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În loc de editorial  
 

2019 – ANUL INTERNAȚIONAL AL 

TABELULUI PERIODIC AL ELEMENTELOR 
                                                                                           

                                                                                                                            Pop Iulia 

 

Cu 150 de ani în urmă, chimistul rus Dmitri Mendeleev şi colegul său german Julius Lothar au 

descoperit în mod independent o legătură sistemică între masa atomică şi proprietăţile chimice ale 

elementelor. 

În anul 1869, Dmitri Mendeleev a publicat primul tabel periodic recunoscut la nivel mondial. 

Pentru a marca înfiinţarea acestui instrument de chimie, UNESCO a declarat 2019 Anul Internaţional al 

Tabelului Periodic al Elementelor. 

Potrivit ONU, Anul Internaţional al Tabelului Periodic al Elementelor urmăreşte să atragă atenţia 

asupra modului în care chimia promovează dezvoltarea durabilă şi oferă soluţii la provocările globale 

din domeniile energiei, educaţiei, agriculturii şi sănătăţii. 

Până în prezent, toate elementele, de la numărul atomic 1 (hidrogen) până la 118 (organesson), 

au fost descoperite sau sintetizate. În natură, apar numai elemente cu numere atomice de la 1 la 94, dintre 

care 83 au existat deja în formarea Pământului, iar 11 au fost şi sunt formate din dezintegrarea naturală 

a celor 83 de elemente. Următoarele elemente până la cel cu numărul atomic 118 au fost formate pe cale 

sintetică după ce un radioizotop este expus la un alt izotop specific.  

În cele ce urmează am să vă prezint cele mai noi elemente sintetizate și povestea din spatele 

numelor acestora.  

 

Darmstadtiul, elementul cu numărul atomic 110, a fost obţinut în 1994 bombardând un 

izotop greu de plumb cu atomi de nichel. Specialiştii au obţinut în total 13 atomi de 

darmstadtiu. Numele vine de la oraşul german Darmstadt, unde se află laboratorul în 

care s-au desfășurat cercetările.  

 

Roentgeniul, elementul cu numărul atomic 111, a fost obţinut pentru prima dată în 

1994, obținându-se 3 atomi. Pentru a valida rezultatele, cercetătorii au repetat 

experimentul în 2002, obţinând alţi trei atomi. Numele elementului a fost dat în onoarea 

fizicianului german Wilhelm Conrad Roentgen (1845 - 1923), laureat al premiului 

Nobel pentru fizică, cel care a descoperit razele X, în 1895.  

 

Coperniciul, elementul cu numărul atomic 112, a fost fabricat pentru 

prima dată în 1996, prin ciocnirea atomilor de zinc cu cei de plumb. Până în prezent 

au fost obţinuţi, în total, 75 de atomi ai acestui element. Numele său vine de la 

celebrul astronom Nicolaus Copernicus (1473-1543), primul care a emis teoria că 

Pământul se roteşte în jurul Soarelui, contrazicând astfel ideile greşite ale vremii sale.  

 

Nihoniul, elementul cu numărul atomic 113, a fost detectat pentru prima dată în anul 2003 

prin dezintegrarea atomului de moscoviu și a fost sintetizat în anul 2006. Abia în anul 2012 

au reușit pentru prima dată să-l sintetizeze. Sintetizarea a avut loc prin bombardarea unui 

strat de bismut cu ioni de zinc cu viteza de o zecime a vitezei luminii. A fost descoperit de 

cercetătorii japonezi, motiv pentru care l-au denumit dupa Nihon, care înseamnă Japonia.  

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Moscoviu
https://ro.wikipedia.org/wiki/Bismut
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ion
https://ro.wikipedia.org/wiki/Zinc
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Moscoviul, elementul cu numărul atomic 115, a fost sintetizat pentru prima dată 

în 2003 de o echipă de cercetători ruși și americani de la Institutul Reunit pentru 

Cercetări Nucleare (JINR) din Dubna, Rusia. A fost denumit după capitala țării 

în care a fost sintetizat.  

 

  

Tennessiul, elementul cu numărul atomic 117, a fost sintetizat în 2009. A fost constituit 

din elementele cu numerele atomice 116 și 118, obținute anterior la Dubna. Cercetătorii 

de la Oak Ridge National Lab, din Tennessee, au denumit elementul descoperit de ei.  

 

 

                            

Organessonul, elementul cu numărul atomic 118, a fost sintetizat în 2006.  A fost 

produs prin colizii ale atomilor de Californiu și de Calciu. Echipa rusă ce a descoperit 

elementul l-a denumit după fizicianul Yuri Oganessian. 

 

 

 

 

Aceste elemente super-grele sunt extrem de instabile și au tendința să se descompună în câteva 

fracțiuni de secundă, astfel că nu au o utilitate practică. Cu toate acestea, cercetătorii încă speră să 

descopere elemente super-grele care să fie și stabile.  

  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
              

 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/2003
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Institutul_Reunit_pentru_Cercet%C4%83ri_Nucleare&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Institutul_Reunit_pentru_Cercet%C4%83ri_Nucleare&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Dubna
https://ro.wikipedia.org/wiki/Rusia
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Personalitatea ediţiei 

DIMITRI IVANOVICI MENDELEEV 

                                                   Gal Ana-Maria 

                                                                                                                             

     Dimitri Mendeleev s-a 

născut la 27 ianuarie 1834 

în Tobolsk, Siberia, fiind ultimul 

dintre cei 14 copii ai lui Ivan Pavlovici 

Mendeleev și Mariei Mendeleev. La 

vârsta de 14 ani, după moartea tatălui 

său, Mendeleev a urmat gimnaziul în 

Tobolsk. 

     În 1849, familia Mendeleev, 

al cărei statut social și situație materială decăzuseră considerabil din cauza morții tatălui, se mută la Sankt 

Petersburg, unde tânărul de numai 16 ani intră la Institutul Pedagogic din Sankt Petersburg. După 

terminarea acestuia, în 1855, este diagnosticat cu tuberculoză, ceea ce determină mutarea sa în Peninsula 

Crimeei, într-o zonă recunoscută pentru valențele terapeutice ale aerului său sărat, esențial în tratamentul 

tuberculozei. Acolo, predă științe la gimnaziul local pentru un an. După completa sa însănătoșire, se 

reîntoarce total refăcut la Sankt Petersburg (în 1856). 

    Între 1859 și 1861 a făcut cercetări asupra densității gazelor la Paris, mai apoi, a lucrat cu 

chimistul german Robert Bunsen și cu fizicianul Gustav  Robert Kirchhoff  la Heidelberg, făcând 

cercetări în domeniul chimiei. În 1863, după întoarcerea în Rusia, a devenit profesor de chimie la 

„Institutul Tehnologic” și la „Universitatea de Stat” din Sankt Petersburg. 

