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Hmmm… O revistă 

de științe?  
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Editorial  

Omagiu cunoașterii 

Dedicăm această revistă științelor exacte, fără de care viața 
noastră ar exista într-o banalitate. Dorim să aducem un omagiu tuturor 
celor care au contribuit la imensitatea informațiilor de care dispunem, şi 
nu în ultimul rând, vrem să vă stârnim curiozitatea în domeniul 
matematicii, biologiei, fizicii, chimiei şi informaticii. 

Pentru început vi-l prezentăm pe Stivi, un inițiat în lumea 
științelor exacte şi care este dornic să-nvețe alături de voi. Poate mulți 
dintre voi se întreabă de ce o revistă de ştiinte şi cu ce scop? Sper că 
veți reuşi să aflați din cele ce urmează. 

Fascinația omenirii pentru necunoscut există dintotdeauna. Este impresionant când ne 
gândim la progresul şi nivelul la care a ajuns ştiința în momentul actual. Întreaga ascensiune 
spre cunoaştere se datorează curiozității. Acel moment decisiv, „big-bang-ul” ştiințelor exacte 
a luat naştere când cineva, pentru întâia oară s-a întrebat „de ce?”, „de ce aşa şi nu altfel?”. 
Aceste întrebări aparent banale, pe care le pune şi un copil de câțiva ani, au deschis orizontul 
omenirii. Au provocat setea de cunoaştere, dorința de a explora necunoscutul, şi, la final, de a 
exclama cu mândrie „acum ştiu de ce!”. Omul a transformat curiozitatea dintr-un instinct de 
supraviețuire într-o virtute, o condiție esențială care face parte din noi toți. Spre deosebire de 
alte însuşiri, aceasta nu are o existență efemeră. Odată ce îi descoperim frumusețea putem 
spune că am făcut primul pas, un pas mărunt în universul ştiinței. Cu fiecare descoperire şi 
idee, prin perseverență şi multă muncă ne-am ancorat cu tărie de brațele vieții. Am cercetat 
viata, am îmbunătățit-o prin  stăruința noastră de a tinde spre perfecțiune. Cel mai important 
este să nu renunți niciodată la bucuria pe care o simți când poți afirma că într-adevăr „am 
schimbat ceva”.  

Andreea Gabrian  

 

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

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

Nu pierde niciodată sfânta curiozitate.  

(Albert Einstein) 
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Personalitatea ediţiei  

Poţiune pentru viaţă 

                 Tratamentul meu cu Gerovital H3 este o soluţie, dar nu numai.  
Este, în acelaşi timp, o filosofie de viaţă şi speranţă.  

                                                                                                               Ana Aslan 
 

Ana Aslan, cel mai mic dintre cei patru copii ai 
Sofiei şi ai lui Margarit Aslan, s-a născut la 1 ianuarie 
1897, la Brăila. Tatăl său deși a provenit dintr-o familie cu 
valențe intelectuale, îşi risipeşte averea din cauza 
inabilităţii în afaceri şi a patimii pentru jocul de cărţi, iar 
mama mai tânără cu 20 de ani decât soţul - este o 
bucovineancă frumoasă, cu educaţie aleasă.  

Viitoarea cercetătoare urmează cursurile Colegiului 
Romașcanu din Brăila. La vârsta de 13 ani îşi pierde tatăl. 
Familia Aslan părăseşte oraşul natal şi se mută la 
Bucureşti. În 1915, Ana absolvă Şcoala Centrală din 
Capitală. La vârsta de 16 ani, visează să ajungă pilot şi 
chiar zboară cu un mic aparat, tip Bristol - Coandă. În cele 
din urmă se decide să devină medic. Declară greva foamei pentru a înfrânge împotrivirea 
mamei şi se înscrie la Facultatea de Medicină. În timpul Primului Război Mondial, 
îngrijeşte soldaţii în spitalele militare din spatele frontului de la Iaşi. 

După întoarcerea la Bucureşti, în anul 1919, lucrează alături de marele neurolog 
Gheorghe Marinescu. Trei ani mai târziu, absolvă Facultatea de Medicină. 

Este numită preparator la Clinica II din Bucureşti, condusă de profesorul D.  
Danielopolu, care o îndrumă şi în alcătuirea tezei de doctorat. Urmează o activitate didactică 
şi spitalicească la Filantropia, Institutul Clinico-Medical al Facultăţii de Medicină din 
Bucureşti, Clinica Medicală din Timişoara, Spitalul CFR. 

Din 1949 devine șeful Secției de fiziologie a Institutului de Endocrinologie din 
București.  

Este punctul de plecare al carierei ei de gerontolog. Experimentează procaina în 
afecţiunile reumatice, în cazul unui student ţintuit la pat din cauza unei crize de artroză. 
Continuă cercetările într-un azil de bătrâni şi evidenţiază importanţa novocainei în 
ameliorarea tulburărilor distrofice legate de vârstă. Obţine rezultate remarcabile, care sunt 
comunicate Academiei Române. 

În anul 1952, este înfiinţat primul Institut de Geriatrie din lume, condus de Ana Aslan. 
Împreună cu farmacista Elena Polovrageanu - în 1972 - elaborează Gerovital H3, 
medicament ce acţionează asupra mecanismelor comune ale bolilor degenerative specifice 
vârstei a treia.  
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Produsul este primit cu entuziasm 
de către specialiştii din întreaga lume. 
Ministerul Sănătăţii omologhează 
medicamentul sub formă de drajeuri, 
cremă terapeutică şi loţiune capilară. În 
anul 1976, cercetătoarea primeşte 
brevetul de inventator pentru Aslavital, 
produs eficace în terapia sistemului 
nervos şi a aparatului cardiovascular. Opt 
ani mai târziu, este omologat Aslavitalul 
pentru copii, care dă rezultate în tratarea 
deficiențelor nervoase. 

Între timp (în 1974), Ana este aleasă membru al Academiei Române. Creează 
conceptul de „profilaxie a îmbătrânirii" şi se preocupă de bătrânii abandonaţi de familie. 
Refuză să perceapă taxe de cămin de la aceşti năpăstuiţi ai sorţii, îndrăzneală ce o costă 
1.500.000 de lei, bani ce îi sunt imputaţi de către organele de partid. După şapte ani de 
hărţuieli în justiţie, este achitată. Dar achitarea vine tardiv, înainte cu cinci luni de a intra 
pentru totdeauna în legendă. Dreptatea se face mult prea târziu, în condiţiile în care 
rezultatele cercetărilor ei aduseseră venituri de 17.000.000 de dolari, anual, statului. În 
schimb, Organizaţia Mondială a Sănătăţii i-a oferit Premiul „Leon Bernard" pentru 
medicină socială. Succesele sale în profilaxia şi terapia bătrâneţii au avut un mare impact 
asupra lumii medicale şi a opiniei publice internaţionale. Printre pacienţii doamnei Aslan 
s-au numărat celebrităţi, cum ar fi: Ymma Sumak, Somerset Maugham, Salvador Dali, 
Charlie Chaplin, Pablo Neruda. A fost solicitată chiar şi de Aristotel Onassis, Jacqueline 
Kennedy, Indira Gandhi, Marlene Dietrich, de Gaulle, Lilian Gish, Tito. 

Se stinge din viaţă la 19 mai 1988, lucidă până în ultima clipă, după o luptă acerbă 
cu o boală necruţătoare. Se spune că s-a înălţat la cer în ziua Înălţării Domnului, ca o bună 
creştină ce era. Din trusa ei de medic nu lipsea niciodată o miniatură a Sfintei Fecioare. 

Elena Ceauşescu - temutul Cabinet 2,  la acea vreme - refuză să-i îndeplinească 
ultimele dorinţe: înmormântarea cu preot, alături de mama şi fratele său, în cripta 
Kalindero-Danielopolu. Pe Internet, la adresa GERO Vital Web Site, este lansată - în limba 
portugheză - o cu totul altă variantă a sfârşitului savantei. Surse învăluite în mister afirmă că 
ar fi murit în circumstanţe suspecte şi că unii istorici confirmă că a fost asasinată de 
Securitate. Se precizează că nu s-au făcut niciodată investigaţii în acest sens. 
          Faima internaţională, onorurile şi nenumăratele distincţii care i-au fost acordate, 
numărul şi rangul pacienţilor din sfera politică, ştiinţifică şi artistică din întreaga lume o 
includ pe Ana Aslan în constelaţia celor mai importante personalităţi mondiale care au 
„mişcat" Universul. 
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Premii: 
 1952 - Premiul internațional și medalia „Leon Bernard", prestigioasă distincție acordată 
de Organizația Mondială a Sănătății, pentru contribuția adusă la dezvoltarea gerontologiei și 
geriatriei 
   Meritul Științific Cl. I (1967) 
 Merito della Republica, Italia 
 Cavaler al Ordinului Palmes Académiques, Franța 
 Profesor Honoris Causa și Doctor emerit al Universității Bragança Paulista, din Brazilia. 
 

