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Omagiu cunoașterii 
Informatica și arheologia 

 

Profesor Berdie Rodica 

“Informatica restabileşte nu numai unitatea matematicilor pure 

şi a celor aplicate, a tehnicii concrete şi a matematicilor abstracte, dar 

şi cea a ştiinţelor naturii, ale omului şi ale societăţii. Reabilitează 

conceptele de abstract şi de formal şi împacă arta cu ştiinţa, nu numai 

în sufletul omului de ştiinţă, unde erau întotdeauna împăcate, ci şi în 

filosofarea lor“.          Grigore C. Moisil (1906-1973) 

Istoria prin convingere şi argumente contribuie la înţelegerea 

evoluţiei cunoaşterii şi a omului pe pământ, la imaginaţie şi inovaţie 

pentru a construi viitorul, şi nu numai pentru a studia trecutul. 

Astăzi, ştiinţele constituie un tezaur al umanităţii printr-un 

ansamblu sistematic de cunoştinţe despre  natură, societate şi gândire. Din ce în ce mai mult 

științele se întrepătrund, coexistă, lucrează împreună.  

Arheologia modernă este o încercare științifică de a înțelege interacțiunea oamenilor cu 

mediul lor, cercetând tot ce au lăsat în urmă. Această abordare științifică de a săpa în trecut își 

are rădăcinile în vânătoarea de comori, religie, aspirații politice și dorința umană insațiabilă de 

a descoperi trecutul și cine am fost. Arheologii folosesc modele teoretice pentru a-i ajuta să 

explice ce s-a întâmplat în trecut și folosesc experimente și observații ale lumii, așa cum este 

astăzi, pentru a înțelege culturile trecutului, modelele teoretice gândite sunt baza unei arheologii 

exacte și propun motive raționale pentru studiu în arheologia modernă. 

(www.archaeologyexpert.co.uk/TheHistoryOfArchaeology.html) 

Arheologie computațională: "Arheologia computațională ar putea include sistemele de 

informații geografice (atunci când este aplicată analizei spațiale), modelarea statistică sau 

matematică și simulările posibilelor comportamente sau habitate umane, toate aceste operații 

fiind imposibile fără ajutorul puterii de procesare a calculatorului de o mare complexitate, atât 

teoretică, cât și aplicată. Au fost deschise spre rezolvare prin utilizarea unei game largi de 

programe informatice de procesare a informațiilor ". 

(http://www.archaeologyexpert.co.uk/computerarchaeology.html) 

 În domeniul arheologiei sunt multe enigme și multe informații nedovedite. Prin 

utilizarea tehnologiilor oferite de calculator și de inteligența artificială, de realitatea virtuală și 

de invenții ale tuturor științelor, se încearcă rezolvarea celor mai importante enigme. 

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 încearcăsă înțeleagă puțin din acest mister în fiecare zi. 

Nu pierde niciodată sfânta curiozitate. 

(Albert Einstein) 
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Personalitatea ediţiei 

Grigore Moisil 

Viaţa şi cariera sa 
 

 

Matematicianul Grigore Moisil s-a născut la 10 

ianuarie 1906, la Tulcea. Studiile liceale le-a făcut la 

Vaslui, între 1916-1918, și la București, între 1918-1923. 

A urmat studiile universitare la Facultatea de Științe din 

București, terminate în 1926, an în care și-a luat licența în 

matematici. Și-a susținut teza de doctorat, cu tema 

„Mecanica analitică a sistemelor continue”, în anul 1929, 

după care și-a continuat pregătirea la Paris (1930-1931, 

1932) și la Roma (1931-1932), după cum se arată în 

Dicționarul „Membrii Academiei Române”, Editura 

Enciclopedică / Editura Academiei Române, București, 

2003. 

Grigore Moisil vine dintr-o familie de 

academicieni: există, în folclor, chiar o glumă: pentru că 

numărul academicienilor din familia Moisil ajunsese în 

1964 atât de mare, fuseseră porecliţi „clanul Moisililor“. Mintea lui sclipitoare avea, la origini, 

destul de multe rădăcini ramificate: străbunicul său, Grigore Moisil, era preot şi unul dintre 

întemeietorii liceului din Năsăud; tatăl său, Constantin Moisil (1867-1958), a fost profesor de 

istorie, arheolog, numismat, directorul Cabinetului Numismatic al Academiei și membru al 

acestei Academii. Mama sa, Elena (1863-1949) a fost institutoare la Tulcea, apoi directoarea 

școlii „Maidanul Dulapului”, azi Școala Nr. 74 „Ienăchiță Văcărescu” din București. Sora sa, 

Florica Moisil, a fost mama profesoarei Zoe Petre, decan al Facultății de Istorie a Universității 

din București, iar fratele său, George C. Moisil (1917-1989) a fost profesor la Catedra de fizică 

a Institutului/Universității Politehnic(e) București. 

Din 1939 Grigore Moisil este profesor la Catedra de Calcul Diferențial și Integral la 

Universitatea din Iași, inaugurând primul curs de algebră modernă ținut la o universitate 

românească. În 1942 este chemat la Universitatea din București, unde a predat până în 1973 la 

Facultatea de Științe, iar ulterior la Facultatea de Matematică-Fizică, precum și la Facultatea de 

Filosofie (cursuri de analiză matematică și logică matematică, algebră, fundamentele 

matematice de logica proporțiilor). 

A organizat, în 1962, Centrul de Calcul al Universității din București, fiind numit 

director onorific, iar în perioada 1949-1973 a fost șef de sector pentru algebră aplicată la 

Institutul de Matematică al Academiei Române. Între anii 1946-1949, Grigore Moisil a fost 

Ambasador al României în Turcia. 

Este fondator al școlii de algebra logicii și teoria algebrică a mecanismelor automate, 

având, totodată, o activitate de pionierat în aplicarea analizei funcționale în mecanică și în 

geometria diferențială, precum și în domeniul lingvisticii matematice, ocupându-se de 

traducerea automată prin calculator, de modele logice ale limbii ș.a. Este autorul unor lucrări 

https://www.google.ro/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjax97SrpTbAhVIbFAKHW_nDBUQjRx6BAgBEAU&url=https://ro.wikipedia.org/wiki/Grigore_C._Moisil&psig=AOvVaw2tHdjEXYWWF5U-lVbnGI5l&ust=1526908233731648
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esențiale în algebră, analiza matematică, teoria ecuațiilor cu derivate parțiale, fizica matematică, 

teoria algebrică a mecanismelor automate, geometria diferențială, teoria probabilităților, 

lingvistica matematică, mecanica mediilor continue etc. Grigore Moisil a construit un model 

algebric al logicilor lukasiewicziene tri-și tetravalente, numite astăzi „Algebrele Lukasiewicz-

Moisil”.  

Grigore Moisil a avut şi contribuţii importante şi la dezvoltarea informaticii; a pregătit 

primele generaţii de informaticieni şi a inventat circuitele electronice tristabile. De asemenea, 

a pus bazele şcolii de algebră logică, teoriei algebrice a mecanismelor automate şi a fost 

fondatorul studiilor de logică polivalentă şi logică nuanţată, care au ajutat la realizarea primelor 

calculatoare româneşti. Pentru contribuţia lui în acest domeniu a primit post-mortem, în anul 

1996, Computer Pionner Award, al societăţii IEEE- Institute of Electrical and Electronics 

Engineers (în română „Institutul Inginerilor Electrotehniști și Electroniști”), o organizație 

internațională de tip non-profit de mare renume care sprijină evoluția tehnologiilor bazate pe 

electricitate. 

Dintre lucrările sale amintim: „Fundamentele matematicii” (1949), „Teoria algebrică a 

mecanismelor automate” (1959), „Circuite cu tranzitori” (două volume, 1961-1962), 

„Funcționarea reală a schemelor cu contacte și relee” (1965), „Încercări vechi și noi de logică 

neclasică” (1965), „Elemente de logică matematică și teoria mulțimilor” (1968), „Lecții despre 

logica raționamentului nuanța” (apărută postum, în 1975). 

Grigore Moisil a fost membru al Academiei de Științe din Bologna, al Academiei de 

Științe din Messina, al Academiei de Științe din Varșovia, al Societății Regale de Științe din 

Liege, al Institutului Internațional de Filosofie din Paris, al Societății Matematice Franceze, al 

Asociației de Logică Simbolică din Oslo, vicepreședinte al Uniunii Internaționale de Istorie și 

Filosofia Științelor. 