    În 1905, Mendeleev a fost ales membru al Academiei Regale de Științe a Suediei. În anul 

următor, Comitetul Nobel pentru Chimie a recomandat Academiei Suedeze să atribuie lui 

Mendeleev Premiul Nobel pentru Chimie în 1906 pentru descoperirea sistemului periodic. Secțiunea de 

chimie a Academiei Suedeze a susținut această recomandare. Academia urma să aprobe alegerea 

Comitetului, așa cum a procedat în aproape toate cazurile. În mod neașteptat, la reuniunea completă a 

Academiei, un membru discret al Comitetului Nobel, Peter Klason, a propus candidatura lui Henri 

Moissan pe care a favorizat-o. Svante Arrhenius, deși nu a fost membru al Comitetului Nobel pentru 

Chimie, a avut o mare influență în Academie și, de asemenea, a solicitat respingerea lui Mendeleev, 

argumentând că sistemul periodic era prea vechi pentru a recunoaște descoperirea sa în 1906. Conform 

contemporanilor, Arrhenius a fost motivat de nemulțumirea pe care a avut-o împotriva lui Mendeleev 

pentru critica sa asupra teoriei disocierii lui Arrhenius. După argumente intense, majoritatea Academiei 

a ales Moissan cu o marjă de un vot. Încercările de a numi pe Mendeleev în 1907 au fost din nou frustrate 

de opoziția absolută a lui Arrhenius.  

     Mendeleev a avut alte contribuții importante în chimie. Chimistul rus și istoricul științific Lev 

Chugaev  l-au caracterizat drept „un chimist al geniului, fizician de primă clasă, un cercetător fructuos 
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în domeniile hidrodinamicii, meteorologiei, geologiei, anumitor ramuri ale tehnologiei chimice 

(explozivi, petrol și combustibili) și alte discipline adiacente chimiei și fizicii, un expert temeinic al 

industriei chimice și al industriei în general, și un gânditor original în domeniul economiei ". Mendeleev 

a fost unul dintre fondatorii, în 1869, ai Societății Chimice din Rusia. A lucrat la teoria și practica 

comerțului protecționist și la agricultură. 

     El a inventat pirocolodionul, un fel de pulbere fără fum pe bază de nitroceluloză . Această lucrare 

fusese comandată de marina rusă, care, totuși, nu a adoptat-o considerând că este prea scumpă. 

Mendeleev a întreprins numeroase studii în domeniul petrochimiei, analizând compoziția 

petrolului și conștientizând încă din secolul al XIX-lea importanța acestuia. El a fost, de altfel, cel care a 

susținut și ajutat la fondarea primei rafinării din Rusia și tot el a fost cel care a propus în premieră 

mondială ca petrolul să fie transportat prin conducte și nu în butoaie, așa cum se întâmpla în toată lumea. 
El a scris: „Faptul că trebuie să observăm că petrolul s-a născut în adâncurile pământului și că numai 

acolo trebuie să ne căutăm originea".   

    În ciuda faptului că Mendeleev a fost o personalitate științifică marcantă a timpului său, onorat 

de foarte multe organizații științifice din întreaga Europă, acasă, în Rusia, a fost privit cu suspiciune, 

ceea ce a dus la demisia sa de la catedra Universității din Sankt Petersburg în ziua de 17 august 1890. 

    În ultimii săi ani de activitate profesională, a creat patentul clasic al votcii rusești, cu 40% alcool. 

De-a lungul vieții a publicat peste 400 de cărți și studii în numeroase domenii ale științei, printre acestea 

numărându-se hidrodinamica, meteorologia, geologia, petro-chimia, fizica și chiar economia.   

A murit de gripă, la 73 de ani, la Sankt Petersburg. 

  Elementul chimic numărul 101 îi poartă numele: mendeleviu. De asemenea, un crater de 

pe lună îi poartă numele. Numele său a fost dat Institutului Național de Metrologie din Sankt Petersburg. 

 

Sitografie: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Dmitri_Mendeleev 
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Articole:  

DESCOPERIRI ACCIDENTALE ÎN CHIMIE 
 

                                                                                                                Gabrian Andreea 

 

 De-a lungul timpului s-au efectuat numeroase experimente chimice și cercetări pentru a găsi o 

rezolvare diferitelor probleme cu care se confruntau oamenii. Nu s-a obținut de fiecare dată rezultatul 

dorit, dar uneori aceste erori au dus la descoperirea unor procese și substanțe cu o importanță majoră în 

diferite domenii.  

 

 Politetrafluoroetilena (Teflon) 
 Politetrafluoroetilena (PTFE) este considerată cea mai alunecoasă substanță existentă. 

Proprietățile „nelipicioase” ale teflonului au făcut ca acest material să aibă numeroase întrebuințări: vase 

pentru gătit, în industria aerospațială, comunicații, electronică, procese industriale, arhitectură și 

cosmetică. PTFE a fost inventat accidental în anul 1938 de către chimistul american Roy Plunkett, de la 

Kinetic Chemicals. Plunkett încerca să fabrice un nou agent de refrigerare pe bază de cloro-fluoro-carbon 

(CFC), prin intermediul interacțiunii dintre gazul de tetrafluoroetilenă (TFE) și acid hidrofluoric. Așadar, 

cercetătorul a folosit o cantitate foarte generoasă de gaze TFE, pe care le-a presurizat, le-a răcit și le-a 

stocat într-un recipient metalic. Când a verificat conținutul canistrei, a constatat că tot gazul dispăruse și 

totuși recipientul nu își pierduse din greutate nici după deschidere. A dezmembrat vasul și a descoperit 

în interior un material alb asemănător cu ceara și foarte alunecos. Analiza materialului a demonstrat că 

era perfluoroetilenă polimerizată, fierul de pe interiorul containerului funcționând ca un catalizator la 

presiuni și l-a înregistrat în 1945 sub marca de Teflon. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Inoxul 

 Metalurgistul englez Harry Brearly, angajat într-o fabrică de 

armament, a primit însărcinarea de a îmbunătăți pe cât posibil calitatea 

oțelului, pentru ca acesta să reziste mai bine la temperaturile înalte, în 

timpul bombardamentelor. Încercând diferite combinații, a creat o 

structură în componența căreia intră 12,8% carbon și 0,24% crom. 

Acest oțel rezista bine la temperaturi înalte, dar mai avea o calitate: nu 

ruginea. Când a ajuns să fie utilizat în industria chimică, dar și la 

producerea articolelor casnice, a fost botezat „inox”. 
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 Procesul Haber-Bosch  

 Procesul Haber-Bosch este un proces industrial de sinteză chimică a amoniacului, pornind de 

la azot și hidrogen gazos.  În 1910 chimiștii germani Fritz Haber și Carl Bosch au revoluționat agricultura 

atunci când au combinat azotul cu hidrogenul, producând astfel amoniacul. Prin acest proces 

chimic, nitrogenul atmosferic este transformat în amoniac în urma unei reacții cu hidrogenul gazos în 

prezența unui catalizator metalic, în condiții de temperatură și presiune ridicate. Amoniacul poate fi 

utilizat ca un fertilizator pentru culturi. Astăzi 80% din azotul din corpurile noastre vine din procesul 

Haber-Bosch, făcând din această reacție chimică probabil cel mai important factor în explozia populației 

din ultimii 100 de ani. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Telurul 

 Telurul este singurul element chimic descoperit în România. Descoperirea inițială a fost cu totul 

