 

 

Perioada modernă 

A început în jurul anului 1750 și a dăinuit aproape 150 de ani. Descoperirea legii 

conservării masei a reprezentat sfârșitul perioadei flogisticului și începutul perioadei moderne 

scoțând în evidență totodată rolul esențial al experimentului în domeniul chimiei. 

În perioada modernă a dezvoltării istorice a chimiei au fost descoperite numeroase 

elemente chimice, legile după care au loc fenomenele chimice și au fost elaborate teoriile 

fundamentale, bazate pe datele obținute în urma cercetărilor experimentale cu caracter chimic. 

În această perioadă: are loc primul congres al chimiștilor din toate țările ținut în 

Germania; a fost publicat primul tratat de chimie organică din lume; a fost întocmit sistemul 

periodic al elementelor, etc. 

 

Perioada contemporană 

A început în jurul anului 1900, caracterizându-se printr-o avalanșă de mari realizări 

experimentale atât în laboratoarele institutelor de cercetări chimice cât și în marile combinate 

chimice din lumea întreagă numindu-se și epoca sintezei chimice ( se sintetizează în medie 500 

de noi compuși/24 de ore). 

Chimia a fost și va fi fără îndoială în slujba omului, având un rol de seamă nu numai în 

cunoașterea compoziției chimice, structurii, proprietăților și transformărilor substanțelor ci și 

în perfecționarea producțiilor pentru îmbunătățirea continuă a condițiilor de trai. 

 

 

Bibliografie: 

1. Maria Rabega, Constantin Rabega – Chimia în slujba omului, Editura Ion Creangă, București, 1977 
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Curiozități din lumea chimiei 

 Gomboș Ioana-Teodora 

 Cele șapte metale cunoscute în Antichitate erau: aur, argint, cupru, plumb, mercur, fier și 

staniu. 

 Din cele 109 elemente chimice, 92 se află în natură, iar restul s-au obținut pe cale artificială. 

 Diametrele aproximative ale atomilor (considerându-i sfere) sunt cuprinse între 0,0000001 

mm (hidrogen) și 0,0000005 mm (cesiu). 

 Oxigenul din atmosferă, fixat prin diferite procese de oxidare, este reînnoit prin fotosinteză 

o dată la 2000 de ani, în timp ce dioxidul de carbon din atmosferă și din apele oceanelor este 

reînnoit prin respirație și prin descompunerea materiei organice o dată la circa 300 de ani. 

 Cantitatea de calciu și fosfor din organism oscilează cantitativ în funcție de oră, astfel încât 

în jurul orei 11 dimineața în organismul uman se găsește cel mai redus procent de calciu. 

 Numele celui mai rar element de pe pămant este astatin, At (69 mg în toată scoarța 

pământului). 

 Rutherford a denumit nucleul atomului de hidrogen „proton”, care în limba greacă înseamnă 

„întâiul”. 

 Electronul gravitează în jurul nucleului atomului cu o viteză de 2000 km/s, cu o astfel de 

viteză electronul ar înconjura Pământul în 20 de secunde. 

 Apa de ploaie poluată (ploaia acidă) poate avea un pH = 2,4 (același cu sucul de lămâie), 

ceața și zăpada pot fi și mai acide. 

 Antoine Lauret de Lavoisier a stabilit compoziția aerului, a realizat descompunerea și 

sinteza apei, a descoperit rolul oxigenului în procesul de ardere și în respirația animalelor. 

 Lui Newton i se datorează ideea existenței unei mase care se menține constantă în cursul 

transformărilor dinamice. 

 În 1826, J.B. Dumas propune ca în descrierea desfășurării reacțiilor chimice să se utilizeze 

ecuații chimice. 

 Clorul este primul halogen obţinut în stare liberă. 

 Cea mai densă substanță de pe Pământ este metalul osmiu (Os - elementul 76), având 22,8 

g/cm3. 

 Corpul unui om de 70 de kg cuprinde 6 kg de hidrogen, 44 kg de oxigen şi 14 kg de carbon. 

 Talinul este cea mai dulce substanță, obținut din arilii (apendice ale anumitor substanțe) 

plantei katemfe (Thaumatococcus daniellii), este de 6150 de ori mai dulce decât zaharoza. 

Planta se găsește în anumite regiuni din Africa de Vest. 

 Apa regală este unul din puţinii reactivi care pot dizolva aurul şi platina şi constă într-un 

amestec de acid clorhidric și acid azotic. 

 Aluminiul își recapătă strălucirea dacă este frecat cu un burete înmuiat în oțet. 

 1 km2   de pădure de conifere elimină în atmosferă o cantitate de oxigen de 10 ori mai mare 

decât aceeași suprafață cultivată cu culturi agricole. 

 „Azot” înseamnă „fără viaţă”. 