 

Webografie:     http://www.descopera.ro/cultura 

  http://fmi.unibuc.ro/revistadelogica/articole/No1Art71.pdf 

 

Va urma… 
 

 

 

 

 

http://www.descopera.ro/cultura
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CONCURSURI 2017-2018 
BIOLOGIE 
      Mulțumită îndrumării  doamnei profesoare de biologie, Pop Victoria, la olimpiada de 

biologie (etapa județeană) eleva Heciu Cristina (IXB) a obținut locul II, iar elevii: Meze 

Răzvan (XB), Gal Anamaria (IXB)  și Munteanu Ionuț (IXB) au primit mențiune. 

MATEMATICĂ 

1. Matematică între clasic și modern – etapă națională 
Au participat elevii Pușcaș Eli (IXA), Mihuț Briana și Tolnaci Alexandra (IXB), Pop 

Maria Iulia și Pop Raul (XB), Gabrian Andreea și Morar Lorena (XB), Mihuța Andreea și Manea-

Seica Amalia (XB) ultimele două echipaje obținând mențiune. 
Profesori coordonatori: Băguț Mihaela, Băguț Ciprian, Muscaș Viorel și Berdie Rodica 

2. Olimpiada de matematică  
Felicitări pentru participare elevilor: Boros Iulia (VII) –etapa județeană, Moza Sorina 

(IXA) și Pop Lăcrimioara (IXA) – etapa locală. Profesori coordonatori: Băguț Mihaela și Băguț 

Ciprian 

3.Concursul de matematică aplicată Adolf Haimovici 
La etapa județeană elevele Gabrian Andreea (XB), care a obținut locul II și  Todea 

Andreea (XB), care a obținut locul III. Acestea au participat și la etapa națională unde au obținut 

mențiune și medalie de bronz. De asemenea, la etapa județeană, au obținut mențiune: Jurca 

Sânziana (XB), Morar Lorena (XB), Popovici Diana (XIB) și Șereș Alina (XIB). La etapa județeană 

au mai participat elevii Gomboș Ioana (XIB), Pele Mihnea (XIB), Pall David (IXB). Profesori 

coordonatori: Băguț Mihaela, Dragoș Daniela și Băguț Ciprian  

FESTIVALUL ȘTIINȚELOR 
   Echipa Șuteu Andrei – Meze Răzvan (XB) a fost premiată cu locul II, iar echipele Hoduț 

Darius – Puscaș Eli (IXA) și Pop Lăcrimioara – Moza Sorina (IXA)   au fost premiate cu 

mențiune. Au mai perticipat echipajele formate din Cozi David-Bulgaru Cătălin și Sabău 

Andra- Cuc Iarina- Olteanu Alex  din clasa aVIIa.  

Profesori coordonatori: Băguț Mihaela, Băguț Ciprian,Turcaș Rodica, Juncu Rodica, Ballo 

Erika, Varodi-Bob Maria și Pop Victoria 

CHIMIE 
      La concursul „Noi și chimia” etapa județeană au participat elevii: Cuc Iarina, Sabău 

Andra, Mathiu Alexandra, Gal Daria, Pantea Teodor și Muntean Rareș (VII) 

Profesori coordonatori: Juncu Rodica și Turcaș Rodica 

INFORMATICĂ 

1. Olimpiada județeană de Informatică (OJI) 
     „Felicitări elevilor Brad Andreea (IXA)  și Szatmari Cristian (XIIA)  pentru participare. 

Profesori coordonatori: Berdie Rodica și Muscaș Viorel 

2.Concurs Bebras România 2017 
Dintre cei 25 de participanți la etapa I, elevii: Știube Ionuț (XIA), Bot Natalia (XIA), 

Boros Patrick (XIA) și Vidican Nathalyn (IXA) s-au calificat în etapa II. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Felicitări 

tuturor 

elevilor și 

profesorilor 
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Cum se nasc idei? 
 

Meze Răzvan și Șuteu Andrei- clasa a X-a B 

 

Totul începe cu o întrebare, dintre cele mai simple, o observație a naturii. Dintotdeauna 

omul a observat lucruri în jurul său, și-a dat seama că între obiecte există diferențe de mărime, 

culoare, textură, gust, și a observat fenomene ale naturii. Inițial le-a ignorat, dând mai multă 

importanță supraviețuirii, apoi conștientizându-le, a căzut complet pradă mirării, a găsit zei și 

fenomene fantastice pe care să dea vina și, în final, destul de recent, a hotărât să stabilească o 

bază de reguli pur obiective prin care să lege lucrurile între ele. Așa s-a născut știința, nu ca o 

sumă de cunoștințe ci pur și simplu ca o încercare de a da fenomenelor un sens.  

Știința are mai multe subdomenii(matematica, fizica, chimia,biologia), fiecare în 

strânsă legătură unul cu celălalt, diferind doar prin gradul de abstractizare al ariei de studiu 

și prin nivelul relativ de complexitate al acesteia. 

 Prin gradul de abstractizare se înțelege proporția în care problema pe care o ridică 

domeniul respectiv are un corespondent, o asociere directă în natură, criteriu care separă 

matematica față de restul domeniilor științei prin faptul că foarte multe probleme nu au un 

corespondent direct în natură, pe când celelalte domenii au unul în cea mai mare măsură, pe 

scurt, criteriul răspunde la întrebarea “cât de strâns legate sunt întrebările și răspunsurile pe care 

le dă domeniul de observații din natură?” 

 Cel de-al doilea criteriu, complexitatea relativă, fiind relativă face referire la o 

comparație între două arii de studiu și răspunde la întrebarea “câte din regulile de bază de la 

care pleacă celelalte domenii se regăsesc în acest domeniu?” sau, mai simplu “cât de directă 

este legătura dintre domenii?’’. Cel mai bine poate fi ilustrat printr-un exemplu - un sistem 

biologic, un om, ar putea fi teoretic descris în totalitate ca un sistem fizic însă în practică 

sistemul este atât de complex încât soarele ar exploda mai repede decât am putea să îl rezolvăm 

în totalitate așa că oamenii care au ridicat întrebări despre sistemele naturale au decis să 

pornească de la propriile presupuneri și observații din natură, relativ independente de celelalte 

domenii, reușind să condenseze informația pe care ar presupune-o un sistem cuantic într-un 

mod infinit mai eficient și intuitiv, putând răspunde astfel, cel puțin parțial, și la întrebări mult 

mai complexe precum manifestarea comportamentului animalelor. 

 Acesta este până la urmă motivul practic pentru care apar domenii diferite, condensarea 

eficientă și intuitivă a informației pentru a putea răspunde mai departe la întrebări din ce în ce 

mai complexe. 

Ceea ce am făcut în această introducere a fost să întrebăm, să 

punem chiar la îndoială (acesta fiind un necesar pentru a răspunde la 

întrebări) însuși știința, însă să revenim la lucrurile simple și să 

răspundem la întrebarea pe care o adresează această lucrare. Cum își 

îndeplinește știința rolul, cum se nasc idei? O să ilustrăm acest 

proces, din nou în modul cel mai intuitiv, prin exemple.   

Richard Feynman, probabil cel mai valoros și cu siguranță 

cel mai controversat fizician al secolului 20 spune că și-a dezvoltat 

https://www.google.ro/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjJ8qC5pJ7bAhVGUlAKHb7vD9IQjRx6BAgBEAU&url=https://twitter.com/proffeynman&psig=AOvVaw2kvT9TFfIdPdQ2ud5vm6sU&ust=1527249109362251
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pasiunea pentru studiul fenomenelor naturii dintr-o discuție aparent banală cu tatăl său în 

copilărie. Într-o zi, cei doi se plimbau prin parc iar micul fizician avea cu el un cărucior mic iar 

înăuntru era o minge. 