întâmplătoare. La începutul secolului al XVIII-lea, un cioban a găsit lângă Zlatna un nou zăcământ care 

conținea aur. Un tânăr cercetător de la Sibiu, Friedrich Joseph Muller, a început testele și a ajuns la 

concluzia că aurul este principalul component al minereului, 

dar că acesta mai conține și un alt element chimic. În 1796, 

Muller a trimis o mostră chimistului german Martin Heirich 

Klaproth, care, după o serie de experimente, a depus la 

Academia de Științe din Berlin un memoriu privind minereul 

de aur de lângă Zlatna, în care arăta că este vorba despre un 

element nou. La denumit „tellurium”, telur însemnând în 

latină pământ. Friedrich Joseph Muller și libretistul operei 

„Flautul fermecat”, Karl Ludwig Giesecke, au fost colegi de 

studii la Academia Regală din Schemnitz. Giesecke a aflat de 

la Muller aventura și disputa pentru paternitatea descoperirii 

noului element și i-a povestit-o lui Wolfgang Amadeus 

Mozart, iar compozitorul a folosit-o ca sursă de inspirație pentru „Flautul fermecat”. România, alături de 

Suedia, sunt singurele țări din Europa cu potențial natural în domeniul exploatării telurului. Învelișurile 

primelor bombe atomice, detonate de americani, în anul 1945, asupra orașelor japoneze Hiroshima și 

Nagasaki, au fost fabricate din telur. 
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Industria chimică ne surprinde pe zi ce trece cu multitudinea de substanțe descoperite și cu noi 

metode de obținere a produșilor. Nu întotdeauna rezultatul coincide cu așteptările, însă câteodată acesta 

este răspunsul unei alte probleme. Acest lucru arată că un rezultat considerat eșec într-un domeniu poate 

reprezenta o inovație în alt domeniu. 

 

 Sitografie:  

 

https://ro.m.wikipedia.org/wiki/Proces_Haber-Bosch 

http://www.scientia.ro/stiinta-la-minut/chimie/6628-inventii-chimie-lumea-moderna.html 

https://m.adevarul.ro/locale/alba-iulia/telurul-singurul-element-chimic-descoperit-romania-legatura-

bombele-atomice-opera-wolfgang-amadeus-mozart-1_57037e845ab6550cb89c5064/index.html 

https://www.historia.ro/sectiune/actualitate/articol/top-10-inventii-si-descoperiri-accidentale 

 

 

 

(C6H10O5)n ?  

NU TE-AI PUTEA GÂNDI CÂT DE FOLOSITOARE ESTE! 
 

                                                                                                                   Măduța Alexandra 

 

    Cu siguranță nu multă lume a auzit de această formulă chimică, iar marea majoritate nu ar putea 

spune cum se numește aceasta. Ei bine, nu e atât de complicat pe cât pare a fi. (C6H10O5)n sau celuloza 

este polizaharida cea mai răspândită în natură, fiind componenta principală a pereților celulelor vegetale.  

    Poate nu știați, însă aceasta are o grămadă de utilizări. Celuloza este folosită la obținerea unor 

substanțe explozibile de tip pulbere fără fum. Mătasea artificială de tip vâscoză și cea acetat se obțin tot 

din celuloză, precum și lacurile de acoperire cu uscare rapidă și luciu puternic. Celofanul se obține tot cu 

ajutorul celulozei. 

    Poate v-ați întrebat de ce hârtia se fabrică din lemnul arborilor … răspunsul este simplu: deoarece 

lemnul unui arbore conține aproximativ 45% celuloză. Pe lângă toate acestea celuloza îmbunătățește 

asimilarea substanțelor – curăță vilozitățile intestinale, îmbunătățește procesul de asimilare a vitaminelor 

și mineralelor, precum și a acizilor grași în sânge și limfă.  

Celuloza consumată în cantitate mai mică dă senzația de saturație, de aceea în procesul de slăbire 

se recomandă creșterea produselor care conțin fibre. Celuloza are proprietăți de reducere a valorii calorice 

ale alimentelor. Aceasta se găsește și în bureți, sprayuri pentru alergie, pudre sau benzi medicale. 

    Acetatul de celuloză, produs prin reacția celulozei cu acidul acetic, anhidrida acetică și 

catalizatori e utilizat în confecția materialelor de împachetat, a jucăriilor, uneltelor, izolatorilor și 

ochelarilor, fiind cel mai ieftin material produs.  

Cea mai scumpă celuloză este celuloza etilică, folosită în comerț, pentru extinctoare și în industria 

electronicelor.  
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Știai că? ... Ambalajele din hârtie carton sunt obținute din celuloză, reciclarea lor salvând 

milioane de copaci anual. Fibra celulozică se deteriorează după 4 cicluri de reciclare, deci prin colectare 

selectivă se poate introduce același material în circuitul economic de 4-5 ori! 

 

 
 

 

 

Sitografie:  

https://ro.wikipedia.org/wiki/Celuloz%C4%83#Utiliz%C4%83ri 

https://www.descopera.ro/mari-intrebari/14677089-ce-este-celuloza 

https://omactiv.md/ro/low-fat/artyom-tkachyov-3-prichiny-srochno-vklyuchit-v-ratsion-kletchatku 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ai grijă! Pericole sunt 

peste tot! 
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SISTEMUL ENDOCRIN – GLANDA TIROIDĂ 

                                                                                                                       Șuteu Andrei 

 Glanda tiroidă este cea mai voluminoasă glandă endocrină, având la adult o greutate de 20 – 30g. 

Greutatea și diametrul glandei variază în raport cu dimensiunile indivizilor, cu alimentația și regiunile 

climatice. Este situată în partea anterioară a gâtului, în treimea inferioară a laringelui, într-o capsulă 

fibroasă numită loja tiroidiană. 

 Tiroida este la om un organ în forma literei H, fiind 

alcătuită din 2 lobi laterali, conectați printr-o porțiune de 

țesut glandular numită istm tiroidian. Țesutul secretor sau 

parenchimul glandular este format din celule epiteliale 

numite tireocite organizate în foliculi tiroidieni. Cavitatea 

foliculară conține coloidul, o substanță gelatinoasă 

omogenă, care reprezintă un depozit de proteine, dintre care 

cea mai importantă este tireoglobulina. Această proteină 

conține un aminoacid tirozină, prin iodarea căruia rezultă 

doi hormoni tiroidieni: Tiroxina (tetraiodotironina) notată 

cu T4 și Triiodotironina notată cu T3. Rolul hormonilor 

tiroidieni T4 și T3 este multiplu și complex, T4 are o acțiune 

de 4 – 5 ori mai lungă iar T3, are o acțiune de 3 – 4 ori mai 

intensă dar de scurtă durată.    

