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Hmmm… O 

revistă de 

științe?  
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Omagiu campionilor 
Sanitarii pricepuți 

Albiş Ana-Maria 

                                                                                                Cls. a XI-a C 

 
                Sanitarii pricepuți... Pentru unii un simplu concurs, pentru elevii Liceului Teoretic 

„Aurel Lazăr”, o pasiune. Concursul „Sanitarii pricepuți” a devenit din anul 2014 un concurs 

fără de care anul școlar al echipajului era, parcă, fără sens.  

 

               Importanța acestui concurs s-a și văzut, de altfel, din reușitele noastre. În anul 2014 

am început, curioși fiind, niște elevi de gimnaziu, pregătirile pentru acest concurs. Nu știam ce 

ne va aștepta. Atunci învățasem bazele primului- ajutor... Printre feșe, posturi, triunghiuri de 

pânză, se regăseau niste copii inocenți și dornici de știință. A venit concursul... AM 

CÂȘTIGAT! Spre mirarea noastră, am câștigat. Am mers mai departe la faza județeană și mai 

departe... LA NAȚIONALĂ! Am muncit... Vara anului 2014 ne-am petrecut-o la școală alături 

de mentori. Ore în șir petrecute repetând aceleași cazuri, aceleași noțiuni... nimic nou. Am 

ajuns, însă, la concursul național, în Buzău. După un drum lung, am ajuns într-un colț de rai. 

Sute de copii din toată țara care luptau pentru același lucru, premiul cel mare. Care erau, oare, 

grupurile care vor fi printre cele 10 cele mai bune echipaje din țară ? Poate că v-ați dat seama 

citind, Bihorul a fost printre ele, locul 6. A fost o mare realizare. Atunci am înțeles că toată 

furia si toată munca a meritat.  

               Bine-nțeles că anii următori am participat la concurs. Totuși, anii au trecut, iar cei din 

echipaj s-au schimbat, au venit alți elevi, dar totuși Liceul „ Aurel Lazăr” era școala de care 

toate echipajele se temeau. Asta poate pentru că mereu am câștigat fiind corecți și muncind. 

Au avut motiv să se teamă, deoarece in anul 2018 am ajuns din nou la națională, de astă dată 

cu echipajul liceal.  

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

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

Nu pierde niciodată sfânta curiozitate. 

(Albert Einstein) 
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              Suntem mândri de ceea ce am reușit să facem. Munca și furia ne-au unit. Am fost 

serioși când a trebuit și ne-am distrat când am avut ocazia. Persoana care ne-a fost alături de la 

început a fost doamna profesoară Erika Balló. A fost ca o mamă pentru noi. A avut încredere 

în noi, când nici măcar noi nu am avut. Ne-a fost prietenă, mamă și profesoară.  

               Nu avem nici un as în mânecă. Singurul nostru secret: am muncit cu sufletul.  
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Personalitatea ediţiei 

Grigore Moisil (continuare) 
 

Câteva lecţii de umor şi stil cu Grigore Moisil  

Haosul. Grigore Moisil era mereu înconjurat de cărţi. Casa 

de pe Armenească, nr. 14, unde-a locuit 28 de ani, era plină de dosare, 

manuscrise, extrase, fişe, reviste, numai hârtii, povesteşte soţia sa, 

Viorica Moisil, în volumul „A fost odată...Grigore Moisil“. 

Matematicianul avea această stranie abilitate de a găsi mereu orice 

căuta în micul haos din locuinţa personală. Asta poate şi pentru că interzicea categoric oricui 

să se atingă de hârtiile lui. Când se acoperea biroul, se muta la masa din sufragerie, apoi 

teancurile creşteau pe scaune, pe pat, pe jos, peste tot. Nu vă imaginaţi că Grigore Moisil trăia 

aşa, într-o continuă dezordine. O dată la câteva luni, făcea curat, mâhnit de faptul că pierdea 

prea mult timp cu această activitate. Şi păstra cele mai multe hârtii.  