Titluri: 
 Membră a Academiei de Științe, din New York  
 Membră a Uniunii Mondiale de Medicină Profilactică și Igienă Socială 
 Membră de Onoare al Centrului European de Cercetări Medicale Aplicative 
 Membră în Consiliul de Conducere al Asociației Internaționale de Gerontologie 
 Membră a Societății Naționale de Gerontologie din Chile 
 Președintă a Societății Române de Gerontologie 
 

Să fii veșnic tânăr, nu înseamnă să ai 20 de ani, înseamnă să fii optimist, 
să te simți bine, să ai un ideal în viață, pentru care să lupți și pe care să îl 

cucerești!   
- Ana Aslan -  

 

Bibliografie:  
1. www.farmec.ro/Document_Files/Sfaturipractice/00001365/24pgr_Povestea%20Ana%20Asla

n_dolnd.pdf  
2. wikipedia.org/wiki/Ana_Aslan 

 

Petrila Miruna, clasa a X-a B  
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Articole  

Evrika! Evrika!  

Arhimede a fost un învăţat al lumii antice, 
considerat unul dintre cei mai mari oameni de 
ştiinţă din întreaga istorie a civilizaţiei umane. El a 
excelat în numeroase domenii, de la matematică, 
fizică, astronomie până la inginerie şi filozofie.      

Arhimede trăia în Siracusa, Sicilia, veche 
colonie grecească (212 I.Hr), în timpul când regele cetăţii era Hieron al II- lea. În cei 75 de 
ani de viaţă a lăsat ca moştenire omenirii, minunate realizări ştiinţifice precum şi fascinante 
invenţii şi descoperiri. 

În acele vremuri ,,tabla de scris” a oamenilor de ştiinţă era nisipul, aşa că deseori 
Arhimede era văzut desenând sfere şi cilindrii în nisipul străzilor cetăţii. De altfel, se spune 
că el a murit în timpul asediului Siracusei, ucis fiind de un soldat roman, în timp ce studia un 
cerc. Ultimele cuvinte atribuite lui Arhimede au fost: ,,Nu te atinge de cercurile mele”. Pe 
piatra funerară a mormântului a fost sculptată o sferă în interiorul cilindrului circumscris, 
lucru cerut chiar de Arhimede, deoarece el a demonstrat că raportul dintre aria sferei şi a 
cilindrului circumscris, este egal cu raportul volumelor corpurilor, având valoarea 2/3. 

Arhimede era preocupat mereu de studiu și cercetare, iar natura era una dintre ariile 
fin studiate de el. 

Într-o zi, regele cetăţii, Hieron al II-lea cere unui aurar să-i facă o coroană votivă din 
aur, pentru unul dintre templele sale. Dar la urechile regelui a ajuns zvonul că aurarul a luat o 
parte din aur amestecând-ul cu argint. Regele îl cheamă pe Arhimede şi îi cere ca, fară să 
strice coroana, să răspundă la întrebarea dacă a fost furat sau nu. Problema era greu de 
rezolvat. Încă nu se descoperise vreo metodă de a determina densitatea unui corp neregulat! 
Arhimede era în încurcătură. 

Într-o dimineaţă în timp ce făcea baie, a observat că, scufundându-se din ce în ce mai 
mult în cadă, nivelul apei se ridica tot mai sus şi că parcă, cântărea şi mai puţin, era mai uşor. 
În acel moment, şi-a dat seama că datorită acestui efect putea calcula volumul coroanei! 

Aurul are o densitate superioară argintului. Astfel o coroană din aur pur ar dizloca un 
volum de apă mai mic decât o coroană cu aceeaşi greutate, dar dintr-un amestec de aur cu 
argint. În acest mod Arhimede descoperă legea potrivit căreia un corp scufundat în apă pierde 

o parte din greutatea sa, egală cu volumul de apă 
dizlocuit, principiu care îi şi poartă numele - Principiul 
lui Arhimede. 

Extaziat de descoperirea pe care tocmai a făcut-o 
şi uitând că era dezbrăcat, a sărit din cadă şi a luat-o la 
fugă în pielea goală pe străzi către palat, strigând: 
,,Evrika! Evrika!” (Am găsit! Am găsit!). 

 

Bârsan Rareş, clasa a IX-a B  
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Spirale matematice 

 şi prezenţa acestora în viaţa de zi cu zi 

Mulţi dintre noi nu observă prezenţa matematicii în viaţa noastră, sau cum o putem 
întâlni peste tot în jurul nostru. În cele ce urmează vă invităm să descoperiţi o mică parte din 
acest necunoscut. 

1. Şirul lui Fibonacci  

Pisano Fibonacci (1170-1250), născut la Pisa, Italia este 
considerat cel mai mare matematician european din perioada Evului 
Mediu. În anul 1202, Fibonacci publică tratatul de aritmetică și 
algebră, numit „Liber Abaci”, în care acesta își prezintă cunoștințele 
acumulate. Mulțumită acestei cărți, sistemul de numerație în baza 10 
apare în Europa.  

Șirul lui Fibonacci a apărut în anul 1202, atunci când acesta a 
participat la un concurs de matematică în Pisa.  

 
Problema propusă concurenților a fost aceasta: Plecând de la o 
singură pereche de iepuri și știind că fiecare pereche de iepuri 
produce în fiecare lună o nouă pereche de iepuri, care devine 
„productivă“ la vârsta de o lună, calculați câte perechi de 
iepuri vor fi după n luni. (De asemenea, se consideră că 
iepurii nu mor în decursul perioadei respective de n luni).  
Numerele din șirul lui Fibonacci sunt definite   prin    
urmatoarea relație: 

F0 = 0 ;  
F1 = 1;   
Fn = ( Fn – 1 ) + ( Fn – 2 )  

Numerele lui Fibonaci sunt:  

1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 
1597,……  

Șirul lui Fibonacci în natură 
Peste tot în natură se pot observa numerele sau spirala lui 

Fibonacci. De exemplu la plante, numărul petalelor florilor se află 
în șirul lui Fibonacci.  

 3 petale : crin, iris 
 5 petale : trandafir sălbatic, lalele, iederă, gențiană 
 8 petale : clematis  
 13 petale : gălbenele, porumb, unele margarete 
 21 petale : unele margarete, cicoare 
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 34 petale : pătlăgina 
Frunzele plantelor sunt dispuse de asemenea într-o secvență Fibonacci în jurul 

tulpinii. Floarea-soarelui are două spirale formate din semințe. Numărul semințelor 
variază de la 21 și 34 la 55 și 89, în funcție de soi.  

La animale cel mai reprezentativ exemplu este cochilia melcilor. 
Aceasta are forma spiralei lui Fibonacci și respectă întocmai numerele din 
șir.  
Prezența șirului lui Fibonacci se poate observa și la corpul uman. Mâna 

umană are 5 degete, fiecare deget având 3 falange. Lungimea falangelor este 
în medie de 2, 3 respectiv 5 cm. În continuarea lor se află osul palmei, care are 
în medie 8 cm.  Forma urechii este aceeași cu forma spiralei lui Fibonacci 
reprezentată grafic.  

2. Numărul de aur  

Numărul de aur sau secțiunea de aur a fost primul număr irațional descoperit și definit 
în istorie. Două cantități a și b se găsesc în proporție de aur dacă : (a + b) / a = a / b. Valoarea 
numerică a acestui raport numit  φ (phi), este egala cu: 1, 61803.  

Foarte interesant este faptul că dacă împărțim un număr din șirul lui Fibonacci cu 
predecesorul său obținem numărul de aur (acest lucru este valabil 
de la al 14 –lea element).  

Încă din antichitate oamenii au fost fascinați de acest număr, 
dovadă faptul că la construirea Pantheonului s-a folosit proporția 
de aur. La fel de fascinat de această proporție a fost și celebrul 
pictor Leonardo da Vinci care a folosit raportul de aur în lucrările 
sale, precum Mona Lisa sau Omul vitruvian.   

De asemenea în compozițiile muzicale ale lui Debussy, Bella Bartok, duratele anumitor 
părți din lucrări se află în proporție de aur, iar anumite instrumente muzicale intervin la 
distanțe de timp aflate în șirul lui Fibonacci. Celebrul lutier Stradivarius a construit orificiile 
de rezonanță ale viorilor sale, astfel încât să respecte proporția de aur.  

În fizica modernă în domeniul găurilor negre s-au identificat proprietăți legate de 
proporția de aur. De asemenea părți ale corpului uman se găsesc în proporție de aur.  
 