 Într-un punct minuscul desenat cu creionul sunt 30 *1015  atomi. 
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    În concluzie, chimia reprezintă una dintre ramurile științelor naturale al cărei obiect de 

studiu îl constituie compoziția, structura, proprietățile și schimbarea materiei, întrucât conține 

elemente combinate din cadrul celorlalte științe ale naturii, precum: astronomia, fizica, biologia. 

 

 

Inima 

Manea- Seica  Amalia 

Cu toții știm că inima este un motor al organismului fără de care nu putem trăi. Iată câteva 

lucruri despre ea pe care e posibil să nu le fii știut:  

 Funcția inimii este să pompeze sângele pentru ca el să fie repartizat în tot corpul, astfel 

aceasta pune în mișcare între 3-5 litri de sânge în fiecare minut! Iar, într-un an pune în 

mișcare atâta sânge câtă apă încape într-un bazin olimpic ... peste 2 milioane de litri! 

 Sunt sigură că cel puțin odată până acum ați ascultat bătăile unei inimi. Însă știți de la 

ce provin acele bătăi? Ei bine, fiecare jumătate a inimii este formată dintr-un atriu și un 

ventricul, acestea fiind separate de două valve, aceste valve fiind niște portițe care lasă 

sângele să treacă atunci atriul se contractă pentru a se umple 

ventriculul. Din ventricule, sângele trece în marile artere, 

dotate inimii, auzim de fapt sunetul închiderii acestor valve.  

 În ideea de mai sus am folosit cuvântul ,,contractă” un 

cuvânt uzual pentru noi, fiind din nou sigură că știți faptul 

că inima se contractă. Din fericire, nu este nevoie să-i 

transmitem inimii comanda de a se contracta, o face 

singură, deoarece, în afară de mușchi, are un circuit electric 

care se activează la un ritm de circa 80 bătăi pe minut în 

mod automat și constant. => inima bate de circa 3000 de 

milioane de ori de-a lungul vieții.  

 Cum printre voi, cititorii, se regăsesc câteva 

persoane ce practică un anumit sport am dorit să vă 

expun aceste întâmplări destul de interesante care 

au loc la nivelul inimii. În momentul în care facem 

mișcare, de obicei, corpul are nevoie de 400 de ori 

mai mult oxigen, pentru asta inima se va contracta 

mai puternic, astfel trecem de la a pune în 

mișcare 5 litri de sânge pe minut la a pune în mișcare 

30 de litri. Însă unii sportivi profesioniști 

reușesc să își adapteze inima la exigențele 

corpului în timpul activității. Deci, ce părere 

aveți, sportivilor? Oare voi reușiți să vă adaptați 

inima?  
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Acum că avem în plus câteva informații despre inimă, haideți să facem câteva aplicații practice:  

Această aplicație se va realiza în perechi de câte 2 persoane: Veți avea nevoie de un 

cronometru; pentru prima fază ascultați inima colegului de bancă timp de 50 secunde și 

numărați bătăile; a doua fază se realizează în felul următor: ridicați-vă în picioare și săriți timp 

de 1 minut, după ce ați terminat, ascultați-vă din nou bătăile inimii. Ce observați?  

 

 

 

 

                       

Hmmm...INTERESANT! 
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SALVEAZĂ O VIAȚĂ! - INTRODUCERE ÎN PRIMUL 
AJUTOR 

Dumitru Raluca, Bocor Maria 

 

Ați fost pus vreodată în situația în care viața unei persoane a depins de cunoștințele 

dumneavoastra? E bine de știut că o simplă manevră poate salva sau poate fi fatală. Pentru a 

acorda primul ajutor este esențial să știm analiza starea în care se află victima și circumstanțele. 

Așadar, primul pas în acordarea primului ajutor este siguranța salvatorului. Chiar dacă 

la prima vedere pare un pas banal, acesta exclude posibilitatea de a avea încă o victimă. Prin 

urmare, nu ignorați micile detalii din jurul dumneavoastră. 

Al doilea pas îl constituie evaluarea stării victimei, care la rândul lui este format din alți 

doi pași. Manevra „SCUTURĂ ȘI STRIGĂ”, prin care stabilim dacă victima este conștientă 

sau nu. Ne apropiem ușor de victimă, într-o poziție de siguranță, prindem umerii victimei 

scuturând-o ușor, punând întrebarea „Bună ziua, mă auziți?”. În urma acestui pas victima 

răspunde sau nu stimulilor aplicați. 

În cazul în care victima este conștientă urmează 

să-i  punem întrebări țintă: „În ce dată suntem?”, „Ce s-

a întâmplat?”, ’„Cum vă numiți?” etc., iar dacă este 

nevoie apelăm serviciile de urgență (112). Iar în cazul în 

care aceasta este inconștientă urmează să strigăm după 

ajutor și să verificăm respirația victimei. Înainte de a 

evalua respirația trebuie să ne asigurăm că victima este 

în decubit dorsal (pe spate) și căile aeriene sunt libere. 