Ludic. Când era mulţumit de direcţia în care se îndreptau cercetările sale, Grigore 

Moisil fredona. Îi plăcea lui să mormăie cântecele de bucurie. Cărţi. Am mai spus, dar Grigore 

Moisil era mereu înconjurat de cărţi. „Cărţile sunt făcute să circule“, spunea matematicianul şi 

le împrumuta cu uşurinţă, îşi aminteşte soţia lui. Când le aranja în bibliotecă însă, era foarte 

atent, iar capitolele de pe rafturi aveau, fireşte nume specifice: „Absurdităţi“, „Lecţii pentru nu 

ştiu cine“, „Invitaţii la care nu s-a dat curs“, „Proşti“, „Despre mine“, „De citit şi meditat“.  

Mersul. Mergea domol. Cu paşi târşâiţi. Dar cu mâinile mereu la spate, pentru că i se 

părea de-a dreptul dizgraţios să-şi legene braţele în timpul mersului. „Părea că dă trupului, la 

fiecare pas, o mişcare săltată a unei marionete trase pe sfoară“, povesteşte soţia sa. Pălăria şi 

paltonul. Îşi scotea pălăria – iar iarna, căciula – prin ridicarea ei pe la spate. Când intra într-o 

încăpere, avea mereu aceeaşi schemă logică: scotea paltonul, vestonul nelipsit de toamna până 

primăvara, trăgea puloverul peste cap, punea la loc vestonul. Dacă asta pare o bagatelă, trebuie 

să ştiţi că matematicianul chiar se preocupa de stilul său. Şi avea stil: mereu avea costumul şi 

cravata pregătite pentru fiecare împrejurare, iar cămaşa era mereu călcată.  

A aşezat românii în faţa calculatorului. Centrul de Calcul pe care-l înfiinţează, noua 

lui obsesie – informatica –  parcă nu-i ajung. Aşa că începe să meargă prin licee, să stea de 

vorbă cu copiii fricoşi de matematică, să le explice importanţa informaticii şi noile meserii care 

se fac din faţa calculatorului. Îşi dă seama, încă din anii ’70, că această nouă inginerie, 

calculatorul, o să schimbe lumea. Or, studenţii trebuie să se pregătească de revoluţie. 

Romantic. Se îndrăgosteşte de Viorica Constante, sora Lenei Constante (n.r. – o artistă 

plastică şi o folcloristă celebră), pe care o ia de soţie. Îi scrie zilnic scrisori de dragoste, scurte 

pasaje fiind redate în cartea Vioricăi Moisil. „Dragostea mea, uneori am impresia că viaţa mea, 

gândurile mele, prietenii mei, viziunea lumii, tot ceea ce constituie o reacţie faţă de exterior 

(aştept să văd dacă răsfrângeri mai înăuntru, în ceea ce e numai al meu, în ceea ce constituie o 
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evoluţie a mea ca matematician vor fi ecouri de schimbări – eu o cred) e în istoria mea împărţit 

în două: înainte şi după ce te-am văzut.“  

Ambasadorul în pantaloni scurţi, de baie. Este numit ambasador al României la 

Ankara, unde stă doi ani. Mircea Maliţa, fost student al profesorului, îşi aminteşte: „Din Turcia 

mai veneau ştiri despre şederea lui Moisil. Uneori cum că nu dădeau de el la Ambasadă. Odată 

l-au găsit pe o terasă pe mare, undeva în Istanbul. Era în pantaloni scurţi de baie, cu un ştergar 

pe spate, şi lucra matematică la masă“.  

Webografie:     https://www.historia.ro/sectiune/general/articol/grigore-moisil-profesorul 
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Maria Reich și liniile Nazca 

 

Matematician și arheolog, Maria Reich, născută în 

Germania a plecat în  Peru după terminarea studiilor. Avea să își 

dedice întreaga viață studiului misterioaselor linii Nazca. Munca 

ei monumentală reprezintă unul dintre cele mai faimoase studii 

cu privire la liniile Nazca. A descoperit nu mai puțin de 18 tipuri 

de animale și plante și alte sute de modele geometrice.  

Liniile Nazca se întind 

pe tot pustiul dintre orașele 

Palma și Nazca. Ele sunt adânc 

gravate în roca sedimentară, de 

dimensiuni colosale. Se crede 

că au o vechime de 1500 de ani.  