 

 

 

 

 

Pop Iulia şi Pop Raul, clasa a IX- a B  
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Matematica la nivel celular 

 
În cadrul fiecărui sistem viu există subansambluri componente care, la rândul lor, se 

supun acelorași legi ale ritmului de dezvoltare, parcurgând nivel după nivel realizându-se o 
însumare  adecvată fiecărui nivel, în ritmuri proprii fiecărui subansamblu component din 
sistemul continuator, totul trebuind să fie armonios în dezvoltarea acestuia (euritmic). Nu este 
posibil ca o parte componentă a unui tot viu să facă abatere de la aceste reguli iar întregul să-
și poată urma evoluția nestingherit mai mult chiar, atunci când sunt depășite limitele 
tolerabile ale abaterii, organismul este eliminat din ciclul de dezvoltare, putând dispărea cu 
totul. 
    Din acest punct de vedere, proprietatea caracteristică șirurilor Fibonacci - prin 
însumarea oricăror doi termeni consecutivi obținem termenul successor - este cardinală.  În 
cazul evoluției embrionare, mai întâi se formează două foițe embrionare, apoi trei, urmează 
apariția axului neural primitiv și abia după aceasta apar așa-zișii muguri din care se vor 
dezvolta organele interne și ele la rândul lor, nu toate deodată.  

   Apreciind că fiind corecte din punct de vedere matematic cele de mai sus și asociind 
aceasta cu mulțimea observațiilor la care se referă legea „creșterilor organice”, ne-am pus 
problema că diviziunea zigotului nu poate să se petreacă în progresie geometrică, decât, 
eventual, un anumit număr de episoade. Desigur că în acest context poate să apară o confuzie 
care provine din faptul că populațiile celulare, oricare ar fi ele, se înmulțesc prin diviziune, 
adică din orice celulă-mamă întotdeauna provin două și numai două fiice. 

 Acest adevăr contrazice în aparență teoria noastră după care înmulțirea celulară se 
face conform unui model care este cel al șirurilor lui Fibonacci, dat fiind faptul că, în 
conformitate cu principala proprietate a acestui șir, în cadrul său, fiecare termen este suma 
celor doi termeni imediat precedenți.  

În condițiile date pornind de pildă de la zigot, care este 
primul termen în șirul de celule din care se va forma organismul,  
deci este un întreg strict pozitiv, va fi adunat cu termenul 
precedent lui 1, care este 0 și va rezulta, desigur, tot 1, așa că avem 
succesiunea 0 1 1. Prin însumarea ultimilor termeni succesivi se 
va obține 2, care, la rândul său, prin diviziunea uneia dintre 
celulele rezultate, va da 3,  urmat, după același model, de 5, 8 ș.a.m.d., de forma 0 1 1 2 3 5 8 
13... (șir Fibonacci). Dar cum să se producă un atare fenomen, știut fiind că din fiecare celulă 
rezultă întotdeauna câte două? 

 Soluția pe care am găsit-o decurge din faptul că am luat în considerare că nu toate 
celulele rezultate la un moment dat se înmulțesc în același ritm.. Acest aspect motivează 
fenomenul de funcționare ritmică a sistemelor vii. De altfel, noțiunea de bioritm este de mult 
introdusă în științele biologice, și observațiile asupra acestui fenomen sunt confirmări foarte 
importante pentru ceea ce susținem. 

 Din aceste motive, am considerat că în cadrul diviziunilor celulare, începând chiar 
după celula-ou (zigot), se produce un asincronism mitotic. Adică primele două celule-fiice nu 
vor funcționa simultan, mai ales în sensul de a se multiplica, așa întâi una dintre ele se va 
divide mai rapid decât cealaltă, determinând un alt nivel al sistemului pentru un anumit 
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interval de timp. Astfel, acest nivel este format din numai trei celule și nu din patru, cum    
ne-am fi așteptat în situația unei viteze de diviziune egale pentru celule-fiice. Celula care s-a 
aflat în „așteptare” mitotică va intra, la rândul ei, în mitoză, astfel încât noul nivel al 
sistemului va fi format din două noi celule plus cele trei precedente: 3+2=5. Ceea ce intervine 
în realizarea acestui model este ritmul în care se divid celulele din cadrul unui sistem celular. 

 Se știe că orice sistem funcționeză pe baza buclelor interconectate, deci este la 
îndemână să apreciem că celulele se influențează reciproc prin reacții feed-back. O buclă de 
reacție se compune din două tipuri de diferite  variabile: nivelurile (stările) și ritmurile 
(acțiunile). În afară de constante, acestea două sunt necesare și suficiente pentru a reprezenta 
o buclă de reacție. Într-un sistem, variabilele sunt reprezentate de termenii șirului Fibonacci, 
respectiv de numărul de celule la momentele succesive ale evoluțiilor lor mitotice. 
     Variabila de nivel a embrionului, fătului și a organismului ar depinde numai de 
acumularea celulelor. Variabilele de nivel alimentează cu informație numai variabilele ritm-
este vorba de ritmul mitozelor, iar ritmurile produc modificări numai în cadrul variabilelor de 
nivel: Nivel nr.1 = 1 celulă; Nivel nr.2 = 1 celulă; Nivel nr.3 = 2 celule; Nivel nr.4 = 3 celule; 
Nivel nr.5 = 5 celule; Nivel nr.6 = 8 celule; ș.a.m.d. . 
     Repetând acest model de ritm de diviziune, constatăm că celulele care își întârzie 
episodul de mitoză se găsesc, de la un nivel la altul, tot într-un șir de tip Fibonacci. Aceasta 
probează că orice proces de multiplicare celulară este caracterizat - pe ansamblu, considerând 
nivelurile - de o secvență de tip Fibonacci alcătuită prin reuniunea unor subsecvențe tot de tip 
Fibonacci.  
     Ritmul de diviziune arată cât de repede se modifică un nivel al sistemului, dar acest 
ritm nu determină nivelul prezent, acesta fiind rezultatul acumulării fluxurilor de intrare și 
ieșire din toată perioada trecută, știut fiind din teoria sistemelor: „condiția sistemului este 
determinată complet de către niveluri“ (13). Cu alte cuvinte, numărul de celule de pe un 
anumit nivel care urmează să se dividă este dependent de totalul celulelor componente ale 
sistemului.  
     În modelul de multiplicare celulară propus de noi, numărul celulelor rezultate (Y), 
raportat la numărul de celule din nivelul precedent (X), sub acțiunea structurii proprii de 
transformare a sistemului, trebuie să funcționeze în acord cu raportul  Y/X=1+√5 /2 

 Acest raport a fost numit „Numărul de aur” . Problema crucială ce se ridică în 
explicarea proceselor care determină un sistem să rămână permanent el însuși (adică de a 
avea o stare de echilibru caracteristică) este cum trebuie să arate nivelurile succesive pe care 
le parcurge sistemul până la starea de adult, când se desăvârșește. 

 Să presupunem că celula-ou s-ar înmulți în progresie geometrică cu rația r = 2. În 
aceste condiții, curba care ar descrie mulțimea descendenților pe diferite niveluri, tinzând, în 
timp, la infinit. O astfel de populație de celule ar fi în totalitate identică, deci entropia ar fi 1, 
în mulțimea de celule neexistând nici un fel de diferență, întregul spațiu va fi populat în mod 
omogen (morula), iar elementele celulare se vor afla întotdeauna în număr par.  

 După cum a rezultat din experimentele efectuate în cadrul diferitelor laboratoare din 
întreaga lume, pornind diviziunea celulară începând de la o singură celulă, descendenții 
rezultați își epuizează capacitatea de mitoză dupa 50 de replicări. Ca urmare, la nivelul n = 
50, F(n) = 12.586.269.025. 
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  Dacă ținem cont că, la naștere, doar numărul de neuroni care formează creierul este de 
circa 14 miliarde, rezultă că multiplicarea începând de la celula-ou, la om, după modelul 
șirului tip Fibonacci, nu ar putea asigura nici măcar o cantitate de celule minim necesară 
alcătuirii sistemului nervos central.  
    Să vedem acum situația care, ipotetic, ar putea apărea dacă celula-ou s-ar înmulți în 
progresie geometrică, adică dacă ar fi o secvență cu rația 2. Rezultatul arată o mulțime 
celulară de 1.125.899.902.002.624. Luând o medie de 10‑4 metri diametrul unei celule, 
volumul unei astfel de sfere este V=4 π R3 /3=0,52x10-12 m3 , iar volumul total al acestui 
număr de celule va fi de 585 m3 . Dar un astfel de organism uman este de neimaginat, pentru 
simplul fapt că acest volum, acceptând că ar conține doar apă, ar ajunge să cântărească peste 
580 de tone!  