Pentru ca acestea să fie eliberate se pune podul uneia 

dintre palme pe fruntea persoanei în cauză, iar două 

degete de la mâna opusă sub bărbie, efectuând astfel 

hiperextensia capului. Privim cavitatea bucală, iar dacă observăm corpuri străine (proteză, 

alimente etc.) le înlăturăm (dacă conștientizăm că putem face aceasta, protejând victima de mai 

mult rău decât bine).  

După ce hiperextensia capului a fost efectuată, victimei îi va fi aplicată manevra PAS 

(priveste, asculta, simte) care constă în apropierea feței noastre de nasul și gura victimei și 

îndreptându-ne privirea către torace ASCULTĂM dacă respiră, SIMȚIM respirația pe obraz și 
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PRIVIM toracele dacă se ridică. Această manevră trebuie să dureze 10 secunde, în care, în mod 

obișnuit, ar trebui să auzim 2 respirații NORMALE. În cazul în care o respirație nu e normală, 

ce prezintă un horcăit sau un șuierait, NU considerăm că respiră. 

În cazul în care victima este inconștientă, dar în urma manevrei PAS constatăm că 

aceasta respiră, o vom poziționa într-o poziție laterală de siguranță (PLS) și apelăm serviciile 

de urgență, prin aceasta facilităm respirația victimei și reverificăm respirația la interval de 2 

minute, iar dacă în 30 de minute nu sosește un echipaj specializat vom muta victima pe partea 

cealaltă.  

PLS se efectuează în felul următor: mâna dinspre salvator se poziționează în unghi de 

90 de grade, cu o mână prindem 

umărul opus, cu cealaltă piciorul din 

partea opusă și tragem victima pe 

partea noastră, așezându-i capul în 

hiperextensie.  

În cazul în care victima este 

inconștientă și nu respiră, apelăm 112 

și începem manevrele de resuscitare. 

Protocolul  nu prevede evaluarea 

pulsului, deoarece un stop respirator 

este imediat urmat de un stop cardiac. Manevrele de resuscitare constau în serii de 30 de 

compresii toracice urmate de 2 ventilații. Pentru a efectua compresii asupra victimei trebuie să 

ne așezăm în lateralul acesteia, fixând podul palmelor pe mijlocul sternului, care se măsoară 

de la manubriu până la apendicele xifoid, perpendicular pe victimă, cu coatele întinse, cu o 

adâncime de 5-6 cm la adult și o frecvență de 100 -120 compresii/ minut. Ventilațiile trebuie 

efectuate în hiperextensie, pensând nasul și fixând gura noastră etanș pe gura victimei, 

protejându-ne cu o batistă sau o compresă sterilă. Din cauza faptului că manevrele de 

resuscitare sunt foarte obositoare, este indicat să existe 2 salvatori, pentru ca la 2 minute să se 

facă schimbul, adică cel care face compresii trece la ventilații și invers. Ventilațiile sunt 

considerate opționale, dar sunt importante deoarece prin ele asigurăm minimul de oxigen de 

care are nevoie victima. Încetăm manevrele de resuscitare în cazul în care: persoana își revine, 

ajung serviciile de urgență sau până la epuizarea noastră. Este important să începem 

resuscitarea cât mai repede, deoarece celula nervoasă moare în 7 minute, în lipsa oxigenării. 

Cel mai eficient este să începem resuscitarea în primele 3 minute de la instalarea stopului 

cardio-respirator. 
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Aspectele prezentate mai sus se aplică în majoritatea cazurilor, dar există și excepții. 

De exemplu, în cazul unei traume (accident rutier, căzut de la înălțime etc.) nu vom face 

hiperextensia capului, ci subluxația mandibulei. 

În cazul în care o persoană intră în stop cardio-respirator în urma înecului cu apă, 

manevrele de resuscitare se vor începe cu 5 ventilații, urmând să se efectueze apoi seturi de 30 

cu 2. 

La copii (1 - 8 ani) resuscitarea se face cu o mână, cu o adâncime de aproximativ o 

treime din grosimea toracelui, iar la sugar resuscitarea se începe cu 5 ventilații urmate de seturi 

de 15 cu 2, compresiile făcându-se cu 2 degete. 
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Grădina zoologică din Nyíregyháza 

Dani Alexia 

               
În data de 18 octombrie în cadrul săptămânii „Școala 

altfel” s-a  organizat o excursie la Grădina zoologică din 

Nyíregyháza. Participanții au fost elevii clasei a-VI-a 

alături de  doamna dirigintă  Mladin Ioana și doamna 

profesoară de biologie, Erika Balló. 