Contururile care măsoară până 

la 20 de kilometri formează 

figuri geometrice şi animale care se aştern pe un areal de nu mai puţin de 500 de kilometri 

pătraţi. Este şi motivul pentru care nu pot fi zărite bine decât de la mare depărtare. Motiv pentru 

care apar speculații legate de modul în care poporul nazca a putut să realizeze asemenea linii.  

Folosind hărți și compase Maria Reich a reușit 

să analizeze peste 1000 de linii. Cele mai faimoase sunt 

cele care formează o pasăre colibri și o maimuță. A 

reușit să convingă aviația peruviană să o lase să zboare 

deasupra deșertului pentru a putea vedea mai bine 

liniile. A observat că acestea au o precizie matematică 

fascinantă și a elaborat o teorie conform căreia acele 

linii reprezentau un uriaș calendar și observator 

astronomic. Acest lucru și deorece multe linii marcau 

solstițiul de vară sau de iarnă. Această teorie nu mai este 

acceptată de toții oamenii de știință, mulți considerând 

că liniile reprezentau un traseu pe care poporul Nazca îl 

urmareau în timpul ceremoniilor religioase.  
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A luptat pe tot parcursul vieții sale pentru conservarea 

acestor linii. Efortul ei a fost apreciat de guvernul peruvian, care 

i-a oferit Medalia de Onoare și cetățenie în statul Peru. În prezent 

aeroportul din orașul nazca îi poartă numele, iar în 1980 au apărut 

timbre cu chipul ei. Ea este cunoascută la nivel modial ca 

”Doamna liniilor”. 

Bibliografie: 

 www.ancient-origins.net 

 www.mirror.co.uk 

 www.historia.ro 

 www.googleimagine.com 

 
 

Pericole pe INTERNET! 
 

  Cyberbullying      

Elev: Chira Luca 

Clasa a XI-a D  

 

“Agresiunea pe Internet, numită și agresiune online sau cyberbullying, este hărțuirea 

cu ajutorul calculatorului sau a telefonului mobil. Hărțuirea are loc pe bloguri, pagini 

personale, forumuri, e-mail, SMS, MMS, agresiunea având uneori loc prin încărcarea unor 

poze sau imagini video pe Internet fără a ține cont de dreptul la viața privată a victimei.” 

 Majoritatea dintre noi ne petrecem destul de mult timp pe telefon sau calculator, citind 

și căutând informații. Adeseori trimitem poze, încărcăm poze pe facebook pentru a le arăta 

prietenilor pe unde am fost. Suntem oameni de bună credință și pentru noi toți sunt 

prieteni....dar nu e chiar așa... 

Tipuri de agresiune 

- Agresorul se dă drept victima hărțuirii 

Organizația „Stop Cyberbullying” (2008) arată că agresiunea online poate începe prin 

faptul că agresorul se dă drept victima. Accesând ilegal contul victimei (accesarea contului nu 

poate avea loc decât dacă agresorul cunoaște parola), agresorul trimite mesaje injurioase celor 

http://www.ancient-origins.net/
http://www.mirror.co.uk/
http://www.historia.ro/
http://www.googleimagine.com/
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de pe lista de contacte ale victimei, creând probleme între victimă și aceștia. Schimbând apoi 

parola, agresorul împiedică victima de a mai intra pe cont (Facebook). O altă metodă folosită 

de agresor este de a deschide un cont în numele victimei și de a-l folosi pretinzând că este 

victima. Păstrarea secretă a parolei chiar și față de cei mai apropriați prieteni este de aceea 

absolut necesară. 

- Agresiune pe situri web 

Agresiunea poate avea loc prin diferite metode: 

  Site-uri de ură: Agresorul creează un „site de ură” pentru a hărțui un individ. Acest 

lucru poate însemna publicarea unor poze sau videouri care arată victima în situații jenante. 

Sau site-uri unde se votează cine este cel mai/cea mai urât(ă) etc. 

  Grupuri de ură: Astfel de grupuri apar uneori pe Facebook sau pe alte rețele sociale. 

Grupurile au în comun faptul că urăsc un grup întreg de oameni. Chiar dacă adminstratorul 

site-ului anulează contul, agresorul deschide alt cont pe care continuă agresiunea. 