      Rezultă că multiplicarea zigotului se face în două faze distincte: prima fază se 
produce respectând rația 2, iar a doua respectând modelul de generare al șirului de tip 
Fibonacci. Admițând că la 72 de ore rezultă, prin diviziune celulară 8 blastomere (3:36), 
concluzionăm că în timp de 7 zile se epuizează 7 niveluri de mitoză, ceea ce înseamnă 127 de 
celule. Dar după a șaptea zi apare prima diferențiere celulară: începe să se formeze prima 
foiță embrionară, endodermul primar sau hipoblastul, pe fața dinspre blastocel al 
embrionașului (3:38). 
     O dată cu prima diferențiere celulară, multiplicarea embrionului nu se mai poate 
realiza în progresie geometrică - de aici înainte diviziunile se produc respecând regula șirului 
de tip Fibonacci. În consecință, mai rămân 43 de etape de multiplicare. A 7- a etapă de 
multiplicare cu rația 2 corespunde celei de a 11- a etape în șirul de tip Fibonacci, care este 38 
și 89 de celule din 127, rezultă 38 de celule care vor continua să se multiplice, celelalte 
urmând a suferi procesele de transformare care le vor aduce în situația de a se diferenția. 
Luând de data aceasta că primii doi termeni succesivi ai șirului de tip Fibonacci 38 și 89, la 
restul de 43 de diviziuni la care „mai are dreptul” rezultă un organism format din aproximativ 
120 de miliarde de componenți celulari.  
      Calculând masa care ar rezulta ca mai sus se obține, la a 50- a generație, un organism 
cu greutatea de peste 60 de kg. A se observa faptul că, deși aceste cifre reprezintă generalizări 
extreme, totuși rezultatele obținute sunt în limitele realului. 
       Mai mult decât atât, dacă în perioada de dezvoltare embrionară de cca 3 luni s-ar 
produce multiplicarea componenților celulari  la fiecare 24 de ore, atunci ar rezulta 90 de 
replicări. 
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Timpul prin prisma biologiei 

 
              Timpul poate fi privit și din punct de vedere biologic, iar în funcție de acesta atât în 
organismul nostru, cât și în a celorlalte viețuitoare se pot observa anumite procese într-un 
anumit interval de timp, care determină: stări sufletești, imaginația, afectivitatea, 
metabolismul, etc.  
            Toate unitățile de măsură ale timpului se repetă regulat, dar pe lângă acestea mai 
sunt multe alte procese din natură și organismele viețuitoarelor alcătuind o largă gamă de 
cicluri pe care dacă le-am putea, măcar pe câteva supraveghea ne-am da seama ce multă 
influență au.           
            Dintre acestea am ales pe acel pe care l - am considerat unul din cele mai importante: 
ciclul circadian care este și ceasul biologic. Ritmul circadian este un ciclu de aproximativ 24 
de ore al proceselor biochimice, fiziologice sau comportamentale aparținând entităților vii, 
inclusiv plantelor, animalelor, sau ciupercilor. 
            „Ceasul biologic" al fiecărei persoane, un mecanism aflat în creier,  corespunde cu 
mare aproximație cu ciclul unei zile, dar de fapt, „circadian” înseamnă „aproximativ o zi". 
Ceasul nostru intern controlează și iniţiază o serie de procese biologice, cum ar fi somnul, 
temperatura corpului, secreţia de hormoni și acţiunile digestive. Acesta stabilește când ne 
trezim, când ne e somn, când ne e foame și multe altele. Ciclul de veghe și somn este strâns 
legat de temperatura corpului: cu cât temperatura este mai mare, cu atât suntem  mai activi; 
de partea cealaltă, cu cât temperatura scade, starea de somnolență începe să apară. Cunoscut 
și cu numele de bioritm, ceasul biologic este considerat de către foarte multă lume chiar mai 
bun de cât un horoscop. Teoria bioritmurilor constă în cicluri periodice, de natură biologică, 
care influențează viața unei persoane.  Se pot face previziuni ale momentelor de vârf și de 
colaps ale ciclurilor biologice ale unei persoane.      
   Sunt cunoscute trei cicluri importante (bioritmuri): 
1. Bioritmul fizic care se măsoară în luni a câte 23 zile, iar în prima perioada (primele 11,5 
zile) nivelul energiei este ridicat - este indicat ca în această perioadă să avem acele activități 
care necesită mult efort fizic. În perioada următoare organismul trebuie să-și reîncarce 
bateriile, să se odihnească deci, rămân activitățile ce nu necesită efort fizic pentru această 
perioadă. Chiar și rezistența la boli este în mod normal mai bună în prima perioadă. Când 
curba ciclului fizic se află în preajma liniei mediane, sunteți mai vulnerabil din punct de 
vedere fizic, având o stare generală mai proastă. 
2. Bioritmul emoțional care se măsoară în luni a câte 28 zile, și care se mai numește și 
ritmul sufletului ne influențează sensibilitatea, creativitatea sau afectivitatea. În primele 14 
zile suntem pe  partea pozitivă, astfel socializăm cu ușurință cu cei din jurul nostru și suntem 
foarte creativi. Atunci când linia va trece în partea negativă a graficului vom fi impulsivi și ne 
vom simți dezorientați.  
3. Bioritmul intelectual care se măsoară în luni a câte 33 zile și ne prezintă abilitățile 
intelectuale. La mijlocul ciclului, după 16,5 zile, se pot instala stări de confuzie, lipsa 
concentrării și dificultăți în luarea unei decizii. Toate aceste cicluri încep în ziua în care ne 
naștem.  
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                O periodicitate se poate observa chiar și la nivel celular. Celula fiind cea  mai mică 
unitate structurală, funcțională și genetică a unui organism, se reproduce conform ciclului 
celular, care constă dintr-un lanț de evenimente de la formarea celulei până la diviziunea sau 
moartea acesteia. Acest ciclu asigură creșterea și dezvoltarea organismului, înlocuirea 
celulelor moarte, dar chiar și reproducerea organismului. 
Etapele ciclului celular: 
1. Etapa diviziunii propriu-zise sau mitoza (se mai numeşte şi etapa D sau M). 
2. Interfaza, perioada de timp din viaţa unei celule cuprinsă între două perioade de diviziune. 
               În funcţie de modul în care celulele parcurg etapele ciclului celular, acestea pot fi 
clasificate în trei categorii: 
Categoria I - cuprinde ţesuturi ale căror celule şi-au pierdut capacitatea de a se divide datorită 
înaltei specializări funcţionale la care au ajuns (neuronii). 
Categoria II - cuprinde ţesuturi cu o mare capacitate de a se divide (celulele din măduva 
osoasă hematogenă, epiteliul mucoasei intestinale, epidermul, celulele liniei germinative 
gametogene). 
Categoria III - cuprinde ţesuturi cu capacitate redusă de a se divide, dar care în condiţii 
speciale se pot divide rapid (hepatocitele, celulele glandelor endocrine). 
               În interfază celula continuă să crească, timp în care îşi dublează mărimea şi îşi 
replică ADN-ul. Această etapă a ciclului celular poate fi împărţită în trei faze (faza G1, faza S 
şi faza G2). 
Faza G1: este perioada de creştere celulară. În această fază G1 celula sintetizează şi 
acumulează ARN pentru sinteza proteică şi proteine reglatoare, enzime pentru sinteza ADN. 
Faza G1 are o durată variabilă, chiar cea mai variabilă a ciclului celular, astfel: 
-unele celule cresc rapid (celulele embrionice) această fază fiind cât se poate de scurtă, fiind 
considerată chiar inexistentă; 
-pentru unele celule această perioadă este foarte lentă, celulele par a fi încetat ciclul celular. 
Celulele în această fază nu cresc şi nu se divid, şi poate fi considerată faza G0. Această fază 
poate dura zile întregi, săptămâni sau ani înainte ca celulele să prolifereze (reintrarea în ciclul 
celular). 
Faza S: în această perioadă are loc sinteza ADN-ului, ce durează în mod normal 6-12 ore. În 
acest răstimp se produce replicarea genomului şi continuă sinteza proteică şi sinteza ARN. 
Faza G2: este etapa dintre sinteza ADN şi mitoză, unde celula continuă să sintetizeze ARN şi 
proteine, astfel pregătindu-se pentru diviziunea celulară. 
Celulele în faza S au o cantitate intermediară de ADN în timpul replicării, însă în faza G2 
conţinutul ADN este exact dublul celui din faza G1. În majoritatea celulelor umane, faza G2 
durează între 2-4 ore. 
              Mitoza cuprinde două mari grupe de fenomene: diviziunea nucleului (cariokineza); 
diviziunea citoplasmei (citokineza). Mitoza este modalitatea cea mai frecventă de diviziune a 
celulelor somatice, prin care rezultă o distribuire egală şi exactă atât a cromozomilor 
(diploid), cât şi a celorlalţi constituenţi celulari. Astfel prin diviziuni mitotice repetate ale 
zigotului (oului) va genera un nou organism adult al speciei sale. 
               În funcție de aceste procese și altele mai generale sau mai particulare organele 
noastre principale se regenerează foarte diferit, iată câteva exemple ce să ne confirme acest 
lucru. 
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 Unele dintre organele noastre „cedează" mult înaintea noastră cum este  creierul, care 
începe să îmbătrânească încă de la vârsta de 20 de ani. Dacă toţi, la naştere, pornesc 
cu aproximativ 100 de miliarde de neuroni, la 40 de ani pierd chiar și 10.000 de 
neuroni pe zi, fapt ce provoacă probleme de memorie și de coordonare a mişcărilor. 
Dar ceea ce afectează mai mult capacitatea noastră cerebrală este reducerea 
sinapselor, adică a conexiunilor dintre celulele cerebrale. 