La un moment dat, Richy a observat mai îndeaproape modul în care mingea rămânea în 

urmă și se lovea de spatele căruciorului și, prin curiozitatea sa nemărginită, singura resursă pe 

care o avea atunci în domeniul științei, a pus întrebarea evidentă tatălui său -“de ce rămâne 

mingea în urmă, tată?”. Răspunsul a venit imediat -“datorită inerției, fiule”. Răspunsul avea o 

componentă pe care el nu o înțelegea așa că în mod natural s-a născut o nouă întrebare “ce este 

inerția?”. Răspunsul, pe de o parte simplu, pe de altă parte hilar, l-a stârnit, spune el, să urmeze 

mai departe calea cunoașterii naturii -“inerția este modul în care oamenii de știință numesc 

faptul că mingea rămâne în urmă”. 

            Pe moment băiatul a fost mulțumit cu răspunsul tatălui său însă pe măsură ce a înaintat 

în vârstă și într-o mai mare măsură în știință, el și-a dat seama că acesta avea o problemă, se 

învârtea în cerc oarecum, nu permitea o înțelegere deplină a problemei așa că a decis să caute 

el răspunsul și apoi a găsit alte întrebări, cărora le-a căutat alte răspunsuri și așa a început 

“fenomenul” Richard Feynman. El a participat la proiectul Manhattan, a rezolvat problema 

prăbușirii rachetei Challenger, a simplificat ecuaţiile pe care le presupunea electrodinamica 

cuantică prin diagramele ce îi poartă numele și a devenit cel mai bun profesor de fizică, cel 

puțin așa este recunoscut de marea majoritate a studenților și oamenilor din domeniul științei 

care îi cunosc contribuțiile sau i-au citit cărțile, datorită modului în care putea să explice cele 

mai complicate fenomene în cei mai simpli termeni și să răspundă la întrebări pe care alți 

fizicieni nu s-au gândit să le adreseze măcar. Și el acordă meritul pentru aceste evenimente 

discuției cu tatăl său, pentru că aceasta l-a învățat că cele mai simple întrebări te pot duce la 

limita întregii științe umane, iar el acolo voia să se joace. 

Un alt pionier al științei a fost Eratostene, un matematician, poet, geograf și un astronom 

antic excepțional. Însă toate aceste “titluri” ale sale și până la urmă multe din meritele lui se 

datorează în mare parte experiențelor pe care le-a avut ca bibliotecar la Biblioteca din 

Alexandria. Una din cele mai mari contribuții ale sale pentru știință a fost calcularea 

circumferinței Pământului. Totul a început printr-o scrisoare pe care a primit-o ca bibliotecar... 

 Scrisoarea era de la un om din orașul Aswan, din sudul Egiptului, care îi relatează 

matematicianului, printre altele, faptul că în timpul solstițiului, la amiază, când a privit spre 

fundul unei fântâni adânci, putea să își vadă reflecția, și putea de asemenea să își vadă capul 

blocând lumina soarelui. Eratostene era destul de familiarizat cu aceste fenomene de propagare 

a razelor soarelui sub un anumit unghi față de sol (Aristotel demonstrase cu ceva timp în urmă 

faptul că Pământul e rotund), însă nu s-a prea gândit la ce consecințe ar avea căderea razelor 

perpendicular pe suprafața Pământului. Și nu în ultimul rând, această scrisoare l-a făcut să 

pornească înspre ceea ce urma să fie cea mai mare contribuție a sa - măsurarea circumferinței 

Pământului. Eratostene mai știa un lucru, și anume că un băț prins în pământ în Alexandria, la 

aceeași dată, la amiază, lăsa o umbră ce dezvăluia un unghi de 7,2 grade între băț și razele 

soarelui. Acum mai trebuia să știe distanța de la Aswan la Alexandria și spre norocul său, cele 

două erau centre comerciale așa că negustorii știau exact distanța între cele două orașe. Aceasta 

era de 787 km. Acum, privind Pământul ca un cerc (o secțiune din acesta), și știind (evident) că 

măsura arcului descris de întregul cerc este de 360 de grade, putem să deducem în același timp 

câte arcuri de cerc ca și cel dintre Alexandria și Aswan există de-a lungul Pământului. Acest 
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arc era de 7,2 grade, 360/7,2 = 50. Deci, acest arc intra de 50 de ori în lungimea Pământului și 

distanța în km dintre cele două era, după cum spuneam, de 787 km. De aici, mai rămâne o 

operație simplă de făcut, 50x787 = 39.350 km, rezultat ce reprezintă cu o marjă de eroare de 

1% circumferința Pământului. Și totul începe cu un om ce privește într-o fântână... 

Și acum, să continuăm către ultima și poate cea mai aventuroasă călătorie științifică 

dintre cele prezentate, încercarea și până la urmă, reușita, de a calcula viteza luminii. 

Pentru a afla viteza luminii, primele întrebări care trebuiesc adresate sunt - “ ce este 

lumina?’’ și “are ea o viteză?” Galileo Galilei nu avea răspunsul la niciuna dintre aceste 

întrebări însă în prima jumătate a secolului 17 a fost primul ce a decis să le adreseze. Din păcate 

nu a aflat exact ce este lumina fiindcă această întrebare era puțin cam abstractă pentru acea 

vreme, însă putea să construiască un experiment pentru a afla dacă aceasta are o viteză și care 

era aceasta. Și exact asta a făcut. A vorbit cu asistentul său și fiecare și-a luat o lampă, cei doi 

s-au așezat fiecare pe vârful unui deal, cele două fiind situate la aproximativ 3 km unul față de 

celălalt și în momentul în care unul își aprindea lampa (aceasta avea un mecanism pe baza unei 

surse de lumină în interiorul unui sistem închis, un fel de cilindru cu un capac ce putea fi 

îndepărtat foarte repede cu o ață și astfel lumina se propaga când doreau ei, într-o singură 

direcție dinspre lampă spre partener), celălalt văzând lumina provenind de la partenerul său 

îndepărta și el capacul lampei. Cei doi aveau o sincronizare de invidiat însă sub nici o formă 

suficientă pentru a surprinde fracțiunea de fracțiune de secundă în care lumina parcurgea acea 

distanță minusculă. În consecință, Galileo a greșit imens aproximând viteza luminii la o valoare 

de 10 ori mai mare decât viteza sunetului. 

Acest eșec aparent a fost însă un important punct de pornire al domnului Armand 

Fizeau, un fizician experimental din Paris ce a trăit în secolul 19 și care se ocupa în general cu 

verificarea și aprobarea documentelor științifice ale altor distinși domni 

din lumea fizicii ce se aflau în drumul lor spre mari descoperiri. Și-a luat 

însă puțin din timpul din care se ocupa cu această activitate și a pornit în 

călătoria ce avea să îl treacă și pe el în rândul acestor distinși domni, și 

anume, finalizarea cu succes a încercărilor lui Galilei de a calcula viteza 

luminii.  

Citise despre experimentul precedentului său și după un timp de 

meditare asupra problemei și o serie de încercări și eșecuri, vine cu o idee 

ingenioasă. Construiește 2 stații experimentale în Paris la o distanță de 

aproximativ 8,5 km una de cealaltă. În fiecare dintre aceste stații se afla câte un dispozitiv pe 

baza unui disc cu dinți pe marginea sa, între fiecare dinte existând un orificiu prin care putea 

trece lumina. În momentul în care discul se învârtea, puteau fi trimise “pulsuri” de lumină. A 

pus o sursă de lumină în spatele discului și a lăsat discul să se învârtă (cu o viteză pe care o 

cunoștea). La cealaltă stație experimentală se afla o oglindă. Pulsurile de lumină emise de la 

prima stație aveau să se reflecte de la oglinda situată la 8,5 km, într-o altă oglindă situată tot în 

spatele discului și apoi în ochiul său. Rotind discul din ce în ce mai repede, Fizeau a descoperit 

un lucru uimitor- fasciculul de lumină apărea “umbrit” de ceva în momentul în care ajungea la 

a doua oglindă și la ochiul său. Acela a fost momentul în care era sigur că poate calcula viteza 

luminii, momentul în care și-a dat seama că lumina se lovea de un dinte la întoarcere fiindcă 

dintele parcurgea o anumită distanță în intervalul de timp în care se întorcea fasciculul, 

https://www.google.ro/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjBxfrFpZ7bAhUBIVAKHY8XCiwQjRx6BAgBEAU&url=https://www.aps.org/publications/apsnews/201007/physicshistory.cfm&psig=AOvVaw0FgN7l0R-1RyjEUMv2fHiW&ust=1527249405561067
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blocându-l parțial și chiar complet dacă discul se rotea suficient de repede. Pe baza vitezei de 

rotație a discului, a distanței dintre  cele 2 oglinzi și a numărului de orificii ale discului, reușește, 

cu 2 secole după Galilei, să facă ce acesta din urmă își propuse, să calculeze viteza luminii și a 

făcut-o cu o marjă de eroare de 2%. Un cărucior și o minge, o scrisoare a unui străin ce privește 

fundul unei fântâni și simplul act de a vedea ne pot face să intrăm în probleme din ce în ce mai 

complexe și mai abstracte pentru a da sens lucrurilor ce ne înconjoară, pentru a ne hrăni 

curiozitatea cu care însuși natura ne-a înzestrat. Putem spune că noi suntem modul prin care 

natura se descoperă pe ea însăși. 