 Cele mai importante efecte ale hormonilor tiroidieni sunt: stimulează absorbția intestinală a 

glucozei, stimulează glicoliza (descompunerea glucozei), stimulează lipoliza (descompunerea lipidelor), 

stimulează scăderea 

trigliceridelor și a colesterolului 

în sânge, cresc forța și frecvența 

cardiacă, produc vasodilatație la 

nivelul inimii, cresc frecvența 

respiratorie, stimulează sinteza 

de milelină (care se află peste 

axolema (membrana) axonului – 

o prelungire obligatorie a 

neuronului), stimulează 

diferențierea neuronilor și 

formarea sinapselor. 
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Reglarea secreției tiroidiene se face prin feedback nagativ de către TSH (Tireotrop – un hormon 

glandulotrop secretat adenohipofiză, lobul anterior hipofizar). 

 Hiposecereția tiroidiană determină în copilărie nanismul tiroidian însoțit de cretinism și 

caracterizat prin încetinirea dezvoltării atât fizice cât și psihice a copilului, în timp ce la adult determină 

o boală numită Mixedem caracterizată prin diminuarea atenției, a memoriei, reducerea metabolismului 

bazal, iar țesutul se îmbibă cu o substanță mucoasă . 

 Hipersecreția tiroidiană determină boala Basedow Graves sau gușa exoftalmică caracterizată 

prin bulbucarea ochilor, creșterea metabolismului bazal, tahicardie, hipertensiune, insomnii, pierdere în 

greutate și hipersecreții digestive. 

 Pe lânge cei doi hormoni (tiroxina și triiodotironina), coloidul mai conține celule parafoliculare 

C care secretă Calcitonină cu rol în fixarea calciului în oase. Reglarea calcitoninei se face în funcție de 

nivelul calciului în sânge.  

 

Bibliografie 

Pașca C. – Anatomie și fiziologie umană, Cluj-Napoca - 1999 

 

 

ARGINTUL 
              Bichilie Raluca 

 

Istoria argintului este strâns legată de cea a aurului. Prin faptul că și el se găsește  

uneori în natură sub formă nativă, cu strălucirea lui deosebită este cunoscut din cele mai vechi timpuri 

ale antichității și folosit la confecționarea podoabelor și  apoi la fabricarea monedelor. 

Din cele scrise în Biblie reiese că argintul era cunoscut cu 2000 ani i.e.n., iar Homer 

ne asigură în „Iliada" că Achile avea scutul și spada de argint. 

Alte opinii, bazate pe studierea diferitelor obiecte de argint ce 

au fost descoprite în morminte, arată o vechime de 3500 ani 

i.e.n. 

În vechiul Egipt, când se extrăgea și cunoștea numai argintul 

nativ, valoarea sa era cam aceeași cu a aurului. 

 

 Mai târziu, prin sec. XV i.e.n. după ce se cunoștea și 

procedeul de extragere al argintului din 

combinații (din sulfură de argint) prețul lui începe să scadă față 

de cel al aurului. 

În fostul palat al regelui asirian Sargon din orașul Korsabad au 

fost găsite plăci datând  din anul 710 i.e.n., una de aur și alta de 
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argint, pline de inscripții, dar pe una din ele se menționează un 

fapt important, că 131/3 părți de argint valorează cât o parte de 

aur. 

Numele argintului provine, probabil, de la culoarea sa albă 

cuvântul „Kesef" din ebraica veche, derivă de la cuvântul 

„khasov" care însemna palid, iar cuvântul grecesc „argyros" 

provine de la „argos" care înseamnă „a străluci". De la „argyros” 

s-a trecut în latină la „argentum”, denumire care a 

rămas până azi în multe țări și de unde provine și denumirea 

științifică a acestui element. 

 

Descoperirea faptului că de multe ori în minereurile de plumb (în special sulfură de plumb - 

galenă) se găsește și argint, care se putea extrage, a făcut pe alchimişti să creadă în  transmutarea 

plumbului argintifier în argint. De fapt, din plumbul argintifier se putea extrage argint, dar numai cel 

conținut ca impuruitate în acesta. Evident că nu se putea transforma plumbul în argint. Unii alchimiști 

credeau că aurul este argint colorat și că îndepărtând culoarea galben-roșiatică a aurului se ajunge la 

argint. 

Extragerea argintului se făcea prin mai multe procedee. Amalgamarea se cunoștea din antichitate, 

nu numai la extragerea aurului dar și la cea a argintului. Dacă la obținerea aurului, mercurul avea rolul 

de a se alia în prima fază cu particulele mici de aur nativ, la extragerea argintului se putea folosi acest 

procedeu și plecând de la principala combinație a argintului, sulfură de argint.  

 

 

 

 

 

 

 

Podoabe din argint                                    vase din argint 

 

Sitografie: 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Argint 

http://relugrigorescu.wixsite.com/tranzactii-argint/despre-argint 

https://www.amanet.ro/blog/totul-despre-argint/ 
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INSTRUCȚIUNILE DE OPERARE ALE VIEȚII 

                                                                                                                 Meze Răzvan 

Urmează să faci o călătorie în cea mai mare bibliotecă pe care a cunoscut-o istoria. 

Cu 2300 de ani în urmă marii conducători ai Alexandriei aveau să pună bazele împlinirii unuia 

dintre cele mai ambițioase planuri ale umanității: de a aduna toate cunoștințele lumii sub un singur 

acoperiș.  

Alexandru cel mare, 

cuceritorul,  a ordonat 

construirea unei biblioteci 

mărețe. Deși planul nu a fost 

îndeplinit în timpul vieții sale, 

Ptolemy I, succesorul său a 

transformat în realitate dorința 

lui Alexandru, construind în 

secolul 3 î.Hr un muzeu și o 

bibliotecă, Marea Bibliotecă a 

Alexandriei (1) în care au fost 

chemați să studieze numeroși 

cărturari ai vremii. Mai târziu, 

Ptolemy al III-lea a dat un ordin 

prin care orice căpitan de vas ce 

făcea comerț în porturile 

orașului să lase câte un 

manuscris pentru a fi copiat, 

urmând să fie returnat.  

Încetul cu încetul 

biblioteca avea să devină locul 

de adunare al celor mai mari 

minți ale Greciei Antice și un simbol al culturii și educației, deținând în perioada sa de grație sute de mii 

de manuscrise și pergamente. Să ne oprim aici. Credeai că aceasta e biblioteca despre care vorbeam? 

Biblioteca din Alexandria a fost un simbol al antichității, dar pălește în fața celei mai importante 

biblioteci construite în istoria nu doar a umanității,  a universului. Există o bibliotecă construită cel mai 

probabil cu 1-2 miliarde de ani în urmă, nu se știe din ordinul cui, care nu a putut fi egalată ca frumusețe 
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și complexitate, dar pe care doar o anumită categorie de 

oameni o cunosc și au privilegiul de a o admira: biologii. 

Această bibliotecă este nucleul celular. Unde o fi acest 

nucleu? Să intrăm în celulă (2).  

În spatele imensului zid de apărare care este 

membrana celulară se ascunde un sistem de transport, format 

din vezicule și tuburi care trimit molecule esențiale vieții 

acolo unde e nevoie de ele. Există de asemenea numeroase 

structuri cu rol în organizarea, gruparea și depozitarea 

acestor substanțe, care provin din (ai ghicit)- hrană.   

Toate aceste structuri (numite organite) sunt 

alcătuite în mare parte din niște molecule uriașe. Ciudat este 

că nici unul din organite nu pare să producă aceste molecule 

misterioase! 