 Un alt organ care, din nefericire pentru noi, începe să ne lase repede sunt plămânii. La 
vârsta de 20 de ani apar primele simptome de reducere a capacităţii pulmonare: dacă, 
în medie, la 30 de ani un om reuşeşte să respire în o singură gură de aer peste un litru 
de aer, la 70 de ani '„va înghiţi'' numai o jumătate de litru. Respiraţia devine mai 
scurtă de la 40 de ani şi chiar pielea începe să piardă din elasticitate – „netezind” calea 
primelor riduri - în jurul vârstei de 25 de ani. Din fericire, primele semne se observă 
de obicei în jurul vârstei de 35 de ani, cu excepţia cazurilor în care se exagerează cu 
fumatul şi cu bronzatul. 

 Aceeaşi soartă o au muşchii, „care  se regenerează şi se deteriorează în permanenţă la 
vârsta tinereţii”. În jurul vârstei de 30 de ani, însă, aspectul degenerativ este de obicei 
„preponderent”, iar când se atinge pragul vârstei de 40-50 de ani, bărbaţii şi femeile 
pierd între 0,5 şi 2 la sută din masa musculară (în funcţie de stilul de viaţă). 

 Campion de longevitate este în schimb ficatul, care îşi arată primele semne de 
oboseală mult după noi: la 70 de ani. Celulele sale au o capacitate extraordinară de a 
se regenera. Dacă un donator nu bea, nu consumă droguri şi nu a suferit infecţii, este 
posibil chiar să se transplanteze ficatul unui om de 70 de ani unui pacient de 20. 

   Există tipuri de celule care nu au interfază, ci doar se divid rezultând alte celule. Cel 
mai bun exemplu fiind celulele canceroase care se înmulțesc foarte repede, dezvoltând astfel  
cancerul.  

Cancerul este o boală cauzată de creşterea necontrolată a unei singure celule. Această 
dezvoltare este declanşată de mutaţii, schimbări de la nivelul ADN-ului care afectează genele 
în aşa fel încât determină creşterea celulelor canceroase. În cazul unei celule normale, 
circuitele genetice reglează diviziunea şi moartea celulară. La celulele canceroase în schimb, 
aceste circuite nu mai acţionează, eliberând celulele care nu se mai pot opri din creştere. 
   Diviziunea celulară ne permite nouă, ca organisme, să creştem, să ne adaptăm, să ne 
revenim după traume şi să trăim. Totuşi, distorsionate şi necontrolate, celulele canceroase se 
pot dezvolta în voie, se pot adapta, repara şi trăi în voie, cu costul vieţilor noastre. Celulele 
canceroase cresc şi se adaptează mai bine ca noi, fiind un fel de versiuni perfecţionate ale 
propriilor noastre fiinţe.   
 Cancerul este construit în genomul fiecăruia dintre noi. Genele care realizează 
diviziunea celulară a celulelor canceroase nu sunt străine de corpurile noastre, ci mai curând  
sunt nişte versiuni ale genelor care realizează funcţii celulare esenţiale pentru organismul 
uman şi care au suferit mutaţii. Cancerul este imprimat în societatea noastră. Pe măsură ce 
specia noastră îşi extinde durata de viaţă, creşterile maligne (mutaţii ale celulelor canceroase, 
care se acumulează odată cu vârsta) încep să apară. Prin urmare, cancerul nu este numai o 
boală relaţionată cu vârsta, ci ea, la fel ca oamenii, încearcă să supravieţuiască cât mai mult. 
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Curiozități din lumea biologiei  

 
 Acidul gastric pe care stomacul omului îl elimină pentru a descompune mâncarea este 

atât de puternic încât poate dizolva o lamă de ras. 
  Atunci când ne lovim într-un anume loc din zona cotului resimțim o durere acută. 

Aceasta se datorează faptului că pe aici trece nervul cubital, poziționat de-a lungul 
osului humerus. Se consideră că aceasta ar fi o scurtă formă de paralizie. 

 Celulele, care alcătuiesc creierul uman, pot stoca de până la 5 ori mai multă 
informație decât cuprinde toată Enciclopedia Britanică. 

 Corpul omenesc eliberează în 30 de minute destulă energie cât să încălzești un litru de 
apă. 

 Corpul utilizează 300 de mușchi pentru a ține corpul în poziție stabilă, dreaptă. 
 Creierul continuă să transmită semnale sub formă de impulsuri electrice timp de 

aproximativ 37 de ore după moarte. 
 Dacă cantitatea de apă din corpul omenesc este redusă cu 1% îți va fi sete, iar dacă 

este redusă cu 10% vei muri. 
 Dacă mesajul non-verbal îl contrazice pe cel verbal, oamenii au tendința de a ignora 

cuvintele, ținând seama doar de limbajul non-verbal.  
 Corpul uman produce zilnic un miliard de celule roșii. 
  Corpul unui om conține destul potasiu pentru a provoca explozia unui tun de jucărie; 

destul zahăr pentru a umple un borcan; destulă grăsime pentru a face 7 bucăți de 
săpun; destul fier pentru a face un cui; destul sulf pentru a deparazita un câine. 

  Cel mai rar pește abisal trăiește la o adâncime de aproximativ 8200 m, el fiind 
descoperit în Groapa Marianelor. 

  Crocodilii chiar plâng după ce își devorează hrana: acest mecanism are rol în 
eliminarea apei și a sărurilor aflate în exces. 
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  Pentru atenția acordată jocurilor video, se consumă tot atâtea calorii cât mersul pe jos 
cu 3,2 km/h. 

 În corpul uman sunt mai mult de 12 km de vase de sânge. 
 Pe suprafața unui corp uman trăiesc mai multe vietăți decât oameni pe întreaga 

planetă. 
 Cel mai mare mușchi este latissimus dorsi. Acesta este un mușchi plat de pe spate, 

care intră în acțiune în timpul mișcării brațului.  
 Cel mai puternic mușchi din corpul uman este limba.  
 Un fir de păr poate suporta o greutate de până la 3 kg.  
 Un strănut iese din cavitatea bucală cu o viteză de peste 970 km/h.  
 Cea mai mare meduză observată vreodată avea diametrul de 3,6 m, iar tentaculele se 

întindeau până la 36 m. 
 

Adunate de:  Sferle Ionuț, clasa a XII-a A și Cuc Vlad, clasa a XI-a B  
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Lacuri misterioase  

 
 Lacurile colorate din 

Indonezia 

Lacurile, trei la număr, s-au format în 
craterele vulcanului Kelimutu de pe 
insula Flores din Indonezia.  Acestea își 
schimbă culoarea în nuanțe de albastru, 
verde şi maro datorită compoziției, 
proceselor şi reacțiilor chimice care au 
loc în urma erupțiilor minore. Uneori apa 
are nuanțe roșiatice sau chiar devine 
neagră. 

 

 Lacul bioluminescent din 
Australia  

  În cadrul Lacului Gippsland din 
Australia au fost surprinse organisme 
bioluminescente, mai exact Noctiluca 
scientillans. Sunt organisme unicelulare 
care se hrănesc cu alge, plancton și 
bacterii. Această iluminare reprezintă un 
mecanism de apărare contra prădătorilor. 

 

 

 Lacul Nyoss din Camerun 

  Denumit și lacul ucigaș, acesta s-a 
format deasupra unui depozit de magmă 
care eliberează dioxid de carbon. De-a 
lungul timpului, emisiile de dioxid de 
carbon au sufocat câteva mii de oameni 
și de animale. 
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 Lacul Pitch din Trinidad Tobago 

     

Acest lac reprezintă cel mai mare depozit de 
asfalt natural din lume. Are o densitate foarte 
mare, făcând posibil mersul pe suprafața lui. 
Lacul a luat naștere când o pungă de petrol 
din scoarța Pământului a ieșit la suprafață. 
Compoziția sa cuprinde diferite substanțe 
chimice precum maltene (conferă proprietăți 
adezive) și asfaltene (hidrocarburi care ajută 
la transformarea termoplastică a materialului). 

 

 

 

 

 Lacul Grand Prismatic Spring din SUA 

 Lacul colorat din Parcul Natural Yellowstone 
din SUA ne uimește datorită coloritului apei şi 
temperaturilor foarte ridicate. Lacul prezintă 
inele colorate de apă: roșu-brun, portocaliu, 
galben și verde, în jurul centrului de culoare 
albastră. Centrul are cea mai ridicată 
temperatură, aici trăind doar nişte archee. 
Culorile verde și galben sunt date de 
cyanobacterii – Synechococcus la temperatura 
de 74°C. Aceste bacterii conțin clorofilă și 
carotenoizi. Portocaliul se datorează bacteriilor 
Chloriflexus, conținând de asemenea clorofilă 
și caroten. Aceste inele portocalii se află la 
65°C. Roşul-maroniu prezent la 55°C este 
rezultatul bacteriei Deinociccus Thermus 
Thermus. 
 