                Zoo Nyíregyháza cuprinde  peste 500 de 

specii de animale și aproximativ 5000 de animale în 

îngrijirea personalului de la grădină. Animalele sunt 

ținute în condiții foarte bune, nefiind  deloc înghesuite. Animalele sunt organizate pe 

continente: America de Sud, Africa, Asia, Australia, Europa. 

 În grădină se mai găsește și un Oceanarium unde se  pot vedea rechini, pești Piranha. 

Categoric nu trebuie să ratați tunelul din Oceanarium  unde  peștii și rechinii trec deasupra și 

pe lângă voi. Acolo veți auzi o muzică potrivită spațiului. În subsolul Piramidei Verde   există 

mai multe tunele întunecate și înguste  în care ai 

senzația că te-ai pierdut și că nu vei mai ieși niciodată. 

De fapt secretul este să nu te panichezi și să mergi pe 

aceeași rută. 

 Dacă tot am pomenit de Piramida Verde  să 

povestim și despre ea căci acolo se petrec unele dintre 

cele mai frumoase momente din vizită. Se numește 

Piramida Verde deoarece acolo este redat un peisaj 

din junglă foarte realistic. Vizitatorii se pot bucura de 

o priveliște superbă unde animalele sunt semi-libere, 

într-o parte chiar libere. În  Piramida Verde putem 

vedea o cascadă, poduri suspendate și  rute care îți vor tăia răsuflarea. Podurile suspendate la 

prima vedere par a fi fixe, dar când vei păși, ele se vor clătina dând impesia că te afli într-o 

adevărată junglă.  La finalul vizitei Piramidei verde vei putea achiziționa suveniruri. 

 Cum vei intra în grădină  vei da de leii de mare. La o anumită oră ei vor susține un 

spectacol minunat cu scamatorii. Tot acolo se află zona polară unde sunt urșii polari, pinguinii 

și alte animale polare. 

 În zona Americii de Sud  găsim animale precum: gorile, papagali, păsări și alte animale. 

De asemenea vom găsi un local unde vom putea mânca și vom putea lua gemuri din diferite 

fructe. 

 În zona Polară  vom întâlni prietenoșii lei de mare, urșii polari, pinguinii și  mult mai 

multe  animale polare. 

 În zona Asiei  vom găsi Piramida Verde, elefanții, papagalii, cămilele, hipopotamii și 

se vor mai vedea mai multe ca în descriere.  

 În zona Africii  vom găsi deasemenea elefanți, rinoceri, girafe, zebre,  flamingo și alte 

specii de animale africane. Mai putem spune că este și cea mai întinsă zonă a grădinii zoologice.  

 În zona Europei  vom găsi urși, vulpi, lupi și încă multe specii de animale de origine 

europeană. 

 Ultima zonă, dar nu cea din urmă este zona  Australiei despre care putem spune că este 

cea mai restrânsă zonă, dar cu  varietate de animale egală cu cea a Asiei. 
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Origami 

Cuc Iarina-Flavia 

Se crede că inventatorul hârtiei este Ts’ai Lun, în China, în anul 105; totuși, dovezile 

arheologice indică apariția hârtiei mult mai devreme. Posibil ca odată cu apariția hârtiei, să fi 

apărut și ideea de a fi pliată, ducând la apariția „yuanbao” în chineză, însemnând hartie pliată, 

astfel încât să pară bucățele de aur, care sunt arse ca ofrandă pentru cel decedat. Un alt exemplu 

de hârtie pliată în China este „Chinese Paper Folding” sau 3D Origami, lucrare pentru care 

bucăți mici de hârtie sunt pliate în unități triunghiulare, care apoi sunt asamblate, formând 

diverse modele. 

Începând cu secolul VI, hârtia a fost introdusă în Coreea de către călugării budiști. Abia 

în Japonia, plierea hârtiei a devenit artă și a evoluat în ceea ce numim noi astăzi ORIGAMI. 

Cuvântul origami este format din oru care are sensul de „a îndoi” și kami cu sensul de „hârtie”, 

deci „hârtie îndoită”. Numele de origami a fost adoptat în anul 1880, până atunci arta plierii 

hârtiei fiind denumită orikata. În Japonia secolului al VI-lea hârtia era un material rar şi preţios, 

nefiind disponibilă publicului larg, astfel că folosirea hârtiei și plierea ei erau rezervate 

ritualurilor religioase. 

 Dezvoltarea comerţului a dus la răspândirea hârtiei în Japonia, iar origami a devenit o artă 

accesibilă atât celor bogaţi cât şi japonezilor obişnuiţi. Datorită specificului culturii japoneze, 

care sublinia respectul pentru cruţarea naturii, practicanţii nu au uitat niciodată să 

economisească până şi hârtia folosită în arta origami, astfel rezultând impresionante modele 

miniaturale de origami. Akira Yoshizawa este cel mai influent şi prolific artist japonez de 

origami al secolului al XX-lea.  