#Oricât ar părea de incredibil, primele 6 paragrafe nu putem spune că au o bibliografie 

specifică în afară de un fragment din “Campbell Biology” ce descrie pe scurt știința dar care 

nu oferă însă toate informațiile, sunt concluzii pe care le-am tras în urma a câțiva ani de 

vizionare de videoclipuri științifice pe youtube, citirea multor articole de acest fel și în destul 

de mare măsură și studiul științelor la școală, concluzii ce au avut ocazia să fie transpuse în 

această lucrare. (nu pretindem că sunt ideile noastre originale, doar că nu au o bibliografie 

concretă fiindcă sunt strânse din surse de-a lungul anilor).# 

  

Poluarea apelor 

Bulgaru Cătălin și Cozi David- clasa a VII-a 

 
Apa este un factor important în echilibrele ecologice, iar 

poluarea acesteia este o problemă actuală cu consecinţe 

mai mult sau mai puţin grave asupra populaţiei. Prin 

poluarea apei, se înţelege alterarea caracteristicilor 

fizice, chimice şi biologice ale apei, produsă direct sau 

indirect de activităţile umane şi care face ca apele să 

devină improprii utilizării normale în scopurile în care 

această utilizare era posibilă înainte de a interveni alterarea. Efectele poluării resurselor de apă 

sunt complexe şi variate, în funcţie de natura şi concentraţia substanţelor impurificatoare. 

Rezolvarea acestor probleme ridicate de poluarea apei se realizează prin tratare, prin care se 

asigură condiţiile necesare pentru consum. 

 O sursă importantă de impurificare a apelor o constituie depozitele de deşeuri sau de 

diferite reziduuri solide, aşezate pe sol, sub cerul liber, în halde neraţional amplasate şi 

organizate. Impurificarea provenită de la aceste depozite poate fi produsă prin antrenarea 

directă a reziduurilor în apele curgătoare de către precipitaţii sau de către apele care se scurg, 

prin infiltraţie, în sol. Deosebit de grave pot fi cazurile de impurificare provocată de haldele de 

deşeuri amplasate în albiile majore ale cursurilor de apă şi antrenate de viiturile acestora. 

 Cele mai răspândite depozite de acest fel sunt cele de gunoaie orăşeneşti şi de deşeuri 

solide industriale, în special cenuşa de la termocentralele care ard cărbuni, diverse zguri 

metalurgice, steril de la preparaţiile miniere, rumeguş şi deşeuri lemnoase de la fabricile de 

cherestea etc. De asemenea, pot fi încadrate în aceeaşi categorie de surse de impurificare 
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depozitele de nămoluri provenite de la fabricile de zahăr, de produse clorosodice sau de la alte 

industrii chimice, precum şi cele de la staţiile de epurare a apelor uzate. 

 Există surse de poluare accidentală, dar ele sunt în marea lor majoritate legate de 

probleme de risc industrial. 

         Consecinţa poluării se simte în oraşul nostru și un bun exemplu este deteriorarea pârâului 

Peţa şi a sistemul hidrogeotermal din zona Băile 1 Mai – Băile Felix – Oradea – Livada. 

Calcarele mezozoice din zona Felix – 1 Mai, au fost puternic carstificate în perioada 

mezocretacică, iar ulterior acoperite de sedimente. Acum în acele goluri carstice subterane 

circulă ape termale, încălzite în scoarță; aceste goluri pot fi străpunse de forajele executate de 

oameni, sau deschiderile lor naturale debușează sub 

forma unor izbucuri termale. 

 Mare parte a calcarelor mezozoice sunt acoperite de 

stive groase de sedimente, depuse în Marea Pannonică, 

dezvoltată în pliocenul mediu pe circa 1 milion de ani; 

aceasta era un uriaș lac dulce care se întindea în bazinul 

mijlociu al Dunării, între Viena și Munții Apuseni, 

intrând și în bazinul Transilvaniei; în zonele periferice 

ale apelor sale, se depuneau sedimente grosiere în care se constată existența unei faune fosile 

diferite de a altor bazine acvatice. În lucrarea lui Mircea Paucă, Mări poluate din trecutul 

pământului românesc, Nymphaea, Oradea, 1979, p. 7-14, se consideră că “Viețuitoarele 

găseau condiții de dezvoltare numai la țărm, iar în larg numai la suprafață. Caracterul ei de 

“mare” izolată, precum și apele ei dulci au determinat o mare sărăcie în viețuitoare. 

Microfauna pelagică era aproape inexistentă. Flora acvatică săracă, datorită condițiilor ei de 

izolare.” Fundul acelui uriaș lac este acum peisajul terestru pe care îl constatăm de la Oradea 

până la Viena. 

             Rezervația Naturală Pârâul Pețea (sau Pârâul 

Peța), este un curs de apă cu sectoare superioare lărgite 

sub forma unor lacuri-bălți nămoloase; are ape termale 

care la izvor au circa 30-34 °C. Acest curs de apă termală 

din Bihor, izvorăște la circa 8-9 km sud-est de Oradea, la 

140 m altitudine în zona Ochiul Țiganului, aparținând de 

zona Băile Felix – Băile 1 Mai, dar mai există ape 

termale care ies în Ochiul Pompei și Ochiul Mare; apoi pârâul Pețea are ape din ce în ce mai 

slab termale, în traiectoria ei pe la sud de Oradea; după un curs de 40 km, se varsă în Crișul 

Repede. În lucrarea lui Kováts Lajos, Cercetări calitative și cantitative efectuate asupra 

păsărilor pe malul pârâului Pețea, Nymphaea, Oradea, 1977, p. 483-491, se arată că “Datorită 

puternicului izvor  termal Izbuc, cu un debit de erupție de 480 m3/h, și o temperatură de 42 °C, 

precum și a altor 17 izvoare termale cu temperaturi între 30 și 36 °C, situate pe cursul pârâului 

Pețea, apele acesteia, precum și a lacului Ochiul Țiganului, nu îngheață niciodată.” Apele 

lacului termal au o suprafață de circa 1.200 m2 și se adună din afluentul netermal, obișnuit, 

numit valea Glighii și izvorul geotermal sublacustru care debușează undeva în zona centrală a 

lacului, în aria cu adâncimea cea mai mare a cuvetei lacustre, pe unde apele termale ies printr-

un aven, din rezervorul geotermal cu ape încălzite în scoarța terestră; există un echilibru între 
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cele două surse de apă, dar la ploi torențiale reci afluentul netermal poate reduce temperatura 

apelor lacustre. 

Pârâului/ Lacului Pețea cu apele sale termale, îți poți imagina cam câtă apă caldă-

fierbinte a trebuit să iasă din izvoare, pentru a permite 

supraviețuirea unor specii  termofile terțiare, pe toată 

perioada frigurilor glaciare cuaternare care au ținut 2,5 

milioane de ani, până acum. Totuși, firul vieții a persistat  

pentru unele specii de organisme azi devenite relictare, 

altele desigur că au dispărut; dar cele care persistă până 

acum, sunt periclitate cu dispariția din cauza indiferenței 

umane, a acțiunilor celor care văd doar interesele 

personale momentane… omul care fără milă degradează cam orice de ce se atinge. În variate 

articole apărute în presa bihoreană, se arată că acest stil uman a devenit mai distructiv decât era 

glaciară. 

 Fauna si flora Lacului Peţea includ Nufărul Termal (Nymphaea lotus var. Thermalis), 

melcul Melanoposis Parreyssi și peştele endemic Scardinus Racovitzae. 