Gabrian Andreea , clasa  a IX -a B  
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Revoluţia industriei energetice 

 
Pentru prima dată, inginerii chinezi au extras cu 

succes gaz natural din depozitele îngheţate din Marea 
Chinei de Sud, un proces promiţător pentru emergenţa unei 
noi ramuri a industriei energetice. 

Anul trecut, guvernul chinez a anunţat că geologii 
au găsit rezerve de hidrat de metan - cunoscut şi sub numele 
de gheaţă inflamabilă - iar acum au reuşit să îl extragă, 
aducând lumea cu un pas mai aproape de exploatarea 
acestei resurse, scrie Science Alert. 

Inginerii au reuşit să extragă în această exploatare - 
experiment un total de 35.000 de metri cubi de gaz pe zi, 
mult mai mult decât un experiment de-al japonezilor din 2013. 

Hidratul de metan este o substanţă fascinantă care arată ca și gheaţa obişnuită, dar 
conţine metan prins într-o „ţesătură” de molecule de apă. Dacă apropii un chibrit aprins, nu 
doar că se topeşte, ci şi începe să ardă. 

Rezervele acestea se găsesc acolo unde temperaturile joase se combină cu presiunea 
moderată pentru a ţine metanul într-un mod anume. Condiţiile acestea se găsesc pe fundul 
oceanelor, la sute de metri sub apă. 

Problema principală o reprezintă lipsa de stabilitate a depozitelor, o schimbare, chiar 
şi mică, a temperaturii şi/sau a presiunii poate duce la eliberarea metanului în apă. 

De asemenea, rezervele sunt imense, ceea ce ar face această industrie extrem de 
profitabilă. Un metru cub de hidrat de metan poate elibera 164 de metri cubi de gaz natural. 
Cercetătorii consideră că acest gaz este abundent peste tot în lume, probabil depăşeşte chiar şi 
toată cantitatea de combustibili fosili de pe planetă. 
 
Bibliografie 

 Descopera.ro  
 

Pop Maria Iulia, clasa a IX-a B  
 

 

Scurtă istorie a leului  

 

În clasa a V-a, la matematică, se studiază unitățile monetare, așa că mai jos vă 
prezentăm o scurtă istorie a monedei naționale.  

 Istoria leului românesc începe cu secolul al XVII-lea când în Principatele dunărene  
foloseau ca monedă taleri olandezi, löwenthaler, care aveau gravat pe ei un leu, locuitorii 
denumindu-l „leu”. Această monedă a fost folosită în Țările Române până în a doua jumătate 
a secolului XVIII şi chiar după ce talerul fusese scos din uz, el încă reprezenta o unitate de 
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calcul imaginară sub numele de „leu”, la care se raportau toate preţurile în anii ce au urmat. 
Din cauza lipsei unor legi monetare bine definite la noi au început să fie folosite câteva zeci 
de tipuri de valută străină. O monedă folosită la noi era paraua otomană. Expresia de rigoare 
„nu face două parale” vine de la faptul că moneda avea o valoare redusă și era confecționată 
din material prost, astfel că o folosire intensă o tocea și monezile chiar se lipeau unele de 
altele. 
  Leul devine oficial monedă a românilor pe 16 septembrie 1835 când domnul Țării 
Românești, Alexandru Ghica, instituie ca monedă a țării, leul, echivalentul a 60 de parale. 
După unirea Principatelor şi Cuza a tatonat ideea unei monede naţionale, care urma să se 
numească român sau romanat, dar Înalta Poartă s-a opus. Încă din 1859, Alexandru Ioan Cuza 
l-a însărcinat pe consulul francez la Iaşi, să negocieze baterea unor monede româneşti la 
monetăria din Paris.  Acestea urmau să se numească „români”. Un român ar fi cântărit 5 
grame de argint şi ar fi fost împărţit în 100 de „sutimi”, ca monedă divizionară. 
  După câțiva ani, la 22 aprilie 1867 este stabilită moneda naţională leul, o monedă 
bimetalică cu etalonul la 5 grame de argint sau 0,3226 grame de aur şi având 100 de 
diviziuni, numite bani. Un leu echivala cu un franc francez. Monedele de 5, 10 şi 20 de lei 
erau din aur, iar cele de 1 şi 2 lei, precum şi cele de 50 de bani erau din argint. Până la 
înfiinţarea Monetăriei statului (1870), primele monede au fost bătute la Birmingham. 
 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ȘTIAȚI CĂ: 

Cea mai veche monedă atestată pe teritoriul românesc este drahma de argint în 
greutate de 8 grame, emisă de pólisul (orașul) grecesc Histria în anul 480 î. H. 

Bancnote folosite în perioada 
comunistă  și puțin după.(1966-1996) 
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Bancnote din alte țări: 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Peleș Alexandra şi Dani Alexia, clasa a V–a  

 
 
 
 
 

Banii azi 
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Știați că… 

 Cifra 1 constituie numărul Divinităţii, există un singur Dumnezeu. 
 Cifra 2 reprezintă cuplul,  perechea, feminitatea inocentă, fragilul,  nevoia de 

protecţie. 
 Cifra 3 reprezintă Sfânta Treime, cei trei crai de la răsărit din creştinism, cele trei 

ursitoare din mitologia greacă, cele trei încercări ale voinicului din basmele populare.  
 Cifra 4 reprezintă cele patru anotimpuri, cei patru evanghelişti, cele patru culori ale 

cărților de joc, cele patru stări de agregare.  
 Cifra 5 reprezintă cele cinci extremități ale corpului uman (un cap, două mâini și două 

picioare), cele cinci degete ale fiecărei mâini, cele cinci cărți ale lui Moise, cele cinci 
elemente ale calendarului chinezesc (apă, foc, lemn, metal, pământ). 

 Cifra 7 reprezintă cele șapte păcate de moarte (Avariția, Invidia, Mânia, Aroganța, 
Desfrâul, Beția, Lenea), cele șapte virtuți (Dragostea, Credința, Tăria sufletească, 
Speranța, Inteligența, Cumpătarea, Dreptatea), cele șapte minuni ale lumii antice, cele 
șapte zile ale săptămânii, cele șapte note muzicale, cele șapte culori ale curcubeului. 

 Cifra 9 reprezintă cele nouă planete ale sistemului solar, cele nouă porunci bisericești. 
 Numărul 10 reprezintă numărul degetelor de la cele două mâini, baza sistemului 

zecimal și a sistemului internațional de măsuri. 
 Numărul 12 reprezintă cei 12 zei grecești de primul rang, cele 12 luni ale anului 

calendaristic, cele 12 zodii ale zodiacului european. 
 

Vid Arina şi Popa Paul, clasa a IX-a B  

 

Ce am învăţat noi …   

 

Experimentul chimic -  fascinaţie pentru elevi 

Experimentul joacă un rol extrem de important în învățământul de orice fel sau stadiu 
deoarece prin experiment elevul practică ceea ce a învățat, astfel se face trecerea de la elevul 
teoretician la elevul practician, un viitor adult competent și încrezător în forțele proprii. Din   
toate experimentele însă se disting experimentele de factură chimică, experimente prin care 
elevul, cu ajutorul profesorului descoperă chimia din spatele unor fenomene aparent 
cunoscute de către elev, prin această „re-descoperire” a acelor fenomene putându-se ajunge la 
cunoașterea în profunzime a acelui fenomen, cunoscându-se cauzele și efectele respectivului 
fenomen de asemenea și privind mai departe chiar la o aprofundare a perspectivei generale 
asupra naturii din perspective științifice, mintea creatoare a elevului formând conexiunile 
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dintre fenomenele naturale, dintre organic și anorganic iar exemplele pot continua la 
nesfârșit. 
              O primă impresie cu privire la experimentele chimice, o primă impresie înrădăcinată 
în „folclorul ” general al prezentului este spectacolul, artificiul de culoare popularizat prin 
diferite mijloace, impresie care creează adevărate dezamăgiri în rândul elevilor din cauză că 
ei doresc să  vadă ceea ce este spectaculos și nu doar, știu și eu, o schimbare aproape 
insesizabilă a nuanței unui compus. Experimentele nu trebuie neapărat să surprindă, să 
„strălucească”, experimentele trebuie să surprindă fenomene, schimbări chiar dacă fără vreo 
scânteie sau efervescență.  
               Curiozitatea și uimirea sunt, poate, cele mai importante componente ale mașinăriei 
umane deoarece din ele au izvorât progresul, știința și experimentul căci dacă acel individ de 
Homo sapiens nu s-ar fi jucat și manipulat focul poate azi nu am plănui călătorii pe Marte. 
Datorită acelui experiment rudimentar azi avem ceea ce avem, și bune și rele. Din curiozitate 
omul s-a jucat cu focul, prin uimire omul a continuat 
joaca și și-a extins domeniul de activitate ducând 
focul în cotidian iar prin experiment a studiat acel 
„foc” al cunoașterii. 
                Dar înainte de toate acestea, înainte de om 
chiar și viața însăși este un experiment. Aruncând o 
privire în natura din jurul nostru vedem variabilitate 
infinită, fără limite, un amestec de substanțe organice echilibrate cu compuși anorganici, 
reacții în șir, infinitate de consecințe și rezultate, implicit. 
             Și oricine poate vedea toată această cronică în acea eprubetă, în acel pahar Berzelius, 
în acea sticlă de ceas, în acel amestec de culoare și de gaze.  
             Ca ultimă impresie lăsată mie de experimente în general și experimente chimice în 
mod particular, pot spune că aceste experimente pot fi considerate precursoarele manualelor, 
ale materialelor video de azi deoarece transmit informația prin viu grai, prin prezența în 
momentul experimentului și prin dinamism care prezintă „rețeta” experimentului în mișcare 
și nu în monotonia paginilor unor manuale. 
 