Arta origami a fost introdusă în Europa în secolul al XII-lea, primind, cu timpul, o 

formă distinctă de cea tradiţională japoneză. 

 

Stiați că ? 

 

1. Cea mai mare lebădă origami  din lumea a fost realizată în anul 

1998, în Japonia, dintr-un pătrat cu latura de 65 de metri, unde au luat 

parte 200 de oameni la împăturire. 

 

2. Cel mai mic cocor origami din lume a fost împăturit de către Naito Akira, în 

anul 2004. Este împăturit dintr-un pătrat cu latura de 0,1 milimetri, folosind un 

microscop în realizarea lui. Însă, cocorul din imagine este împăturit dintr-un 

pătrat cu latura de 2,9 milimetri.  
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3. Fumi Ikeshima, ajutată de 90 de persoane, a realizat un scaun din 

35.000 de module de hârtie. Scaunul este suficient de rezistent încât 

te poți așeza pe el fără să se dărâme.  

 

Bibliografie: 

1. http://origamibogdanionescu.blogspot.ro/2009/02/scurt-istoric-origami.html 

2. http://www.cunoastelumea.ro/origami-traditia-japoneza-de-a-da-viata-hartiei/ 

3. http://www.origami.ro/Curiozitati.aspx  

 

 

Vă prezentăm mai jos câteva figurine din origami realizate de elevii Cuc Iarina și Cozi David 

din clasa a VII-a 
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Oameni de știință celebri 

Mihuț Briana, Tolnaci Alexandra 

 Matematicieni celebri 

 Pitagora a fost un matematician grec, originar din insula Samos, întemeietorul 

pitagorismului, care punea la baza întregii realități teoria numerelor și a armoniei. A 

fost și conducătorul partidului aristocratic din Crotone. Scrierile sale nu s-au păstrat. 

Tradiția îi atribuie descoperirea teoremei geometrice și a tablei de înmulțire, care îi 

poartă numele. Ideile și descoperirile lui nu pot fi deosebite cu certitudine de cele ale 

discipolilor apropiați. 

 Cea mai cunoscuta descoperire a sa este Teorema 

lui Pitagora, care îi poartă numele. Ea constituind o 

relație între cele trei laturi ale unui triunghi 

dreptunghic. 

 Pitagora a înființat cel mai „totalitar” colegiu 

posibil. Puteau intra în el și bărbații și femeile, dar 

trebuiau să depună înainte un jurământ de castitate și 

să se oblige la un regim alimentar care excludea 

vinul, carnea, ouăle și bobul. Ce-a avut el cu bobul, 

nimeni nu a înțeles. Toți trebuiau să se îmbrace cât 

mai simplu și decent. Râsul era interzis și la sfârșitul 

fiecărui an de școală, toți elevii erau obligați să-și 

facă public autocritica. 

 

 

 Fizicieni celebri 

 

 Albert Einstein a fost un fizician teoretician de etnie evreiască, născut în Germania, 

apatrid din 1896, elvețian din 1899, 

emigrat în 1933 în SUA, naturalizat 

american în 1940, profesor 

universitar la Berlin și Princeton. 

  Cea mai  celebră teorie a lui este 

Teoria relativității . Teoria 

relativității  reprezintă în fizica 

modernă un ansamblu a două teorii 

: relativitatea restrânsă și 

relativitatea generalizată. 

În anul 1921 a câștigat premiul Nobel pentru fizică deoarece a reușit să explice 

efectul fotoelectric.  S-a stins din viață la 18 aprilie 1955, în Princeton, New Jersey. 

Einstein nu s-a manifestat doar în domeniul științei. A fost un activ militant al păcii 

și susținător al cauzei poporului evreu căruia îi aparținea. Einstein a publicat peste 

300 de lucrări științifice și peste 150 în alte domenii. 
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 Chimiști celebri 

 Eugen Macovschi a fost un biochimist și biolog român, 

membru titular al Academiei Române. A adus contribuții în 

domeniul chimiei organice și al biochimiei. 

 Studiile sale au deschis noi perspective în domeniul 

cancerogenezei, farmacologiei și ecologiei. 

 În anul 1933 a fost angajat la laboratorul de chimie al 

Școlii Politehnice din Timișoara. 

 A fost întemeietorul școlii românești de biochimie. 

 A fost membru titular al Academiei de Științe din 

România  începând cu 7 iunie 1942. 

 Autor a 207 lucrări științifice publicate. 

 Informaticieni celebri 

 

 Mihai Pătrașcu a fost un cercetător în 

informatică teoretică, care și-a desfășurat ultima parte a 

activității la Massachusetts Institute of Technology în 

Boston, Massachusetts. 