 10 reguli de comportament  

1. Fii onest și politicos 

2. Gândește-te bine la ceea ce scrii 

3. Respectă persoanele de altă etnie sau rasă și pe cei care au alt 

mod de viață 

4. Respectă legea țării proprii și legea țării unde se află 

corespondentul 

5. Respectă drepturile de autor, indiferent dacă este vorba de text, 

imagini, sunet sau software 

6. Nu trimite materiale pornografice, cu conținut violent, rasist sau 

blasfemic 

7. Respectă-i pe ceilalți utilizatori 

8. Fii chibzuit în cheltuirea banilor online 

9. Raportează ilegalitățile pe care le observi 

10. Nu uita că și alți copii folosesc forumuri etc. 

 

Webografie: https://ro.wikipedia.org/wiki/Agresiunea_pe_Internet 

 

  

 

 

 

 

 

Ai grijă! Pericole sunt peste tot! 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/FiÈ�ier:Bully_Free_Zone.jpg
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Apa 

Modalități de evitare a risipei de apă 

  Elevii: Marchiș Amalia, Mateaș Sergiu, Pentea Ioana 

                                                                                        Cls. a XII-a C 

 

Risipa apei este una dintre principalele probleme la nivel mondial care nu poate fi 

evitată, însă poate fi redusă. Din totalul apei existente pe planet, doar 0,007% este potabilă. 
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Chiar dacă la prima vedere par banale următoarele modalități de evitare a risipei apei, 

totuși, pe termen lung, rezultatele nu vor întârzia să apară. 

 Așadar, cum  poți tu, ca individ, să eviți risipa apei ? 

1. Nu spăla haine puţine, ci încarcă maşina de spălat la maximă capacitate.  

2. Foloseşte duşuri cu presiune mică- au nevoie de mai puţină apă. 

3. Fă duş, nu baie în cadă.  

4. Cumpără-ţi electrocasnice cu consum redus de energie. 

5. Închide apa când îţi periezi dinţii. 

6. Nu fierbe un ibric plin cu apă, când ai nevoie doar de o ceaşcă.  

7. Spală fructele şi legumele într-un castron cu apă, nu la robinet. 

8. Apa rămasă poate fi folosită la udatul florilor, nu aruncată. 

9. Repara-ţi instalaţiile stricate din casă. 

10. Instalează-ţi apometre.   

11. Decât să laşi apa să curgă până se răceşte, mai bine umple o sticlă şi pune-o la frigider. 

12. Spală-ţi maşina cu o găleată de apă şi un burete. Vei economisi enorm, ţinând cont de 

faptul că o spălare automată înseamnă consumarea a 32-100 de litri de apă. 

13. Colectează apa de ploaie pentru a o folosi la udatul florilor. 

 

 

 
 

 

 

 

Planeta și 

resursele ei ne 

privesc pe toți! 
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Omagiu Animalelor 

Ziua Internațională a Animalelor 

Cuc Iarina – Flavia 

Clasa a VIII-a 

 

Ziua Internaţională a Animalelor (World Animal Day) este sărbătorită în fiecare an la 

4 octombrie. Scopul ei este de a promova drepturile şi bunăstarea tuturor animalelor, fie ele cu 

stăpân sau fără, sălbatice sau domestice.  

Această aniversare, importantă pentru necuvântătoarele din toată lumea, a fost inițiată 

în cadrul convenției ecologiștilor din Florența, în anul 1931. Evenimentul a adus în atenția 

lumii întregi creșterea alarmantă a numărului de specii de animale pe cale de dispariție. 

Alegerea zilei de 4 octombrie pentru a celebra Ziua Mondiala a Animalelor, nu a fost 

făcută la întâmplare. Ea se află în strânsă legătură cu patronul spiritual și protectorul animalelor, 

Sfântul Francisc de Assisi (1182-1226). Canonizarea acestuia a avut loc pe 4 Octombrie 1228. 

Toți ar trebui să ținem cont, să fim atenți și să conștientizăm felul în care acțiunile 

noastre pot influența negativ viața animalelor și, implicit, viața pe planetă. Principalele 

probleme semnalate, care încalcă drepturile animalelor, sunt: pescuitul, vânătoarea, 

experimentele pe animale, utilizarea blănurilor în industria modei, etc. 