Testul tuturor cunoștințelor este un experiment. Experimentul este singurul judecător al  

adevărului științific. -  Richard P. Feynman 

 

 

 

 

 

Borsa Mihai, clasa a IX -a B   
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Interviurile ediției …   

Interviu cu un olimpic 

Interviu cu Răzvan Meze, partipant la olimpiada de biologie, etapa națională, unde 
a ocupat locul 13.   

1. De ce ai dorit să participi la olimpiadă? Şi de ce biologia? 

Ştiu deja de cam 2 ani că vreau să mă implic în domeniul biologiei şi mereu mi-am dorit 
să fiu cel mai bun. Cum altfel puteam să demonstrez decât la olimpiadă? La început nu am avut 
un motiv clar pentru care să aleg biologia, dar începând să o studiez, mi-am dat seama că ea e 
punctul în care se intersectează științele pentru a da un înţeles vieţii - asta e cea mai bună definiție 
a biologiei. 

 
 2. Ai avut un program de studiu special pentru olimpiadă? 

Din păcate nu am avut un program, însă cu siguranță îmi voi face unul pentru data 
viitoare, fiindcă lipsa programului e principala cauză pentru care nu am luat un loc la națională, 
am fost distras de prieteni, telefon, computer şi când mi-am dat seama că am pierdut timpul, mai 
aveam doar o săptămână... 

3. Ce impresie ai avut despre întreaga atmosferă/desfaşurare a olimpiadei naţionale? 

Atmosfera a fost ok, condiții de cazare acceptabile (specifice românești), mâncare destul 
de bună, însă organizarea a fost impecabilă, iar organizatorii sunt nişte oameni unici, abia aștept 
să-i reîntâlnesc la anul. Festivitatea de încheiere a ținut însă aproape 3 ore şi inclusiv tipul care a 
plantat copaci în curtea liceului din Baia Mare a fost premiat. 

4. Ai reuşit să păstrezi balanţa între studiul pentru olimpiadă şi cel pentru școală? 

 Nu. Chiar deloc.  

5. Crezi că a meritat să dedici atâta timp şi efort pentru olimpiadă? 

Cred că olimpiada e cel mai important lucru pentru cei care vor să se implice în studiul 
oricărei științe, e menită să te motiveze să devii cel mai bun şi te schimbă indiferent de ce ai 
crede. Totuși, dacă nu ai de gând să renunți în mare măsură la restul materiilor şi să dai totul, 
TOTUL, nu există vreo șansă să faci performanţă. NICIUNA. 

6. Ai aflat ceva revelator pe parcursul studiului? 

Cel mai revelator lucru - ADN-ul, mai exact funcționarea sa. Probabil ai puține cunoștințe 
de informatică, ei bine ADN-ul nu este altceva decât algoritmul după care funcționează viaţa,  iar 
proteinele sunt elementele care execută instrucțiunile. Iar ADN-ul este singurul „program” care se 
poate recrea la nesfârşit şi de fiecare dată în mod diferit, dar fundamental același. 

7. I-ai încuraja şi pe alţii să participe? Ce sfaturi le-ai da ca să obţină performanţa la fel ca tine? 
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    Știi cum e? Fiecare își alege ceva care îl inspiră, care îl face să simtă acel „click” şi nu 
contează absolut deloc ce e. De exemplu youtuberii fac milioane făcând ceea ce le place şi 
inspirându-i pe alții. Dacă vrei să devii cântăreţ - cântă, dedică-ţi timpul şi talentul cântatului, fii 
tu cel care crează hit-urile şi arată de ce ești în stare, dacă vrei să devii maestru în arte marțiale 
antrenează-te cu cei mai buni şi devino cel mai bun, şi mergi la nişte lupte să vedem din ce ești 
facut; iar dacă vrei să excelezi în biologie, vino la olimpiadă să afli la propriu din ce ești făcut şi 
să demonstrezi de ce ești în stare  (asta dacă nu ești de vârstă mea, caz în care locul 1 e deja 
rezervat). Ce sfat am pentru tine? În momentul în care faci ceva alegi să simți una din cele două 
dureri - durerea progresivă a muncii sau  durerea finală a regretului. Alege-o pe cea corectă. Cum   
a spus   Muhammad   Ali – „Credeți că nu am vrut să renunț în timpul antrenamentelor? Am 
preferat totuși să mă doară acum şi să termin la final ca un învingător”. Cel mai important lucru 
pe care l-am învățat de la omul care mă inspiră - care la 16 ani era obez, un troll pe internet cu 
anxietate socială şi care acum e milionar şi are un canal de dating pe youtube, e citatul pe care l-a 
auzit de la bunicul său – „ If it is to be, it's up to me”. Nu există vreo scuză pentru lipsa 
succesului. 

 
8. Cum ai descrie într-un singur cuvânt întreaga perioadă/ activitate de studiu şi participare la 
olimpiadă? 

„Muncă” , evident că ar fi foarte multe aproape la fel de importante, dar acesta e cuvântul 
cheie. 

9. Consideri că sprijinul cadrului didactic îndrumător  este esenţial pentru performanță? 

Azi profu' e cel pe care se pune povara lipsei succesului – „n-am avut prof bun” spun unii 
copii. Profesorul e menit să îți trezească interesul şi să îţi deschidă calea spre succes, dar dacă ești 
destul de întreg îți dai seama că un profesor ce predă la 25-30 de elevi, limitat de timp, programă 
şi de faptul că predă toată materia la toate clasele şi mai are şi un teanc de hârtii pe cap nu te 
poate face cel mai bun dacă nu dai totul, nici măcar dacă el e cel mai bun. Știți ce fac profesorii 
de la Harvard? Îți dau de pe o săptămână pe alta de învăţat mai multe cărți decât ar putea alții citi 
în timpul ăsta. Şi nu le pasă dacă absolvi sau nu fiindcă pornesc de la premisa că toți cei care 
merg acolo vor să fie cei mai buni – dificultatea (aparent imposibilă) e aceeași pentru toți şi în 
final se va remarca cel mai bun. Cea mai bună școală e cea la care dacă absolvi doar, ai deja 
garanția că ești în top 10-20 cei mai buni din lume. În școlile noastre, îți dai seama că ești cât de 
cât bunicel la o materie când poți dezbate cu profesorul (serios) pe o anumită temă. Cel mai bun 
profesor e cel care e în stare să te facă să vrei să iei acum pe loc toate cărțile şi să te afunzi în 
materie, indiferent de câtă materie cunoaște el. 

Spre final, ce trebuie să știți e că în viață cel mai mare dușman vă sunteți voi înșivă, dar şi 
cel mai bun prieten. În momentul în care veți vrea să faceți ceva, vă veți confrunta cu o infinitate 
de scuze, „cum să reușesc eu așa ceva, eu nu ştiu nici baza; şi mâine e o zi; pfoai da bine-i aci-n 
pat”. În unele momente ajung să mă urăsc fiindcă nu pot trece peste scuze, nu am curajul să 
încerc ceva nou. Însă ( de cele mai multe ori) nu mă dau bătut şi țintesc progresul. În momentul 
ăsta oricine ai fi şi citești asta alege un lucru pe care vrei să-l schimbi la viața ta, oricât de mic şi 
... SCHIMBĂ-L. O să-ți ia timp și o să doară, dar o să merite, îți zic eu. 

 
Realizat de: Pop Iulia şi Gabrian Andreea  
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Interviu cu doamna profesor Mihaela Băguţ 

 

1. Ce reprezintă profesorul în viziunea dumneavostră? De ce aţi ales această profesie? 

În viziunea mea profesorul nu este doar cel care transmite informații elevilor, el este cel 
care formează caractere, descoperă și în același timp dezvoltă aptitudinile unui elev, cu alte 
cuvinte este un educator al vostru, al elevilor. A educa  înseamnă a căuta comorile 
inteligenței, a căuta cu răbdare, chiar  dacă de multe ori voi adolescenții ne dezamăgiți. De ce 
am ales să fiu profesor? Poate pentru că eu o consider una din cele mai nobile meserii, nu este 
ușor să fii dascăl, dar nu pot descrie în cuvinte mulțumirea sufletească pe care o am atunci 
când, la finalul unui ciclu de învățământ, în urma unui examen elevii mei sunt mulțumiți de 
rezultatele pe care le au, iar după ce termină și facultatea, când ne mai întâlnim îmi spun că 
ceea ce au învățat de la mine i-a ajutat în dezvoltarea lor profesională și nu numai. 