 Ca membru al echipei României, a obținut 

numeroase medalii la diverse olimpiade internaționale 

de informatică. Este în continuare concurentul român cu 

cele mai multe medalii la Olimpiada Internațională de 

Informatică și printre primii 20 de pe glob. A încetat din 

viață la New York, pe data de 5 iunie 2012, la vârsta de 

29 de ani, după aproape un an și jumătate de luptă cu 

cancerul. 

 A fost câștigătorul a numeroase premii la matematică, fizică, engleză, excelând în 

informatică, unde a obținut la nivel național de nouă ori premiul I și șapte medalii la 

fazele internaționale: patru de aur și trei de argint.  

 A propus probleme pentru olimpiadele de informatică fazele naționale, balcanice, 

europene și internaționale, fiind membru în comitetele științifice. 

 

 

Bibliografie: 
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Interesant 
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Interviurile ediției... 

 

 

Interviu cu Popa Adela, clasa a XII-a B 

Adela a participat la Concursul de matematică aplicată „Adolf Haimovici” unde în 

anul școlar 2016-2017 a obținut mențiune și medalie de bronz la etapa națională 

1. De ce ai dorit să participi la acest concurs? De ce matematică? 

          Am dorit să particip la acest concurs pentru că îmi place matematica. Consider că 

exercițiile propuse antrenează mintea. 

2. Cum ai reușit să te împarți între concurs și școală? 

         Am reușit să mă împart între școală și concurs cu ajutorul unui program bine făcut și 

cu sprijinul profesorilor. 

3. Crezi că a meritat tot efortul depus și timpul pus la o parte pentru concurs? 

        Da, consider că a meritat efortul pentru că mi-am antrenat gândirea. 

4. Le-ai sugera și altora să participe la concursuri/ olimpiade? Ce sfaturi le-ai da pentru a 

avea succes? 

         Le-aș sugera altora să participe la olimpiade sau concursuri pentru că se pot 

perfecționa la materia preferată. Sfaturile mele sunt să fie perseverenți, să fie determinați și să 

nu se lase bătuți când începe să fie mai dificil. 

5. Cum evaluezi dificultatea subiectelor? 

         Subiectele mi se par cu nivel de dificultate mediu înspre ridicat. 

6. Cum evaluezi gradul de pregătire al celorlalți concurenți? 

         Cu siguranță toți ceilalți concurenți au fost foarte bine pregătiți. 

7. După experiența avută ai mai participa la alte concursuri? 

        Fiind clasa a XII-a nu aș mai participa pentru că am o perioadă încărcată, dar dacă nu 

aș fi clasa a XII-a sigur aș mai participa. 

8. Care crezi că a fost rolul profesorului pentru pregătirea ta pentru concurs? 

       Consider că profesorul a avut un rol important în timpul pregătirilor pentru că m-a 

învățat multe lucruri noi și interesante. Fără ajutorul profesorului nu cred că aș fi reușit. 
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Interviu cu Breban Alexandra, clasa a XII-a B 

Alexandra a participat la Concursul de matematică aplicată „Adolf Haimovici” unde 

în anul școlar 2015-2016 a obținut mențiune  la etapa națională, iar în anul școlar 2016-

2017 a obținut premiul I la Concursul internațional de matematică „Caius Iacob” 

 

 1. De ce ai dorit să participi la acest concurs? De ce matematică? 

       Am dorit să particip la acest concurs deoarece îmi plac provocările și totodată îmi place 

să-mi pun mintea la contribuție, iar matematica fiind una dintre materiile mele preferate încă 

din generală am spus de ce nu? 

2. Cum ai reușit să te împarți între concurs și școală? 

       Sincer, nu a fost ușor. A trebuit să mă împart între școală, concurs și antrenamente. Sunt 

de părere că dacă faci ceea ce îți place vei găsi mereu timp pentru acel lucru. Am încercat să-

mi organizez timpul astfel încât să am timp pentru toate. 

3. Crezi că a meritat tot efortul depus și timpul pus la o parte pentru concurs? 

       Categoric! Nici nu mă așteptam să ajung atât de departe cu toate că tot ceea ce am făcut a 

fost din plăcere și dorință de cunoaștere. 

4. Le-ai sugera și altora să participe la concursuri/ olimpiade? Ce sfaturi le-ai da pentru a 

avea succes? 

       Le-aș sugera să participe la olimpiade deoarece prin acestea îți verifici cunoștințele și 

pentru că este o competiție vei da tot ceea ce ai mai bun. 

       Pentru a avea succes trebuie să fii ambițios și să nu renunți la primul hop pe care îl 

întâmpini. Prin muncă, perseverență și dedicare vei reuși tot ceea ce îți propui. 

5. Cum evaluezi dificultatea subiectelor? 

      Subiectele au fost destul de grele, însă cu concentrare și cu multă atenție puteau fi 

rezolvate. 