 

 

Curiozități: 

1. Struţul poate alerga mai repede decât caii, iar struţii masculi pot urla ca leii. 

2. Liliecii sunt singurele mamifere care pot zbura. 

3.Cangurii folosesc coada pentru echilibru, aşa că dacă ridicăm coadă unui cangur de la 

pământ el nu va mai putea sări. 

4.Cel mai durabil material din lume se consideră mătasea creată de păianjen. Oamenii de 

ştiinţă, deocamdată, încă nu sunt capabili să reproducă acest material. 
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5.Tigrii au dungi nu numai pe blana lor, le au de asemenea şi pe pielea lor. Nu există doi tigri 

să aibă aceleaşi dungi. 

6.Masculii lei nu vânează aproape niciodata, deoarece femelele se ocupa de asta, iar ei au 

grijă de pui. 

7.Melcii pot dormi până la 3 ani. Aceștia intră în hibernare atunci când temperaturile scad 

sub 10 grade Celsius. 

      

8. O pisică are 244 de oase în corp, mai multe decât un om. 

9. Leopardul poate sta 8 ore în aceeași poziție.     

          
10. Girafele dorm aproximativ 30 de minute pe zi, dar nu dorm niciodată mai mult de 5 minute 

încontinuu. 

11. Balena albastră are cea mai grea inimă din lume, aceasta cântărind aproximativ 680 de 

kilograme. 

    

12. Scorpionul își poate ține respirația timp de 6 zile. 

13. Cameleonul își schimbă culoarea deoarece pielea acestuia este formată din cristale mici, 

sub formă de oglindă, care reflectă nivele diferite de lumină. 
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14. Singurele animale care nu se îmbolnăvesc niciodată sunt rechinii. Aceștia sunt imuni la 

toate bolile cunoscute, inclusiv la cancer. 

15. Panterele nu sunt o specie reală de feline. Acestea sunt doar jaguari și leoparzi care suferă 

de melanism. 

    

                                                                                                   

 

Webografie:   250 de curiozități despre animale, Editura Girasol, 2011 

  http://www.anidescoala.ro/divertisment/stiati-ca/animale/ 

 

 

 

 

Hmm... 

Interesant! 

http://www.anidescoala.ro/divertisment/stiati-ca/animale/
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Realitatea virtuală 

Ce este realitatea virtuală? 

Baș Dalia, 

clasa a XI-a D  

 

Conceptul de realitate virtuală derivă din termenii de realitate și virtual. Virtualul 

presupune absența unor limite vizuale, palpabile. Practic este legat de imaginație și minte. 

Astfel, realitatea virtuală ar putea fi tradusă prin realitatea imaginativă, a viselor. Asta poate 

presupune multe opțiuni dar și o emulare specifică a realității. 

Ființele cunosc lumea prin intermediul simțurilor și a percepției. Am învățat de mici că 

avem 5 simțuri: gustul, atingerea, mirosul, vederea și auzul. Adevărul este că oamenii au cu 

mult mai multe simțuri decât atât: exemple ar putea fi echilibrul sau intuiția. Creierul este ajutat 

de sistemul senzorial în a primi un flux bogat de informații ce pornesc din mediu și ajung în 

minte. 

Tot ceea ce știm despre realitatea noastră derivă din ceea ce percepem prin simțuri. Cu 

alte cuvinte, întreaga noastră percepție legată de realitate este o combinație între informații 

senzoriale și mecanismele cerebrale care le procesează. Dacă vei prezenta simțurilor tale 

informații fabricate vei altera și felul în care este percepută acea realitate. Vei primi o realitate 

care nu se află de fapt acolo, dar pe care o vei percepe ca fiind reală, exact ceea ce am putea 

numi realitate virtuală. 

Pe scurt, realitatea virtuală presupune a prezenta simțurilor noastre un mediu 

înconjurător generat virtual; un mediu pe care îl putem explora în diferite feluri. 