 De asemenea ele nu au cum să intre direct în celulă 

sub această formă fiindcă sunt prea mari. De unde or fi 

provenind? 

  În căutarea centrului de producție a moleculelor 

misterioase, observi din întâmplare câteva mici granule (3) 

ce plutesc prin lichidul vâscos în care se realizează toate 

aceste activități, pe care biologii îl numesc în mod 

extravangant „citoplasma”. Granulele sunt atât de mici 

încât par a fi bucăți desprinse din celelalte structuri, fără nici 

o funcție.  

 

Totuși, la o analiză mai atentă (4), ele sunt exact 

opusul. Dacă le privești mai îndeaproape, observi un lanț 

de molecule misterioase ce iese din interiorul granulei. 

Da este exact ceea ce căutam! Proteina! Hai să îi spunem 

granulei pe nume, ea a fost botezată - ribozom. Ciudat 

este că ribozomul pare a fi construit și el tot din proteine! 

De unde a apărut atunci ribozomul? Deocamdată să-l mai 

observăm.  
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În ribozom intră prin lateral o structură asemănătoare 

unui pergament numită ARN-m (alcătuită din molecule și mai 

misterioase), foarte lungă, pe care pare a fi scrisă o secvență. 

Pe lângă ribozom există mici transportori, numiți ARN-t care 

aduc bucată cu bucată piesele din care sunt alcătuite proteinele. 

Aceste piese se numesc aminoacizi și intră rând pe rând în 

ribozom, într-o anumită ordine, după secvența dictată. În 

ribozom ele sunt sudate, formând un lanț-polipeptida (o bucată 

din proteină). Acest lanț este însă mult mai mare decât 

ribozomul așa că el este împins mereu înainte pentru a se face 

loc pentru următoarea piesă și apoi următoarea, până când 

lanțul e complet și îl putem numi proteină primară (5). Fiecare 

piesă, fiecare inel al lanțului poate fi imaginat ca un magnet, 

dar care poate să aibă polul pozitiv în dreapta și pe cel negativ 

în stânga, sau invers (în realitate e puțin mai complicat, dar 

aceasta e ideea principală). În funcție de orientarea polilor, după 

ieșirea din ribozom miile de inele se vor atrage între ele într-un 

mod unic și lanțul se va îndoi și răsuci, proteina dobândindu-și 

forma tridimensională (6).   

 

În următorul număr al revistei vei explora alfabetul 

celulei, sistemul său de operare, biblioteca sa, dar și sistemul de 

transport în comun din citoplasmă. De asemenea vei afla câte 

copii ale primului volum Game of Thrones ar putea fi scrise în 

ADN-ul dintr-un singur nucleu. Până atunci, continuă să îți 

antrenezi curiozitatea! 

 

 

Bibliografie:  

Campbell Biology- Reece, Urry, Cain 

https://www.youtube.com/watch?v=jvWncVbXfJ0 

Manual de biologie clasa a 9-a - Elena Huțanu 
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INTELIGENȚA VIZUAL-SPAȚIALĂ 

                                                                                              prof. Berdie Rodica 

Psihologul american Howard Gardner a identificat 8 tipuri de inteligență: lingvistică, logico-

matematică, vizual-spațială, muzical-ritmică, kinestezică, interpersonală, intrapersonală și naturalistă. 

Abilitățile logico-matematice sunt dezvoltate de materiile reale studiate în școală. Abilitățile 

lingvistice constau în: ascultare, vorbire, citire, scriere și se dezvoltă în clasele primare, fiind apoi 

exersate zilnic pe parcursul anilor de școală. 

 Inteligența vizual-spațială apare încă din primii ani de viață ai copilului. Aparatul optic se 

dezvoltă de la 6 luni.  Acest tip de inteligență ne ajută pe tot parcursul vieții să ne luăm repere și să ne 

descurcăm mai bine. Acest tip de inteligență are în vedere abilitățile de a crea o reprezentare vizuală-

spațială a lucrurilor, de a gândi în dinamică. Este inteligența specifică arhitecților, constructorilor, 

pictorilor, piloților de avion sau de mașini de curse. Oamenii cu o inteligență spațială dezvoltată creează 

reprezentări vizual-spațiale ale lucrurilor și le pot transpune pe suporturi concrete, își pot imagina și pot 

proiecta lucrurile, pot observa dinamica lucrurilor. 

 

Pentru a ne dezvolta acest tip de inteligență ar trebui să lucrăm exerciții de tipul celor de mai jos: 

1. Câte fețe vedeți în copac? (Indicație: ar trebui să vedeți 11 fețe) 
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2. Care din figurile A, B, C sau D se 

potrivesc în pătrățelul liber? 

                        

3. Una din figurile: A, B, C sau D 

înlocuiește semnul de întrebare din 

imaginea alăturată. Care este 

aceasta? 
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4. Care este numărul care înlocuiește 

semnul de întrebare din imaginea 

alăturată? 

          

 

5.Una din figurile: A, B, C sau D înlocuiește 

semnul de întrebare din imaginea alăturată. 

Care este aceasta? 

 

Răspunsuri(2 D, 3 B, 4-85, 5 B) 

 

MISIUNE IMPOSIBILĂ 

                           Meze Răzvan 

Până la finalul acestui articol vei fi realizat o misiune imposibilă. Dar să o luăm de la început. 

E primăvară, vreme bună de fotbal. Pe 14 aprilie a apărut Game Of Thrones, sezonul 8. Vin Paștile, 

vine iepurașul cu ouă vopsite, așa că școala... tiki taka. Șansele de a găsi un elev învățând în această 

perioadă sunt mai mici decât șansele de a găsi un panda gigant în sălbăticie. Eu mă numesc Panda, 

încântat de cunoștință. Tocmai ți-am făcut o promisiune la început așa că, să trecem la treabă. 

Ca un panda învățat, știu câteva lucruri despre tine. Știu că ai avut de a face 

cu matematica (sau ea cu tine). Mai știu și că ai văzut (cel puțin o dată) un 

cerc. Ba mai mult, dacă ești a 8-a, sau la liceu, știi că aria cercului este            

𝜋𝑅2. Acum, fie că ești la gimnaziu, la liceu sau chiar profesor de desen sau 

muzică, avem o misiune de îndeplinit.  

Închide ochii și imaginează-ți cercul cu raza sa. Te ajut, uite-l (      ) .                              
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Te-ai întrebat vreodată de unde, numele lui Dumnezeu, au luat fix formula asta pentru arie? Cum 

adică, înmulțești raza cu 3,14 și încă o dată cu raza și obții aria? Te provoc 

să petreci măcar π x 32 secunde gândindu-te de unde au putut scoate și 

formula asta.  