 

Bibliografie: 

 

 Flexform-Poluarea apei 

 Kováts Lajos- Cercetări calitative și cantitative efectuate asupra păsărilor pe malul 

pârâului Pețea  

 Peterlengyel-Pârâul Peţea şi ecosistemul apelor termale 
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Sângele 

Manea Amalia- clasaa X-a B 

 

Sângele se deplasează prin venele sangvine: el iese din inimă, prin artere și se întoarce 

prin vene. Este ca o rețea de tuburi care se tot ramifică, devenind din ce în ce mai fină. Artera 

cea mai mare este aorta, care are un diametru de 2,5 centimetri și se ramifică până când vasele 

capilare se formează. Aceste lucruri, care probabil 

sunt cunoscute, aduc cu ele câteva informații 

speciale, de exemplu:  

 Lungimea însumată a tuturor capilarelor din 

corp este de aproximativ 100.000 de 

kilometri. (de 2 ori perimetrul ecuatorului) 

 Pentru început, aș dori să vă întreb dacă știți 

ce sunt globulele roșii. Pentru cei ce nu știu, 

acestea sunt niște celule foarte speciale, 

pentru că, în timp ce se formează, își pierd o parte fundamentală a oricărei celule, 

nucleul. Ele fac acest lucru pentru a putea transporta tot oxigenul pe care-l primesc 

plămânii la diferitele organe ale corpului. 

 

 Acum că știm ce sunt globulele roșii, haideți să aflăm ce 

sunt globulele albe. O definiție a acestora ar fi cea de paznici ai 

sângelui, deoarece în ciuda faptului că există diferite tipuri, toate 

au această misiune comună. În total numărul lor variază între 

4.500 și 10.500 pe mm3 de sânge. Aceste celule sunt dotate cu 

memorie (când omoară o infecție țin minte cum au făcut-o, astfel 

încât data viitoare când vom avea aceeași infecție reacția va fi mai rapidă și mai 

eficientă, astfel funcționează vaccinurile. 

 

 

 

Pentru a aprofunda mai mult, 

haideți să ne gândim la o situație concretă: 

ne rănim și începem să sângerăm. Însă 

numai pentru un moment. La un moment 

dat, observăm încetarea sângerării. Această 

încetare are loc datorită trombocitelor, celule care acționează în 

echipă și care, în momentul în care întâlnesc un vas sanguin rupt, 

se unesc între ele și aderă la zona afectată, sigilând-o până când vasul se repară. 

       Puțin mai sus am vorbit despre o aplicație practică, legată de coagularea sângelui și 

trombocite. Haideți să ne mai imaginăm o situație destul de des întâlnită: epistaxisul (hemoragia 

nazală). În cazul unei astfel de hemoragii, cunoaștem noi oare pașii corecți pe care ar trebui să 

îi urmăm? Vom afla acum:  
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o Poziția corectă este: în picioare, ușor înclinat în față. NU trebuie capul împins pe spate, 

deoarece poate determina curgerea sângelui pe peretele posterior al faringelui și 

înghițirea lui, ceea ce poate irita stomacul și declanșa vărsături; se recomandă scuiparea 

sângelui care se adună în cavitatea bucală și gât, și nu înghițirea lui; 

o Curățarea foselor nazale, prin suflarea ușoară a nasului; 

o După curățarea nasului, se recomandă compresiunea viguroasă a părților moi ale 

nasului; va trebui să respirați pe gură; 

o Se aplică o pungă cu gheață pe nas și obraji (gheața ajută la oprirea sângerării); 

o Verificați dacă s-a oprit sângerarea doar după 10 minute de compresiune continuă; dacă 

nu s-a oprit, trebuie menținută compresiunea încă 10 minute (cele mai multe sângerări 

se opresc după compresiunea directă timp de 10-20 de minute); 

o Ungeți interiorul foselor nazale cu o emulsie. Nu suflați  nasul și nu introduceți nimic 

în interiorul lui timp de 12 ore de la oprirea sângerării; 

 

Alimentaţia 

Hoduț Darius  și Pușcaș Eli – clasa a IX-a A 

Alimentele sunt substanțe sau produse care servesc ca hrană oamenilor, unele fiind 

consumate ca atare altele necesitând o pregătire prealabilă (termică sau amestec cu ingrediente). 

O definire a calităților minimale necesare unui aliment sunt stabilite pe plan european 

în parlamentul UE prin ordinul (VO(EG)178/2002): alimentele sunt substanțe sau produse care 

au scopul de a îndeplini hrănirea omului (Art.2); în categoria 

alimentelor sunt considerate și băuturile, guma de mestecat, ca 

și alte substanțe ca apa care servesc la pregătirea alimentelor. 

Acest ordin nu consideră aliment: furajele (destinate hranei 

animalelor); animalele în viață, sau cele care nu sunt sacrificate 

după metodele uzuale de sacrificare din abator; plante înainte 

de recoltare; medicamente; produse cosmetice; tabac sau 

produse din tutun; narcotice, stupefiante, substanțe psihotrope; reziduuri sau produse 

contaminate. 

Mâncarea sau hrana reprezintă orice substanță, de obicei compusă din carbohidrați, 

grăsimi și proteine care este consumată de către animale sau de către oameni fie în scopul 

metabolizării în energie, fie doar pentru plăcerea gustativă. Substanțele comestibile se mai 

numesc alimente. 

Mâncarea variază după cultură, nație, popor, dar și poziție geografică și este obținută 

prin activități precum cultivarea (în cazul plantelor), a creșterii animalelor, pescuitul, mai rar 

vânarea animalelor sălbatice. 

Cele mai multe popoare au propriile mâncăruri distinctive, iar știința care studiază 

obiceiurile, preferințele și practicile specifice fiecărui popor în ceea ce privește pregătirea 

mâncărurilor se numește gastronomie. Întrucât atât consumul redus de alimente cât și consumul 

excesiv de alimente poate duce la probleme de sănătate pe termen scurt sau pe termen mediu și 

lung, atât animalele cât mai ales oamenii își impun uneori un regim alimentar mai strict, numit 

dietă. 
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Mâncarea vine în general fie din sursă vegetală, fie din sursă animală, fie minerală, deși 

mai există și excepții. Multe plante sunt mâncate pe post de aliment, iar în prezent există în jur 

de 2000 de specii de plante cultivate pentru consumarea ca aliment. Semințele plantelor sunt o 

sursă bună de mâncare atât  pentru oameni, cât mai ales pentru animale pentru că ele conțin 

substanțele nutritive necesare plantei pentru emergența din sol. Semințele comestibile includ 

cerealele (cum ar fi grâul, orzul sau orezul), legumele (precum mazărea, fasolea sau lintea) și 

nucile. Semințele oleaginoase sunt folosite pentru obținerea uleiului prin presare (cum ar fi 

uleiul de floarea-soarelui, măsline sau susan). Cea mai veche formă de hrană preparată era 

hummus-ul (un fel de terci din năut) care se întâlnea în Egiptul Antic. 

Fructele plantelor sunt foarte des consumate pentru conținutul lor ridicat de proteine 

vegetale și de vitamine, cum ar fi vitamina C. Plantele au dezvoltat între timp fructe, care atrag 

atât prin înfățișarea lor, cât și prin miros, gust, textură, asigurând-și astfel perpetuarea speciei. 

Alte părți ale plantelor care mai sunt mâncate pe post de aliment mai sunt: rădăciniile 

(ex.morcovi), frunzele (ex.la pătrunjel), tuberculii (ex. la cartof) sau inflorescențele (ex. la 

conopidă). 

Animalele pot fi folosite ca mâncare fie direct, prin carnea lor, fie indirect prin produsele 

pe care le elaborează. Carnea este produsul luat direct de la animale, pe când produsele luate 

indirect de la animale sunt laptele, ouăle de la păsări, mierea de la albine și icrele de la pești. 

Pentru sporirea gustului dar mai ales pentru uciderea microbilor dăunători care ar putea exista 

în produsele de origine animală, acestea sunt aproape întotdeauna supuse unei operații precum 

fierberea, prăjirea, afumarea sau pasteurizarea (în ceea ce privește laptele).        