 

În termeni mai tehnici… 

Răspunsul la  întrebarea “Ce este realitatea virtuală?” în termeni tehnici este mult mai 

direct: realitatea virtuală este termenul ce descrie un mediu tridimensional generat de un 

computer, un mediu de interacțiune și explorare pentru ființele umane. Acea persoană devine 

o parte a lumii virtuale sau este “scufundat” în acest mediu, iar cât timp este acolo are puterea 

de a manipula obiecte sau de a acționa conform unei palete specifice. 

 

Cum este creată această realitate virtuală? 

Istoric punând problema, deși realitatea virtuală a avut mai multe forme, astăzi aceasta 

este implementată și creată cu ajutorul tehnologiei computerizate. Există o sferă de sisteme 

care deservesc acestui scop: căști, benzi de alergat omni direcționale și mănuși speciale. Toate 

acestea au scopul de a stimula simțurile și de a crea iluzia realității. 

Este mult mai complicat decât pare, din moment ce toate simțurile și creierul au evoluat 

pentru a ne oferi o experiență bine sincronizată și mediată. De obicei, ne dăm seama când ceva 

nu funcționează așa cum ar trebui. Ne confruntăm cu termeni precum imersiune și realism. Aici 

se diferențiază experiențele convingătoare și agreabile de cele deranjate, iar motivele sunt în 

mare parte tehnice sau conceptuale. 
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Tehnologia realității virtuale trebuie să ia în calcul psihologia umană. De exemplu, 

câmpul vizual uman nu arată precum un cadru video. Avem mai mult sau mai puțin de 180 

grade de vizibilitate și deși nu suntem mereu conștienți de vederea periferică, dacă aceasta ar 

dispărea cu siguranțăam observa. De exemplu, atunci când există un conflict între ochi și 

urechea internă apare răul de mișcare. Este similar cu răul de mașină sau cel de mare. 

Dacă un mod de a implementa realitatea virtuală reușește să găsească o combinație 

potrivită de hardware, soft și de sincronizare senzorială, aceasta ajunge la ceea ce putem 

numi un simț al prezenței,  când subiectul chiar simte că face parte din acel mediu înconjurător. 

 

De ce să avem realitate virtuală? 

Ce face ca dezvoltarea realității virtuale să merite cu adevărat? Potențialul de distracție 

este evident. Filmele sau jocurile video de tip imersiv sunt niște exemple bunicele. Însă 

realitatea virtuală are o serie de moduri de aplicare mult mai variate și serioase: 

 Arhitectură 

 Sport 

 Medicină 

 Artă 

 Entertainment 

Realitatea virtuală poate conduce la descoperiri noi și captivante în domenii care au un 

impact direct asupra vieților noastre de zi cu zi. 

Poate fi transpus în realitatea virtuală orice poate fi considerat prea periculos, costisitor 

sau nepractic în realitatea actuală. De la antrenamentul piloților, la aplicații medicale pentru 

studenții la chirurgie, realitatea virtuală ne permite să ne asumăm niște riscuri pentru a câștiga 

experiență folositoare în lumea reală.  Odată cu scăderea costurilor realității virtuale și cu cât 

aceasta va deveni mai comercială ne putem aștepta la mai multe moduri mai serioase de a o 

folosi, cum ar fi, de exemplu, educația. Realitatea virtuală împreună cu verișoara sa, realitatea 

augmentată, ar putea schimba substanțial interfața pe care o avem cu tehnologiile digitale. 

Webografie: https://www.vrstudio.ro/ce-este-realitatea-virtuala/ 

  

ĂĂĂ... Care 

este realitatea? 
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ESTE DUMNEZEU MATEMATICIAN ? 

                       Șuteu Andrei 

Clasa a XI a B 

  

 Pornind de la întrebarea – Este Matematica o știință inventată de oameni sau 

descoperită de către ei?, Mario Livio, cunoscut astrofizician și matematician israelian, născut 

de-altfel în București, pornește o  interesantă incursiune prin istorie, matematică, știință, 

logică și filozofie și încearcă să explice tabloul  uneia dintre cele mai tulburătoare întrebări 

pe care și-o pune orice om de știință- Există sau nu există Dumnezeu? 