Pentru simplitate, să luăm raza egală cu 3. Acum, pentru a rezolva această 

problemă... Ce arii cunoaștem? Aha! Aria dreptunghiului! Dar cercul nu 

seamănă deloc cu dreptunghiul, ar trebui să încercăm altceva... Sau...Dacă 

am împărți aria cercului în inele? (     )  

Pare promițător! Am împărțit aria cercului în inele, fiecare de grosime dR=0.1 spre exemplu. Nici 

inelele astea nu aduc foarte mult a dreptunghiuri dar cu siguranță arată mai mult a dreptunghiuri 

decât cercul! Ce să mai facem? Gândește... Ei bine... panda decojesc zilnic bucăți inelare de 

bambus. Cum arată inelele desfășurate? (      ) 

No, asta da formă geometrică! (ar zice un panda ardelean). 

No, asta chiară aproape dreptunghi îi! Avem triunghiulețele 

acelea bată-le vina dar deocamdată să le lăsăm de-o parte 

fiindcă numa ne dau bătăi de cap.  

Așa, am aproximat aria inelului cu cea a unui dreptunghi. 

Ce lungime are dreptunghiul? Fiecare „latură” a inelului 

este lungimea unui cerc cu raza r (      ) , dar aproximând 

inelul cu un dreptunghi, el va avea lungimea egală cu lungimea cercului-2πr. Lățimea este, evident, 

dR. Astfel, aria dreptunghiului este aproximativ 2πr x dR. 

 De ce este circumferința unui cerc 2πR? Pentru că primii oameni care au desenat cercuri de diferite 

mărimi și au măsurat diametrul-D și lungimea cercului (circumferința)-C, au observat că C e mereu 

de aproximativ 3,14 ori mai mare decât D, au numit 3,14-PI și astfel C=π x D (sau 2πR cum îi 

spun prietenii).  
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Atunci, aria cercului e suma ariilor inelelor, deci suma 

ariilor dreptunghiurilor. Dacă le ordonăm în ordine 

crescătoare? (       )  

Observi că aria cercului nu mai arată nici a cerc, nici a 

dreptunghi, ci a triunghi(!) dreptunghic cu catetele R 

respectiv 2πR (raza este 3). Însă nu e tocmai triunghi, există 

niște spații libere.  

Soluția este să împărțim cercul în tot mai multe inele din ce 

în ce mai mici și raza în bucăți dR tot mai mici. 

 Observați că nu schimbăm nimic la cerc, doar îl împărțim 

în bucăți mai mici! Dacă împărțim într-un număr infinit de 

inele de grosime dR ce tinde la 0, aproximația ariei cercului 

cu cea a triunghiului devine chiar adevărată. Observați că 

pentru a calcula aria cercului ar trebui să adunăm ariile a o 

infinitate de inele de arie ce tinde la 0. Acest calcul ar duce 

la INFINIT X 0, care este imposibil. Dar, nu ne mai 

interesează asta, tot ce mai trebuie să facem e să calculăm 

aria triunghiului. 

  A   = A    = 
2∙𝜋∙𝑅∙𝑅

2
 =𝜋𝑅 2 !!! 

Da, tu ai dedus asta, cu propriul tău cap (cu ajutorul 

maestrului, desigur).  

Folosind o metodă asemănătoare poți (da, tu) determina volumul unei sfere, dar asta e o poveste 

pentru altă dată... 

  

 

 

 

Bibliografie: 

 https://www.youtube.com/watch?v=WUvTyaaNkzM 

 Brilliant.org- Calculus done right- Applications of integrals-Calculating volume 

https://www.youtube.com/watch?v=WUvTyaaNkzM
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INFLUENȚA TEMPERATURII ASUPRA SOLUBILITĂȚII 

SUBSTANȚELOR SOLIDE 

Moza Sorina, Pop Lăcrimioara, 

Trum Francesca și Tolnaci Alexandra  

 

Solubilitatea se exprimă prin cantitatea maximă de substanță care se poate dizolva în 100 

g de solvent la o anumită temperatură.Solubilitatea substanțelor este influențată de mai mulți 

factori.  Unul din factori este  temperatura. 

I. EXPERIMENTUL: PLOAIA DE AUR  

 

1.Reactivi și ustensile necesare: 

Pb(NO3)2, KI, apă distilată, 

cântar, 3 pahare Erlenmayer, 2 

sticle de ceas,  cilindru gradat, 

spatulă, termometru, sursă de 

căldură, sită de azbest, chibrit, 

pâlnie, hârtie de filtru. 

 

 

Interesant  
Iooooi!  Vreau și eu ..... să 
cântăresc, să amestec, să 
obsev, să trag concluzii și să 
rezolv....probleme... 
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 2. Modul de lucru: Cântăriți pe o sticlă de ceas 0,5g Pb(NO3)2. Dizolvați cele 0,5g Pb(NO3)2 în 

150 ml apă distilată într-un pahar Erlenmeyer. Cântăriți pe o sticlă de ceas 0,6g KI. Dizolvați 

cele 0,6g KI în 150 ml apă distilată într-un pahar Erlenmayer. Adăugați cu grijă soluția de 

Pb(NO3)2 peste soluția de KI. Încălziți paharul cu amestecul obținut până la aproximativ 90⁰C. 

Filtrați amestecul fierbinte și apoi lăsați să se răcească lent. 

 

 

3. Observații: - la dizolvarea 

Pb(NO3)2 în apă se obține :  o 

soluție limpede incoloră 

       

 

 

 

 

 

 

   - la dizolvarea KI în apă 

se obține : o soluție 

limpede incoloră 
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 - la adăugarea soluției de 

Pb(NO3)2 peste soluția de 

KI se obține :  un precipitat 

galben 

               

 

 

 

 

           

 

 - la 90⁰C se obține : 

o soluție galben pal  
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 - după aproximativ 15 min de 

răcire se observă : formarea 

unor cristale aurii 

strălucitoare care cad spre 

fundul paharului asemănător 

unei „ploi de aur”  

                          

 

 

 

4. Concluzii:   Pb(NO3)2( aq) + 2KI(aq) → PbI2(s) + 

2KNO3(aq)  

PbI2 este o sare greu solubilă, solubilitatea ei este mică. 

Solubilitatea iodurii de plumb crește cu creșterea 

temperaturii 

5. Utilizări:  Această reacție este folosită în chimia 

analitică la identificarea anionului iodură I-. 

6. Problemă: Știind că solubilitatea PbI2  la 20⁰C este 

0,0756g/100g H2O să se determine masa de cristale 

obținute la 20⁰C. 

331g Pb(NO3)2...................................461g PbI2 

0,5g Pb(NO3)2...................................xg PbI2 

X = 0,696g PbI2 

La 20⁰C : 100g H2O ............................................0,0756g PbI2 dizolvată 

                  300g H2O ............................................ yg PbI2 dizolvată 

Y= 0,2268g PbI2 dizolvată 

mcristale = 0,696 – 0,2268 = 0,4692g PbI2 cristalizat 
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II. EXPERIMENTUL: GHEAȚA FIERBINTE 

 

 

1.Reactivi și ustensile necesare: CH3-

COONa∙3H2O, apă distilată, cântar, 

pahar Berzelius, spatulă, pipetă 

gradată, sită de azbest, sursă de 

căldură, termometru, sticlă de ceas, 

chibrit. 