Este importantă cunoașterea etapelor de preparare a alimentelor întrucât prin prelucrare 

acestea suferă modificări care determină pierderea conținutului nutritiv sau apariția de compuși 

toxici. Prima etapă în prelucrarea alimentelor constă în verificarea stării de salubritate a 

acestora: carnea proaspătă are consistența elastică fiind acoperită de o peliculă umedă, 

nelipicioasă, iar sucul este limpede; laptele de vacă proaspăt este alb iarna și gălbui vara, 

omogen, fără impurități, gust dulceag; peștele trebuie să aibă un miros plăcut; untul proaspăt 

este galben și omogen; uleiul trebuie să fie limpede, galben, fără 

miros; cartofii trebuie să fie netezi, lucioși și neîncolțiți; 

conservele  nu trebuie să prezinte capacul bombat. Decongelarea 

corectă a cărnii se face lent nu se recomandă decongelarea în apă 

caldă. Ouăle se spală bine cu apă caldă înainte de preparare. 

Legumele și fructele se spală înainte de folosire. 

Prin prelucrare termică alimentele suferă transformări: 

prin prăjire se formează produși toxici și cancerigeni (acroleină 

și acrilamide); prin fierbere se pierd vitamine, de aceea se 

recomandă fierberea în abur sub presiune; prin conservare alimentele se protejează de acțiunea 

oxidativă a mediului; prin congelare se mențin proprietățile alimentelor, dar decongelarea 

trebuie să fie rapidă dacă alimentele vor fi preparate la cald sau lentă dacă se consumă crude. 

Alimentația sănătoasă definește acel tip de alimentație care este adaptată și echilibrată 

energetic și nutrițional, astfel încât să satisfacă nevoile proprii fiecărui individ pentru susținerea 

și întreținerea organismului în condiții optime. Alimentația sănătoasă asigură dezvoltarea 

optimă a organismului, menține starea de sănătate, previne îmbolnăvirile și astfel crește 

speranța de viață și calitatea acesteia.  

https://www.google.ro/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwivg6P4mp7bAhXEjqQKHdVIBscQjRx6BAgBEAU&url=http://www.esanatos.com/nutritie/alimentatie/vitaminele-si-alimentatia-sana64855.php&psig=AOvVaw2lRZ__jOcss4VokCGAwelj&ust=1527246517126444
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Caracteristicile esențiale ale alimentației sănătoase sunt: moderația, varietatea, 

calitatea, cantitatea și echilibrarea. Adoptarea alimentației optime necesită în primul rând 

cunoașterea importanței acesteia pentru menținerea stării de sănătate și în al doilea rând, 

existența cunoștințelor și posibilităților practice de aplicare. Diversele alimente au proprietăți 

energetice și nutriționale diferite, de aceea, de cantitatea și modul lor de combinare depinde 

sănătatea alimentației. Recomandările pentru nutriția optimă se referă la cantitatea alimentelor 

consumate, la calitatea lor și la modul lor de pregătire și consumare. 

Principiile alimentare:  

 Glucide -Ar trebui să ocupe 55-60% din rația calorică de pe o zi (sau între 5 și 7 g/kg 

corp/zi). Acestea furnizează 4,3 kcal pe 1 g ingerat. Sursele de glucide se recomandă a 

fi luate din cereale integrale (pâine integrală, fulgi de ovăz, orez brun, fulgi de secară, 

paste din făină integrală), legume și fructe proaspete, leguminoase (linte, năut, fasole, 

mazăre). Acestea sunt importante atăt pentru conținutul de hidrați de carbon de cea mai 

bună calitate, cât și pentru indicele glicemic scăzut și fibrele pe care le conțin. 

 Lipide - Ocupă 30% din rația calorică zilnică (sau 1 g/ kg corp/ zi). Un gram de lipide 

este echivalentul a 9,3 kcal. Se recomandă consumul de acizi grași mononesaturați sau 

polinesaturați din uleiul de masline, ulei de in, semințe de cânepă, fructe oleanginoase 

(migdale, alune de pădure, nuci, semințe de dovleac și floarea soarelui), ulei de pește. 

 Proteine - Reprezintă 15% din rația calorică și furnizează 4,3 kcal la 1 g ingerat. Se 

recomandă consumul de proteine cu valoare biologică mare din ou, carnea albă, pește, 

lactate. 

 Apa - Este un element fără de care organismul uman nu poate supraviețui. Aportul zilnic 

de apă ar trebui să se situeze între 1,5-2 litri.  

Repartiția calorică pe mese se face astfel : micul dejun 30%, prânzul 30%, cina 20% și 

cele 2 gustări 10% fiecare. Cina va fi luată cu 4 ore înainte de a merge la culcare. 

      Alimentația este procesul prin care organismul primește substanțele nutritive necesare 

desfășurării activităților fiziologice și își asigură substratul energetic, enzimatic, hormonal 

necesar îndeplinirii funcțiilor principale de: relație, nutriție și reproducere. Alimentația este o 

componentă a stilului de viață alături de activitatea fizică, sănătatea mentală, somnul.  

     Se pot da definiții pentru stilul de viață sănătos, dar lucrul cel mai important este să ne 

comportăm astfel încât să ne reducem riscul de boală. Sigur că fumatul, comportamentul 

agresiv, poluarea mediului, lipsa imunizărilor, consumul de droguri contribuie la creșterea 

acestui risc. Preocupări privind menținerea stării de sănătate există din antichitate. "Principiul 

dublei perfecțiuni" menționat în scrierile rabinice (Talmudul), la romani binecunoscutul "Mens 

Sana in Corpore Sano" exprimă necesitatea de a menține o bună stare fizică și mentală. Scrierile 

menționau recomandări despre dietă, valoarea nutritivă a alimentelor, toxicitatea acestora. 

Preocupări pentru dietă se regăsesc și în lucrarea lui Cornelius "De arte medica". 

Bibliografie: 

o http://www.cdt-babes.ro/articole/alimentatia-principii-alimentare.php 

o https://ro.wikipedia.org/wiki/Aliment 

o https://ro.wikipedia.org/wiki/M%C3%A2ncare  

o M. Marcu-Lapadat, F. Macovei, F. Dobran: Biologie – Manual pentru clsa a VII-a, 

ed. Teora 
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Amuzamente chimice 
Bârzan Andreea- clasa a XII- a B 
Focul rece Amestecul de apă şi de alcool 95% în proporţie de 1:1 este un lichid 

imflamabil, dar care arde cu o flacără necombustibilă. Impregnaţi o batistă cu acest amestec, o 

stoarceţi şi ţinând-o cu o pensetă îi daţi foc. Batista va arde cu flacără vie, dar va rămâne intactă. 

Cerneala incoloră Pe o foaie de hârtie albă, scrieţi un text cu o peniţă nouă, înmuiată 

într-o soluţie incoloră de clorură de cobalt 10 %. Acest text colorat în albastru  apare atunci 

când hârtia este încălzită. Pentru a-l face să dispară din nou, este suficient să suflaţi de câteva 

ori de aproape asupra foii de hârtie. 

Amprente invizibile Pe locul unde sunt amprentele, se presară câteva cristale de iod şi 

se acoperă cu o ceaşcă. După câteva ore, amprentele apar colorate în maroniu. 

Capcana chimică Pe obiecte ce ar putea fi atinse de o persoană, se presară o substanţă 

numită „albastru de brom-fenol” care în stare uscată este aproape incoloră. Dacă această 

substanţă ajunge pe degetele persoanei, datorită umidităţii acestora (transpiraţiei), se colorează 

în albastru, culoare care nu dispare nici la spălare, ci din contră, se intensifică. 

Vulcanul chimic Pe o plăcuţă de azbest se pune o grămăjoară de 10-15 g bicromat de 

amoniu. Dacă în partea de sus a grămăjoarei se înfige o sârmă de cupru înroşită în foc, se 

porneşte o reacţie de descompunere , iar micul vulcan va degaja caldură, va emana vapori de 

apă şi flăcări...verzi. 

Încălzirea cu apă rece Se ştie că la stingerea varului cu apă, se degajă o mare cantitate 

de căldură. Tocmai pe aceasta se bazează scamatoria fierberii oului cu apa rece. Scamatorul 

foloseşte un vas cu fund dublu (cel superior fiind perforat), în care toarnă apa, restul fiind făcut 

de varul care a fost pus anterior între cele două funduri (desigur fără ştirea asistenţei). 