2. După părerea dumneavoastră care este scopul orei de matematică? 

Scopul orei de matematică este să dezvolte în primul rând  inteligenţa, gândirea logică 
a elevului. Cred că dacă îl citez pe marele savant Galileo Galilei „Matematica este regina 
științelor”, vă răspund la întrebare.  

3. Cum aţi vedea dumneavoastră ora perfectă de matematică? 

Din punctul meu de vedere nu există oră perfectă de matematică, sunt ore în care și eu 
și elevii suntem mulțumiți de ceea ce s-a întamplat în clasă, adică eu sunt mulțumită că voi 
reușiți să gândiți o anumită noțiune și nu să o redactați mecanic, iar voi sunteți mulțumiți că 
ați reușit să răspundeți la toate întrebările mele, fără să luați 2 că nu știți teoria, și că ați 
înțeles ceea ce am discutat.  

4. Aveţi o metodă prin care îi motivaţi să înveţe pe cei mai puţin interesaţi ? 

Cred că pentru a fi interesat de matematică întâi trebuie să o înțelegi!  

5. Consideraţi importante olimpiadele şi concursurile şcolare pentru dezvoltarea elevilor?  
Dar pentru profesori? 

Da. Prin participarea la diferite olimpiade și concursuri înveți să te autodepășești, 
apare dorința de a fi cel mai bun, de a trece la o etapă superioară a concursului și de a lua 
locul I, având în vedere că la științele exacte: matematică, fizică, chimie și biologie este greu, 
chiar foarte greu să ajungi în top, trebuie foarte multă muncă, iar rezultatele s-ar putea să 
apară numai după un an sau chiar mai mulți.   

Pentru mine ca și profesor, participarea voastră la olimpiade și concursuri reprezintă 
în primul rând plăcerea de a lucra în plus cu elevii cei mai buni la matematică, de a ridica 
gradul de dificulate al problemelor, iar în al doilea rând cred că o mică parte din rezulatele 
voastre se datorează nouă dascălilor.  
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6. Cum îi încurajaţi pe copii să facă performanţă? 

Păi, ca să fiu sinceră celor mai buni le sugerez că ar putea participa la olimpiade sau 
concursuri, iar apoi dacă și ei sunt de acord începem să muncim suplimentar. Dar să știți că, 
din punctul meu de vedere performanță nu înseamnă doar participarea la olimpiade sau 
concursuri,  performanță înseamnă și atunci când reușești să creșteți notele/media de la cinci 
la șapte sau opt.   

7. Dacă aţi putea ce aţi schimba în modul de predare al materei dumneavoastră (ce metode 
noi aţi introduce)? 

Cu fiecare generație îmi adaptez stilul de predare în funcţie de nevoile elevilor, deci… 

8. Aveţi o întâmplare memorabilă care a avut loc la ora de matematică? 

Cele mai memorabile nu sunt în cadrul orei, ci sunt acasă, când vă corectez testele, iar 
unii dintre voi „revoluționează” matematica prin definițiile date la unele noțiuni de geometrie 
(cei din gimnaziu) sau la unele rezolvări de probleme. 

9. De ce v-aţi gândit să fondaţi o revistă de ştiinţe? 

Revista a fost ideea mea, dar fără ajutorul colegilor,  profesorii de matematică, fizică, 
chimie, biologie şi informatică din şcoală, nu aş fi reuşit să înființez  o astfel de revistă și 
bineînțeles  fără  ajutorul  vostru al elevilor. Munca în echipă este foarte importantă. De ce o 
astfel de revistă? Pentru că atunci când vine vorba de ştiinţele exacte, marea majoritate a 
elevilor „fug” pentru că este greu. Dorim să trezim interesul elevilor și pentru  studiul 
științelor exacte, să le arătăm că și aici există o parte frumoasă (știu că ceea ce faceți la ore 
spuneți că nu e interesant), iar pentru a scrie un articol cu o temă din aceste domenii trebuie 
să vă documentați un picuț mai mult. Pentru a publica un articol în revistă nu trebuie să faceți 
altceva decât să luați legătura cu unul din profesorii de matematică, chimie, biologie, fizică 
sau informatică care vă predau la clasă, iar ei vă vor îndruma în realizarea  materialului. Cred 
și sper, că va fi o revistă interesantă nu numai pentru cei care iubesc științele exacte. 

10. Un gând pentru elevii dumneavoastră. 

 Elevilor mei și nu numai  le doresc să învețe, să-și urmeze visele și să nu uite că 
pentru a străluci este nevoie de „carte”  și multă muncă. 

Realizat de: Pop Iulia şi Gabrian Andreea  
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E timpul să ne distrăm inteligent ….  

  

Să ne antrenăm mintea….  

1. Jack se uită la Anne, Anne se uită la George. Jack este căsătorit, iar George nu. 
Întrebare: se uită o persoană căsătorită la una necăsătorită? 

a. Da 
b. Nu  
c. Nu poate fi determinat 

 
2. Cinci oameni construiesc cinci case în cinci zile. În câte zile construiesc o sută de 

oameni o sută de case?  
3. Împreună o minge şi o bâtă de baseball costa 1,10 $ . Bâta costă cu exact 1$ mai mult 

decat mingea. Cât costă mingea?  
4. Alice a întâlnit un leu şi un unicorn în pădure. Leul minte lunea, marţea şi miercurea, 

şi spune adevărul în restul zilelor. Unicornul minte joia, vinerea şi sâmbăta, spunând 
adevărul în celelalte zile. Astăzi leul îi spune lui Alice: „Ieri am minţit.” Unicornul 
răspunde: „Şi eu la fel”. Ce zi este azi? 

5. Petrică cam uituc din fire nu şi-a amintit că azi va da test la istorie. El are de făcut 
corespondența între numele a cinci matematicieni şi anul naşterii. Cum Petrică nu a 
învăţat nimic, nu ştie niciun răspuns. 

a) În câte moduri poate Petrică să facă asocierile? 
b) Care este probabilitatea ca el să greşească toate corespondenţele? 

(Trebuie să avem în vedere că unui nume îi corespunde un singur an, Petrică nu are 
voie să facă corespondenţa între mai mulţi matematicieni şi acelaşi an.) 

 

Algoritmi pentru zâmbet    

 

 Pascal, Newton şi Einstein se joacă de-a v-aţi ascunselea. Este rândul lui Einstein să 
numere. Pascal merge să se ascundă, însă Newton începe să deseneze un pătrat cu 
latura de 1 m şi se pune pe el. Einstein termină de numărat şi se întoarce: „Te-am 
văzut Newton, ai pierdut!” . Newton răspunde: „Greşeşti! Ce ai văzut tu este un 
newton pe un metru pătrat, deci l-ai găsit pe Pascal.“  

 Care e diferenţa dintre un mecanic cuantic şi un mecanic auto? Mecanicul cuantic îşi 
poate băga maşina în garaj fără să deschidă uşa. 
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 Biologia este singura ştiinţă în care diviziunea e sinonimă cu înmulţirea.  
 Heliul intră într-un bar şi comandă o bere. Barmanul spune: „Din păcate, nu servesc 

gaze nobile aici.” La care, Heliul nu reacţionează.  
 O boală infecţioasă intră într-un bar şi spune: „Nu îi servim pe cei ca tine aici.” Boala 

infecţioasă răspunde: „Ei bine, nu eşti o gazdă foarte bună!”.  
 

Nu te-ai fi gândit că ….  

1. Există o tehnologie implementată pentru unele arme care le permite utilizatorilor să se 
asigure că arma nu se declanșează accidental, folosindu-și smartphone-ul. 

2. Primul computer folosit în afaceri a fost dezvoltat de un magazin britanic de ceai, 
numit Lyons, în anii ’50. 

3. Meduzele sunt responsabile de închiderea a numeroase centrale nucleare din diferite 
părți ale lumii. Datorită temperaturilor ridicate din anul 2013 o masă numeroasă de 
meduze a blocat filtrele de apă responsabile cu răcirea centralelor nucleare din 
Japonia, Israel și Scoția.  

4. Cel mai mare organism viu de pe uscat este o colonie de ciuperci. Ciupercile sunt 
conectate printr-o rețea subterană și ocupa 965 de hectare. Se estimează că rețeaua are 
o vârstă de aproximativ 2400 de ani. 

1. Nu toți iepurii sunt la fel. Există o ciudățenie interesantă: în majoritatea speciilor de 
iepuri puii acestora se nasc orbi şi fără blană, dar în cazul iepurilor de câmp puii se 
nasc cu blană și văd. 
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