 

 

 

2. Modul de lucru: Cântăriți 30g de CH3-COONa∙3H2O în paharul Berzelius. Adăugați cu 

ajutorul pipetei gradate 10 ml de apă distilată peste  CH3-COONa∙3H2O din pahar. Încălziți 

paharul cu amestecul până la aproximativ 90⁰C. Acoperiți paharul cu amestecul fierbinte cu o 

sticlă de ceas și lăsați să se răcească până la aproximativ 20⁰C. În soluția rece adăugați cu 

grijă un cristal de CH3-COONa∙3H2O. Măsurați temperatura din pahar. 

 

 

 

   

3. Observații: - după 

adăugarea apei: 

doar o parte din 

CH3-COONa∙3H2O 

se dizolvă 
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-la 90⁰C : se dizolvă tot   CH3-COONa∙3H2O și se obține o 

soluție incoloră limpede   

  

 

 

 

 

 -după răcire: soluția rămâne limpede și 

incoloră 

 

       

 

 

 

               

-la adăugarea cristalului: are loc 

cristalizarea în masă și creșterea 

temperaturii 

 

 

 

 

4. Concluzii: Solubilitatea CH3-COONa∙3H2O la 20⁰C este mai mică decât 30g/10ml apă 

                      Solubilitatea CH3-COONa∙3H2O la 90⁰C este mai mare decât 30g/10ml apă 

                      Soluția obținută după răcire este o soluție suprasaturată 

                      Cristalizarea CH3-COONa∙3H2O are loc cu degajare de căldură. 
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Solubilitatea acetatului de sodiu crește cu creșterea temperaturii. 

Solubilitatea substanțelor solide crește cu creșterea temperaturii. 

5. Utilizări: Această soluție  de CH3-COONa∙3H2O poate fi folosită la confecționarea unei 

surse portabile de căldură. 

 

 

 

 

 

 

6. Problemă: Știind că solubilitatea  CH3-COONa∙3H2O la 20⁰C este 46,5 g/100 g  H2O să se 

determine cantitatea de CH3-COONa∙3H2O cristalizat la 20⁰C și concentrația procentuală a 

soluției la 90⁰C. 

La 20⁰C 10 ml H2O dizolvă 4,65g CH3-COONa∙3H2O  

m CH3-COONa∙3H2O cristalizat la 20⁰C = 30 – 4,65 = 25,35g 

136g CH3-COONa∙3H2O ..................... 82g CH3-COONa 

30g CH3-COONa∙3H2O.......................... x g CH3-COONa 

X = 18,088 g CH3-COONa 

C % = 18,088 ∙ 100 / 40 = 45,22% 
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RoboCODE - Clubul de robotică și IT al Liceului Teoretic „Aurel Lazăr” 

- interviu cu domnul profesor Viorel Muscaș - 
 

 

I: Când s-a înființat Clubul de robotică? 

R: Cu sprijinul conducerii liceului, în data de 12 februarie 2019, adică de ziua școlii, a 

luat oficial ființă RoboCODE - Clubul de robotică și IT al Liceului Teoretic „Aurel Lazăr” și 

de atunci își desfășoară activitatea bilunar sub directa mea coordonare. 

 

I: Cum v-a venit ideea înființării unui asemenea club? 

R: Mi-am dorit de ceva vreme să inițiez un proiect pe robotică, mai exact în urma unui 

program sprijinit de Romanian-American Foundation la care am participat vara trecută.  Dar 

cel mai puternic imbold l-am primit la propunerea elevului Robert Onadi (clasa a XII-a A)  care 

și-a dorit să își urmeze pasiunea pentru acest domeniu. 

 

I: De ce „RoboCODE?” 

R: Fiindcă proiectul înglobează două direcții principale: implementarea unor mini-

proiecte de Robotică și realizarea de jocuri prin scrierea de COD. 

 

I: Ce este de fapt „RoboCODE”? 

R: „RoboCODE” este de fapt unul din cele 23 de proiecte locale care au câștigat 

finanțare prin ,,Fondul Științescu” - o mișcare națională care-i încurajează pe cei pasionați să 

le arate copiilor - prin experiment, activități practice și joc - acea latură a disciplinelor științifice 

care cu greu poate fi descrisă în manuale. 

 

 I:  Descrieți puțin activitățile din cadrul proiectului. 

R: În cadrul atelierelor, elevii participanți la proiect înțeleg noțiuni primare de robotică 

și realizează proiecte simple de robotică (de exemplu un joc de lumini cu LED-uri, un 

termometru digital sau o ruletă electronică), iar prin scrierea de cod în Arduino pot spune că 

aceștia aplică algoritmi elementari. De asemenea, ei descoperă practic etapele de dezvoltare ale 

unui produs software, mai concret modalitățile de realizare a unui joc pe calculator. 

Prin modalitatea de lucru în echipe, elevii relaționează și cooperează mai bine, iar câțiva 

dintre ei se manifestă deja ca adevărați mentori, arătând celorlalți din cunoștințele lor.  

Activitățile din proiect sunt presărate cu exerciții de gândire computațională, cu jocuri 

educative sau de logică, cu discuții libere, dar și cu prezentări motivaționale.  Proiectul include 
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și  colaborări cu Departamentul de Robotică din cadrul Universității Oradea și firme de IT. 

Totodată vor fi invitați foști elevi absolvenți ai liceului, actualmente studenți la facultățile de 

profil, pentru a le vorbi elevilor despre rolul disciplinelor de real și tehnic în dezvoltarea lor 

profesională ulterioară.  

 

I: Se mai pot înscrie în club eventualii doritori? 

R: Desigur. Cine dorește să se alăture clubului și să participe la aceste activități este 

invitat să mă contacteze pentru înscriere. 

 

I: Un ultim gând? 

R: Trebuie să menționez că toate activitățile clubului sunt posibile datorită finanțării 

obținute prin ,,Fondul Științescu” cu sprijinul Romanian American Foundation, susținut 

de Federația Fundațiilor Comunitare din România și implementat la nivel local de 

Fundaţia Comunitară Oradea, cu sprijinul companiilor locale.   

 

 

Câteva imagini… 
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 Meze Răzvan (XIB)- PREMIUL III - etapa județeană a Olimpiadei Naționale de 

Fizică – prof. Dărăban Gheorghe 

 Heciu  Cristina, Gal Anamaria (XB)- MENȚIUNE –etapa județeană a Olimpiadei 

Naționale de Biologie – prof. Pop Victoria 

 Moza Sorina (XA)- PARTICIPARE - etapa județeană a Olimpiadei Naționale de 

Matematică – prof. Băguț Ciprian 

 Brad Andreea (XA) – PARTICIPARE - faza locală a Olimpiadei Naționale de 

Informatică - prof. Berdie Rodica 

 Roman Casian, Huza Tudor (IXA) -PARTICIPARE - faza locală a Olimpiadei 

Naționale de Matematică – prof. Băguț Mihaela 

 Vidican Nati, Buzle Radu, Pop Lăcrimioara, Moza Sorina, Brad Andreea, Marincaș 

Denis (XA) – PARTICIPARE – faza unu a Concursului internațional de informatică și 

gândire computațională – Bebras - prof. Berdie Rodica 

 Brad Andreea (XA), Florea Adrian (XIA)-MENȚIUNE - Concursul interdisciplinar 

„Istorie și societate în dimensiune virtuală” - prof. Berdie Rodica 

 Arusoaei Rareș, Benedek Daniel, Bot Natalia, Măgurean Andrei, Onadi Robert (XIIA) 