Ceața Un vas de sticlă în care s-a introdus în prealabil HCl concentrat, se acoperă cu un 

dop murdar de ammoniac. Imediat în sticlă apare un fum alb asemănător ceţii. 

Steagul României Î ntr-o eprubetă se adaugă soluţie de clorură ferică şi 1-2 picături de 

sulfocianură de potasiu. Se obţine sulfocianura de fier de culoare roşie. Într-o eprubetă se 

adaugă soluţie de azotat de plumb şi soluţie de iodură de potasiu. Se obţine iodura de plumb un 

precipitat de culoare galbenă. Într-o eprubetă se adaugă soluţie de sulfat de cupru şi soluţie de 

hidroxid de sodiu. Peste precipitatul obţinut se adaugă 

amoniac şi se agită eprubeta. Se va obţine hidroxid 

tetraaminocupric de culoare albastră. 

Flăcări și fum Într-un creuzet se realizează un 

amestec din părţi egale de zahăr şi KClO3 (1-2g din 

fiecare). Se pot adăuga şi pulberi metalice (Mg, Fe). Cu 

pipeta se adaugă 1-2 picături de H2SO4 concentrat. 

Amestecul se aprinde arzând cu flacără vie de culoare 

violet.  

Aprinderea spontană  Într-o capsulă se realizează 

un amestec de KMnO4 şi H2SO4 concentrat. Se introduce bagheta în amestec şi apoi se atinge 

fitilul unei spirtiere cu alcool. Fitilul se va aprinde spontan. 

CHIMIA E INCITANTĂ ŞI, CU SIGURANŢĂ, MERITĂ APRECIATĂ! 

Bibliografie: Dan I. Seracu, Cartea chimistului amator, Editura Albatros, București, 1979 

WOW! 
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Fenomene ale naturii 
 
Moza Sorina şi Pop Lăcrimioara – clasa a IX-a A 
 

Natura, în sens larg, este echivalentă cu lumea materială, universul fizic, universul 

material sau, simplu, univers, fire sau în termeni populari Mama natură; fenomenele lumii 

înconjurătoare, lumea anorganică și organică. 

 Științele naturale sunt științe care au ca obiect de studiu natura și înțelegerea 

fenomenelor naturale. Acest termen distinge domeniile care folosesc metoda științifică pentru 

a studia natura de științele sociale care o folosesc pentru a cerceta comportarea și societatea 

omenească. 

Științele naturale pot fi împărțite în două ramuri principale: științe ale vieții (sau 

biologie) și științe fizice. Aceste ramuri ale științelor naturii sunt împărțite în mai multe ramuri 

specializate suplimentare (de asemenea cunoscute sub numele de domenii), fiecare dintre 

acestea fiind cunoscută ca „științe naturale”. Principalele domenii ale științelor  naturale sunt 

incluse în astronomie, biologie, chimie, fizică și grupul științelor Pământului (din care fac parte 

geografia, geologia, ecologia etc.).   

 Fenomenele naturii sunt manifestări ale elementelor naturii, aceste fenomene fiind 

reprezentate în special de ploaie, tunet, trăsnet, chiciură, zăpadă, brumă, ceață, aurora boreală, 

curcubeu, rouă și multe altele. 

 PLOAIA - Ploaia este o parte importantă a 

circuitului apei în natură și are loc după ce apa care 

s-a evaporat din râuri, lacuri, oceane, ș.a.m.d. se 

condensează ajungând picături de apă și cade pe 

pământ, întorcându-se înapoi în pârâuri, râuri, 

lacuri, etc.. Procesul formării ploii este numit și 

efectul Bergenon. 

 TRĂSNETUL – este o descărcare electrică 

disruptivă, care se produce în atmosferă, de obicei, dar nu 

totdeauna, în timpul furtunilor. Majoritatea trăsnetelor au 

loc la altitudine (în interiorul aceluiași nor sau între diferiți 

nori) și de obicei nu sunt observate. Trăsnetele care se 

produc între nor și pământ sunt numite negative sau 

pozitive . Descărcări electrice de mare amploare au loc de 

asemenea în straturile înalte ale atmosferei. 

 CHICIURA- sau promoroaca este o formă de 

precipitații produsă prin condensarea ceții pe fulgi de 

zăpadă formând un bulgăre de chiciură sau 

acumulându-se pe ramurile copacilor, pe conductorii 

liniilor electrice sau pe alte obiecte de pe sol. Ea 

constituie o masă cristalină albă, cu o structură fină. 

Apare prin desublimarea vaporilor de apă sau prin 
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înghețarea picăturilor suprarăcite. Chiciura nu trebuie confundata cu bruma care este o 

formă de precipitații înrudită. 

 ZĂPADA-  numită și omăt sau nea este o formă 

solidă de precipitație, care este nimic altceva decât 

apă înghețată, aflată în stare cristalină constând 

dintr-o multitudine de fulgi de zăpadă. Are o 

structură deschisă și moale, cu o densitate scăzută. 

Zăpada se formează de obicei când vaporii de apă 

trec prin procesul de depoziție înaltă în atmosferă 

la temperaturi mai scăzute de 0 °C (sau 32 °F). 

 AURORA POLARĂ- este un fenomen optic ce constă într-o strălucire intensă 

observată pe cerul nocturn în regiunile din proximitatea zonelor polare, ca rezultat al 

impactului particulelor de vânt solar în câmpul magnetic terestru. Când apare în 

emisfera nordică, fenomenul e cunoscut sub numele de aurora boreală, termen folosit 

inițial de Galileo Galilei, cu referire la zeița romană a 

zorilor, Aurora, și la titanul care reprezenta vânturile, 

Boreas. Apare în mod normal în intervalele 

septembrie-octombrie și martie-aprilie. În emisfera 

sudică, fenomenul poartă numele de auroră australă, 

după James Cook, o referință directă la faptul că apare 

în sud. Fenomenul nu este exclusiv terestru, fiind 

observat și pe alte planete din sistemul solar, precum 

Jupiter, Saturn, Marte și Venus. Totodată, fenomenul 

este de origine naturală, deși poate fi reprodus artificial prin explozii nucleare sau în 

laborator.  

 ROUA- este un fenomen meteorologic care face parte din categoria precipitațiilor. Ea 

se formează de obicei seara sau în cursul dimineții, 

prin răcirea aerului vaporii de apă existenți la 

suprafața solului se condensează formându-se pe 

diferite obiecte de pe sol picături de apă. Acest 

proces este asemănător cu alte fenomene 

metereologice care au loc în aer, ca ceața sau norii. 

 CURCUBEUL- este un fenomen optic și 

meteorologic atmosferic care se manifestă prin 

apariția pe cer a unui spectru de forma unui arc 

colorat atunci când lumina soarelui se refractă în picăturile 

de apă din atmosferă. De cele mai multe ori curcubeul  se 

observă după ploaie, când soarele este apropiat de orizont.  

 Curiozităţi despre fenomenele naturale :  

Fenomenul Sun Dogs - Asemeni curcubeelor, fenomenul 

denumit Sun Dogs (n.r. câinii soarelui) apare datorită 

cristalelor de gheață din atmosfere care refractă razele 

Soarelui. Vestea bună este că, deși fascinant, fenomenul 

apare destul de des, mai des chiar decât curcubeele. 
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Curcubeul de foc - Curcubeul de foc este un fenomen natural rar întâlnit, extraordinar. Are loc 

atunci când picăturile de apă de dimensiuni uniforme se grupează într-un nor care „curbează” 

lumina în cadrul unui fenomen de difracție, aceasta fiind separată pe mai mult lungimi de undă, 

scrie Descopera.ro. Asa se face că, efectul vizual este similar cu cel al curcubeului, deși 

fenomenul în sine nu este nici curcubeu, nici foc. 

Fulgerele Catatumbo - La gura de vărsare a râului Catatumbo, în Venezuela, iau naștere 

formațiuni noroase unice în lume, care generează un spectacol foarte rar, cunoscut drept 

„fulgerele Catatumbo”. Astfel de furtuni sunt fenomene  naturale care pot avea loc chiar și timp 

de 160 de nopți pe an, pot dura până la 10 ore pe zi și pot înregistra 280 de fulgere pe oră. 