6. Cum evaluezi gradul de pregătire al celorlalți concurenți? 

     Erau foarte bine pregătiți. Îmi aduc aminte când am fost la faza națională, cum am stat 

seara cu mai mulți și am discutat diferite subiecte, descoperind astfel noi modalități de 

rezolvare. 

7. După experiența avută ai mai participa la alte concursuri? 

         Bineînțeles că voi mai participa. După cum am spus, îmi plac provocările și nu voi  rata 

oportunitatea de a participa și la alte concursuri/ olimpiade. 

8. Care crezi că a fost rolul profesorului pentru pregătirea ta pentru concurs? 

         Doamna profesoară a fost mereu lângă mine, mi-a dat sfaturi și idei de rezolvare la 

problemele la care am întâmpinat dificultăți.  
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Interviu cu Szatmari Cristian, clasa a XII-a A 

            Cristian a participat, în anul școlar 2016-2017,  la olimpiada de informatică unde a 

obținut menținune la etapa județeană și la olimpiada de matematică, faza județeană 

1. De ce ai dorit să participi la aceste olimpiade? De ce matematică și informatică? 

            Am dorit să particip la olimpiada de matematică deoarece am o pregătire bună încă din 

gimnaziu, iar la informatică, deoarece îmi place foarte mult programarea. 

2. Cum ai reușit să te împarți între olimpiade și școală? 

         Mi-a fost destul de ușor, deoarece profesorii au fost înțelegători, iar o perioadă înainte și 

după olimpiadă m-au scutit de teme, ascultat și teste. 

3. Crezi că a meritat tot efortul depus și timpul pus la o parte pentru concurs? 

       Da, consider că a meritat efortul depus, deoarece am obținut rezultate, iar pe de altă parte, 

matematica și informatica predate la clasă mi s-au părut dintr-odată mai simple. 

4. Le-ai sugera și altora să participe la concursuri/ olimpiade? Ce sfaturi le-ai da pentru a 

avea succes? 

      Da, le sugerez și altora să participe  la  o materie care li se pare mai accesibilă să se 

pregătească și să se ducă la cât mai multe concursuri/olimpiade, ca să vadă la ce nivel sunt în 

comparație cu mai mulți elevi, nu doar din clasă.   Un sfat pentru succes ar fi să se pregătească 

cât mai din timp, să fie perseverenți și să nu meargă stresați la concurs/olimpiadă, ci chiar din 

contră cât mai relaxați și cu zâmbetul pe buze. 

5. Cum evaluezi dificultatea subiectelor? 

      Dificultatea subiectelor este relativă ... evident, pentru cei care s-au pregătit intens li se vor 

părea ușoare primele etape, dar în general, având în vedere că se obțin punctaje de la minim la 

maxim, sunt accesibile pentru toată lumea. 

6. Cum evaluezi gradul de pregătire al celorlalți concurenți? 

      În fiecare an sunt fie elevi care se pregătesc din timp și intens, care obțin  de obicei cele 

mai bune rezultate, fie elevi care se descurcă mai bine la o materie, se pregătesc puțin și își 

încearcă norocul (cazul meu). 

7. După experiența avută ai mai participa la alte olimpiade? 

       Aș mai participa și la alte concursuri/olimpiade deoarece fiecare reprezintă o oportunitate 

să mă afirm între cei buni. 

8. Care crezi că a fost rolul profesorului pentru pregătirea ta pentru concurs? 

      Rolul profesorului în pregătirea mea pentru olimpiadă a fost să mă motiveze. 

 

 

Interviuri realizate de elevele: Bandic Stefania, Vidican Oana, Hurdubae Estera (clasa 

a XI-a A) 

Redacția le dorește mult succes pe mai departe celor trei elevi care ne-au reprezentat 

cu cinste școala! 
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Să ne antrenăm mintea! 

 Concurs gimnaziu... 

1. Un arab lasă prin testament celor trei fii ai săi 17 cămile, urmând ca aceștia să le împartă 

după următoarea regulă: primul fiu primește jumătate din cămile, al doilea o treime , iar al 

treilea o noime. Tatăl le spune fiilor că aceștia nu au voie să sacrifice nicio cămilă. După 

moartea tatălui cei trei fii încearcă sa-și împartă cămilele, dar nu au reușit fără să sacrifice vreo 

cămilă. Atunci cei trei fii apelează la un judecător. Cum a rezolvat problema judecătorul? 

 

2. Ai șase cifre de 9. Cum le poți folosi pentru a forma numărul 100? (ai voie să le aduni, 

îmulțești, scazi, împarți și să folosești paranteze). 