și Borțig Diana-Alecsandra (IXB) - PARTICIPARE la runda a doua a Concursului 

international de informatica si gandire computationala – Bebras. - prof. Muscaș Viorel 

 Gabrian Andreea (XIB) –PREMIUL I - etapa județeană a Concursului de Matematică 

Aplicată „Adolf Haimovici” – prof. Băguț Mihaela  

 Todea Andreea (XIB) –Premiul II -  la etapa județeană a Concursului de Matematică 

Aplicată „Adolf Haimovici” – prof. Băguț Mihaela 

 Popa Bogdan Paul (XIB)  – MENȚIUNE – etapa județeană a Concursului de 

Matematică Aplicată „Adolf Haimovici” – prof. Băguț Mihaela 

 Andrei Stelian, Popovici Diana, Șereș Alina (XIIB) – MENȚIUNE  – etapa județeană a 

Concursului de Matematică Aplicată „Adolf Haimovici” – prof. Dragoș Daniela 

 Gomboș Ioana (XIIB) – PARTICIPARE - etapa județeană a Concursului de 

Matematică Aplicată „Adolf Haimovici” – prof. Dragoș Daniela 

 Baczoni Ștefania, Borțig Diana, Cicortaș Diana, Lascău Denisa, Malița Petronela - 

PREMIUL I – la concursul Go@life 

 Albiș Ana-Maria, Bocor Maria, Dumitru Raluca, Gligor Daniela, Tarce Andrada- 

PREMIUL II– la concursul Go@life 

 

Îi dorim succes elevei Gabrian Andreea care va participa în perioada 17-18 mai la etapa 

națională a Concursului de Matematică Aplicată „Adolf Haimovici”. 
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Nu te-ai fi gândit că… 

                                                                                                           Heciu Cristina 

1. Sub apă, explozia unei grenade este mai devastatoare decât în aer. 

2. Celula sanguină străbate tot corpul uman în 60 de secunde. 

3. Lungă de 2600 kilometri, Marea Barieră de Corali din Australia, este cel mai mare 

organism viu de pe Pământ. 

4. Apa poate fi în acelaşi timp în stare solidă, lichidă şi gazoasă. Acest fenomen se numeşte 

„punct triplu”. 

5. Un foton are nevoie de 40.000 de ani să iasă din centrul Soarelui până la suprafaţă şi de 

8 minute pentru a ajunge pe Pământ. 

6. Urșii polari nu pot fi detectați de camerele cu infraroșu, deoarece sunt încălziți perfect 

de stratul gros de grăsime, iar pielea și blana le acoperă tot corpul, însă stratul exterior 

rămâne la aceeași temperatură ca zăpada din jur. 

 

7. Floarea-soarelui curăță deșeurile radioactive, pentru că anumiți izotopi sunt similari cu 

nutrienții de care are nevoie. 

 

8. Atomii sunt formați din 99,99999999% spațiu gol. Ei au un nucleu minuscul înconjurat 

de un nor de electroni și dacă ai îndepărta acest spaţiu gol din compoziţia atomilor din 

organismul tuturor oamenilor, aceștia ar intra într-un singur cub de zahăr. 

 

9. Lungimea ADN-ului este precum distanța dintre Pluto și Pământ înmulțită de 17 ori. 

Corpul uman conține aproximativ 37 trilioane de celule cu câte 23 molecule ADN în 

fiecare. Deci, dacă ar fi să desparți celulele de ADN și să le aliniezi, rândul ar fi de 34 

miliarde de mile. 

 

10.  Când doarme, un om crește în medie cu 8 milimetri, pentru ca dimineața să revină la 

înălțimea inițială. Motivul este simplu… forța gravitațională care acționează asupra 

cartilagiilor. 

 

 

Să ne antrenăm mintea … 

 Care este numărul minim de ani în care o persoană își poate 

serba ziua de naștere până la împlinirea vârstei de 18 ani ?  

Așteptăm răspunsurile voastre până în 31 mai ! Răspunsul 

problemei îl veți afla în numărul viitor!  
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Să ne amuzăm un pic  
                                                                                                          Heciu Cristina 

 Einstein, Newton şi Pascal se joacă de-a v-aţi ascunselea. E rândul lui Einstein, aşa că se 

întoarce cu spatele, îşi acoperă ochii şi începe să numere până la 10. Pascal fuge să se 

ascundă. Newton desenează pe pământ un pătrat cu latura de un metru, chiar în dreptul 

lui Einstein, apoi se aşează în mijlocul lui. Einstein ajunge cu numărătoarea la 10 şi îşi 

descoperă ochii. Îl vede, imediat, pe Newton şi exclamă: „Newton, te-am găsit! Te faci!" 

Newton zâmbeşte şi spune: „Nu m-ai găsit pe mine, ai găsit un newton pe metru pătrat. 

L-ai găsit pe Pascal." 

 

 Care este diferența între un fizician, un inginer și un matematician? 

Inginerul intră în cameră, vede în mijlocul ei un foc și în colț o găleată cu apă. Ia găleată, 

o toarnă pe foc și îl stinge. Fizicianul intră, vede focul, vede găleata. O ia, toarnă apă cu 

grijă în jurul focului și lasă incendiul să se stingă de la sine. 

Matematicianul intră și el, vede focul, vede găleata, e convins că a găsit soluția și iese din 

cameră. 

 

 Atunci când un elev a fost întrebat care este prima lege a lui 

Newton, acesta a răspuns: „Corpurile în mișcare rămân în mișcare, 

iar cele în repaus rămân în pat până sunt  strigate de mamele lor.” 

 

 O cunoștință îl rugase pe Einstein să-i telefoneze la numărul 

24361 și l-a sfătuit să și-l noteze ca să nu-l uite. La care învățatul i-

a răspuns: „ce-i de ținut minte aici, două duzine și 19 la pătrat”. 

 

 Odată, Isaac Newton a vrut să-și fiarbă un ou de găina, fără a 

întrerupe lucrul. Își luă un cronometru pentru a fierbe oul numai în 

timp de trei minute. Era, însă, preocupat de problema sa matematică, 

pe care încerca s-o rezolve în acel moment. Când își aduse aminte, mare-i fu mirarea: a 

pus ceasul la fiert, iar în mână ținea oul ca să numere minutele. 

 

 I: Cum se înțeleg oxigenul cu magneziul? 

o R: OMg 

 

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

o R: O soluție molară. 

 

 

 

 

 

,,Umorul este un ingredient fundamental al 

comunicării sociale...” 
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Elevii au fost coordonați  în scrierea articolelor 

de profesorii: Rodica Turcaș, Victoria Pop, 

Rodica Juncu, Mihaela Băguț, Viorel Muscaș și 

Ciprian Băguț.  

* 

Redacția nu își asumă exactitatea datelor și 

conținutul articolelor. 
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