Norii Mammatus -  Norii Mammatus sunt aglomerări noroase care se formează și „atârnă” la 

baza altor nori. Atunci când se întâlnesc nori și fronturi de aer cu niveluri diferite de umiditate, 

straturile mai grele se așează sub cele mai ușoare, dând naștere acestui fenomen deosebit de 

interesant. 

 
 

Bibliografie: 
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Sistemul circulator 
 

Cuc Iarina şi Sabău Andra- clasa a VII-a 

 
Sângele este un ţesut conjunctiv fluid de culoare roşie datorită Hemoglobinei cu pH 

neutru (=7,3). Volumul sângelui reprezintă 8% din greutatea corpului. Este alcătuit din 

substanţă fundamentală numită plasmă şi din celule numite elemente figurate. Plasma 

reprezintă 55% din volumul de sânge. Conţine 90% apă şi 10% substanţe organice şi 

anorganice. Substanţele organice din plasmă sunt proteine, glucide, lipide, vitamine şi 

hormoni.Elementele figurate reprezintă 45% din volumul de sânge. Acestea sunt: globulele 

roşii, globulele albe şi trombocite. 

Globulele roşii se mai numesc hematii sau eritrocite. În stadiul de adult nu au nucleu şi au 

formă de disc biconcav. Există aproximativ 4,5-5 milioane de hematii/mm3 de sânge. O 

hematie trăieşte 100-120 de zile. Ele se formează în măduva roşie a oaselor şi sunt distruse în 

splină. În hematii se găseşte o substanţă numită hemoglobină, care conţine fier. Datorită 

hemoglobinei, hematiilor le revine rolul de a transporta O2 şi CO2. Hemoglobina se combină 

uşor cu O2, formând Oxihemoglobina. De asemenea, hemoglobina se combină cu CO2, 

formând Carbohemoglobină. Oxihemoglobina şi Carbohemoglobina sunt combinaţii labile, 

uşor se formează, uşor se desfac.La nivelul aleveolelor pulmonare şi la nivelul celulelor are loc 

schimbul de gaze (O2 şi CO2) între plămâni şi sânge, respectiv între sânge şi celule. Schimbul 

de gaze între aceste medii se realizează datorită diferenţei de presiune a gazelor. Astfel, în 

alveolele pulmonare presiunea O2=100 mm Hg, iar a CO2=40 mm Hg. Presiunea O2 în sânge 

este de 40 de mm Hg, iar CO2 este de 47 mm Hg. La nivelul ţesuturilor, schimbul de gaze se 

realizează între sânge şi celule. Astfel, în capilarele sanguine presiunea O2=100 mm Hg şi 

presiunea CO2=40 mm Hg. În celule, presiunea O2=40 mm Hg şi presiunea CO2=47 mm Hg. 

Globulele albe se mai numesc leucocite. Sunt celule cu nucleu. Se găsesc 6-8 mii de 

leucocite/mm3 de sânge. Rolul globulelor albe este de a asigura imunitatea organismului, adică 

apără organismul de microorganisme patogene. Imunitatea reprezintă capacitatea organismului 

de a se apăra. Aceasta poate fi: înnăscută, dobândită - în mod natural (ex. dacă faci varicelă, în 

organism rămân anticorpi formaţi împotriva virusului), în mod artificial (prin vaccinare sau 

prin administrare de imunoglobuline). 

Trombocitele sunt plachete sanguine care se formează prin fragmentarea unor celule 

mari. Rolul trombocitelor este de a coagula sângele. 

Atât clorofila din plantele verzi, cât și hemoglobina din sângele vertebratelor superioare 

au o structură chimică extrem de apropiată. Și una, și cealaltă conțin grupe de atomi aproape 

identice, legate printr-un atom de magneziu la clorofilă și printr-un atom de fier la 

hemoglobină. 

Numele de hemoglobină provine de la cuvântul grecesc „haima” (sânge) și „globulină” 

(o proteină). Pigmentul haima, care se găsește în hematiile vertebratelor, le dă culoarea roșie 

prin fierul pe care îl conține în molecule.  

Totuși, unele animale – de exemplu racii – au sângele nu roșu, ci albastru (spre 

surprinderea nobilimii engleze din secolele trecute care era convinsă că „numai nobilii au sânge 

albastru în vene”). Acest tip de „hemoglobină” este hemocianină (haima=sânge, 
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Kuanos=cupru), deci o hemoglobina care conține în moleculă în loc de un atom de fier, unul 

de cupru, care-i dă culoarea albastră în loc de cea roșie. 

Principala funcțiune a sângelui este de a transporta oxigen în toate părțile corpului. Mai 

târziu, s-a constatat că el transportă nu numai oxigen, ci și zahăr, baze albuminoide, grăsimi, 

vitamine, hormoni, săruri și chiar apă. 

Se știa încă din timpuri vechi, că în India și apoi în Grecia antică, celor anemici li se 

dădea să bea apă în care stătuseră câteva zile înainte niște resturi de potcoave sau cuie ruginite, 

care dădeau oxizi de fier. 

O legendă, spune ca în anul 1747, 

un tânăr chimist italian, cu sensibilități 

romantice, a vrut să lege chimia de 

dragostea lui pentru o fată căreia îi 

promisese să-i facă o verighetă de nuntă 

cum nu avea nimeni pe lume: o verighetă 

din fierul pe care îl va scoate din propriul 

sânge. Chimistul romantic de mai sus, nu 

știa că fierul conținut în sângele unui om 

era așa de puțin, aproximativ 4 grame, așa 

că dacă ar fi reușit să își scoată tot sângele 

și apoi tot fierul conținut în sânge, abia ar fi 

fost suficient pentru o verighetă subțire și sărăcăcioasă. 

... Și astfel, verigheta promisă nu se putea face, cu toate sângerările pe care tânărul 

italian și le făcea mereu, slăbind zi de zi. Și iubita chimistului italian s-a plictisit de așteptat și 

a acceptat un alt logodnic, care i-a oferit o banală verighetă din aur masiv. 

 

Bibliografie: 
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Matematica distractivă  

Jurca Sânziana- clasa a X-a B 

1. - Ce este o găină pentru un matematician? 

- Un ou derivat. 

 

2. - Dragul meu, tu iubești matematica mai mult decât pe mine. 

- Desigur că nu! Cum puteai crede aşa ceva?! 

- Demonstrează! 

- Fie A – mulţimea obiectelor iubite… 

 

3. - Care este culmea matematicii? 

- Să te culci cu două necunoscute şi să apară o a treia. 

 

4.  Intră un matematician într-un magazin foto şi zice: 

- Aş dori să-mi developaţi filmele acestea. 

- 9x13? 

- 117, de ce? 

 

5. - Oare de ce o fi murit cartea mea de matematică? 

- Pentru că avea prea multe probleme! 

 

6. Un număr ia de soţie o fracţie. După un timp, divorţează. De ce? 

Pentru că fracția era ordinară. 

 

7. - De ce a fost lichidată culegerea de matematică? 

- Ştia prea multe. 

 

 

HAHA! 
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Nu te-ai fi gândit că? 

Pop Raul- clasa a X-a B 

1. În ciuda dimensiunii gurii balenei albastre,  gâtul acesteia este atât de îngust încât nu poate 

înghiți un obiect cu un diametru mai mare decât  cel al unei mingi de plajă. 

 

2. Probabilitatea ca în apa pe care o bem să existe încă o moleculă de apă care a fost băută 

cândva de un dinozaur este de aproape 100%. 

 

3. Există mai multe specii de melci de mare care au 

clorofilă în corpurile lor, pe care o folosesc pentru a 

produce fenomenul de fotosinteză. 

 

4. Fiecărei persoane din lume îi sunt repartizate 1,6 

milioane de furnici, iar greutatea totală a tuturor furnicilor 

din lume este egală cu greutatea tuturor oamenilor de pe planetă. 

 

5. Luminii de la Soare îi ia 8 minute până atinge Pământul; dacă Soarele s-ar stinge acum, în 8 

minute am rămâne în întuneric. 

 

6. Nitrogenul a fost denumit de Antoine Lavoisier ca azot, termen ce înseamnă în limba greacă 

"fără viață". 

 

7. Clorul a fost primul gaz folosit ca armă de luptă de către germani, în  timpul Primului Război 

Mondial. 

  

INTERESANT! 
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