 

3. Alcătuiți catalogul clasei „CHIMIȘTII” înlocuind numele elevilor cu numele elementelor 

chimice a căror simboluri le găsiți aici: UNIVERSUL STIINTELOR REVISTA LICEULUI 

TEORETIC „AUREL LAZAR”. Adăugați elevilor cu același nume câte un număr pentru 

diferențiere (ex. Clor1, Clor2…). Așezați elevii în bănci astfel încât să formați cât mai mulți 

compuși precizând formula chimică a compusului format (Ex: Hidrogen cu Oxigen H2O). 

 

 Concurs liceu... 

 
1.Gigel se gândește să-și renoveze 

apartamentul și dorește să acopere podeaua 

din camera mare cu plăci pătrate de gresie, de 

aceeași dimensiune. Această cameră are formă 

dreptunghiulară având lățimea a și lungimea 

b.  Pentru a-și impresiona prietenii, plăcile 

trebuie să acopere integral suprafața camerei și 

să fie cât mai mari. Pentru a rezolva problema, 

Gigel apelează la prietenul său Ionel, care 

lucrează ca și programator. Cum arată 

algoritmul pe care îl va realiza Ionel? 

2. Doi taţi şi doi feciori au prins trei iepuri, dar fiecărui i-a revenit câte un iepure. Se 

întreabă, cum  s-a întâmplat? 

3. Un băiat a avut tot atâtea surori cât şi fraţi. Dar fiecare soră a avut fraţi de două ori 

mai mulţi, decât surori. Câţi copii în total au fost în familie? Câţi din ei au fost băieţi şi câte 

fete? 

         4. Privind la indicatorul kilometrajului automobilului pe care-l conducea, un şofer văzu 

că acesta arăta cifra 15 951. Curios număr - îşi spuse şoferul. Şi de la stânga la dreapta, şi de la 
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dreapta la stânga, oricum ai citi, numărul este tot acelaşi. Cine ştie câtă vreme va mai trece 

până voi întâlni pe indicator un astfel de număr.  

Şi totuşi, după numai două ore, şoferul a avut din nou prilejul să citească pe indicator un număr 

asemănător. Cu câţi kilometri mergea pe oră automobilul? 

 

Rezolvarea problemelor se trimite pe adresa de mail: 

revistauniversulstiintei@gmail.com sub formă de poză până la data de 

01.03.2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problemele au fost propuse la gimnaziu de către prof. Juncu Rodica și prof. Băguț Ciprian, iar 

la liceu de către prof. Băguț Mihaela și prof. Muscaș Viorel. 

 

 

 

Să ne gândim puțin... 

mailto:revistauniversulstiintei@gmail.com
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Algoritmi pentru zâmbet 

 

  I: I:Ce-i spune Moș Crăciun unui chimist? 

           R: HOH, HOH, HOH!! 

 I: Cum se numesc prăjiturile cu Ar și Se? 

R: ArSe. 

 

 I: Se dizolvă urșii albi în apă? 

R: Da, pentru că sunt polari. 

 

 I: Cum se numește compusul Ba(Na)2 ? 

R: Banana 

 

 I: Cum se numește un dinte într-un pahar cu apă? 

R: O soluție 1 molar (1M) 

 

 

Nu te-ai fi gândit că …. 

 

1. În 1950, o treime din populația planetei, ce abia depășea 2 miliarde de locuitori, trăia 

în orașe. Astăzi, procentul este de peste 54%, din cei 7,5 miliarde de locuitori. 

2. Dacă ți-ai scoate toate vasele de sânge din corp și le-ai întinde de la un capăt la celălalt, 

lungimea lor ar fi de 160.000 km. 

3. Studiile genetice arată că ciupercile și animalele sunt mai înrudite între ele decât fiecare 

dintre ele cu plantele. 

4. Se estimează că toți copacii lumii absorb împreună 8,8 miliarde de tone de dioxid de 

carbon pe an. 

5. Stomacul unui lup poate primi până la 9 kg de hrană-echivalentul a 42 de Big Mac-uri. 

 

 

 

HAHA! 



32 
 

 

 

COLECTIVUL REDACȚIONAL :                                                    
Gheorghe Tirla – director 

Turcaș Rodica – director adjunct 

Băguț Mihaela – profesor coordonator 

Juncu Rodica – profesor coordonator 

Uivaroșan Gianina –  corector 

Ovidiu Hanga – colaborator tehnic 

Bandic Stefania – redactor/tehnoredactor 

Vidican Oana – redactor/tehnoredactor 

Hurdubae Estera - redactor/tehnoredactor 

 

Elevii au fost coordonați  în scrierea articolelor de profesorii: Rodica 

Turcaș, Erika Ballo, Victoria Pop, Rodica Juncu, Mihaela Băguț, 

Viorel Muscaș, Rodica Berdie și Ciprian Băguț.  

* 

Redacția nu își asumă exactitatea datelor și conținutul articolelor. 

* 

http://www.alazar.ro 

 

ISSN 2559 - 4702 

 

 