 Majoritatea celor care au abordat această temă par să fie de acord că matematicianul 

profesionist tipic este platonician – crede ca matematica este o descoperire- în timpul 

săptămânii și formalist – crede că matematica este o invenție- duminica. Există foarte multe 

teorii care au fost descoperite de matematicieni doar pe baza introspecției, a gândirii, a calcului 

mental, fără a fi observate în natură. Mario Livio în cartea sa  spune: “Contrar preciziei și 

certitudinii specifice matematicii, avem de-a face cu o diversitate de opinii caracteristică mai 

curând dezbaterilor filozofice sau politice. Nu tocmai. Întrebarea dacă Matematica e inventată 

sau descoperită nu e, de fapt, o problemă de matematică.” 

 Pitagora a jucat un rol esențial în istoria astronomiei, fiind primul care a susținut forma 

sferică a Pamântului, mișcarea independentă de la vest la est a planetelor în direcție opusă 

rotației, proprietățile constelațiilor. El spunea că numerele sunt cărămizi care formează 

Universul și principiile prin care el funcționează. Aristotel considera că Pitagora și elevii săi 

au fost primii care s-au apucat de matematică și au venerat numerele. Ei sunt părinții “căutării 

ordinii cosmice” și întemeietorii matematicii pure, bazată pe demonstrație, spre deosebire de 

înaintașii lor, egiptenii și babilonienii care o considerau o știință abstractă, fără scopuri practice.  

 Așadar, răspunsul la întrebarea care îl frământă pe Mario Livio nu e doar un demers pur 

științific ci  în spate se află ceva mult mai important. De pildă Voltaire  (1694-1778) care a 

scris mult despre  Newton, este autorul celebrei vorbe: „ Dacă Dumnezeu n-ar exista, ar trebui 

inventat". Și asta pentru că,  “El,  (Dumnezeu) i-a creat (pe atomi) pentru a-i așeza în ordine, 

spunea tocmai Newton.Iar dacă a făcut astfel,e nefilozofic să cauți orice altă origine a lumii 

sau să pretinzi că ea ar putea apărea din haos doar prin legile naturii”. Cu alte cuvinte, 

continuă autorul, pentru Newton, “Dumnezeu este (între altele) matematician, nu numai ca 

figură de stil, ci aproape literalmente-Dumnezeu- creatorul  a făcut să apară o lume fizică 

guvernată de legi matematice”. 

 Fiind mult mai aplecat spre filozofie decât Newton, Descartes, considera că drumul de 

la certitudinea existenței noastre ( „ Cuget, deci exist”) la capacitatea de a construi un tablou 

științific trebuia să treacă printr-o „ dovadă incontestabilă a existenței unui Dumnezeu întru 

totul desăvârșit” pentru că El a creat toate “adevărurile eterne”, iar oamenii doar descoperă 

matematica,  nu o inventează. Ba mai mult, în munca lor de descoperire a matematicii oamenii 

își folosesc creierele. 

De aceea în 2006 Stanislas Dahaene, specialist în cogniția numerică conchide că „ 

Înțelegerea conceptelor și reprezentărilor geometrice dovedește că nucleul cunoașterii 
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geometrice e  componentă a minții umane”. În fine, cea mai categorică opinie în dilema 

invenție- descoperire e formulată de lingvistul cognitivist George Lakoff și de psihologul 

Rafael Nunez: „Matematica este o parte naturală a ființei umane.Ea apare din trupurile, 

creierele și experiențele noastre zilnice în lumea înconjurătoare. Portretul matematicii are chip 

uman." Am ajuns deci la concluzia că matematica este descoperită de mintea omului și ar trebui 

să acceptăm că altcineva a creat-o, o persoană inteligentă și mai presus de oameni. Ar trebui să 

recunoaștem că a fost creată de Dumnezeu și transmisă prin inspirație divină oamenilor. 

Așadar,  haideți ca de azi înainte,atunci când rostim Crezul, cei care îl rostim, și spunem 

“Cred  într-Unul Dumnezeu, Tatăl Atotțiitorul, Făcătorul cerului și al pământului, al tuturor 

celor văzute și nevăzute...” să includem matematica în categoria creațiilor nevăzute ale lui 

Dumnezeu și să mergem mai departe cu convingerea că Dumnezeu este cel mai mare 

matematician al tuturor timpurilor. Din iubire și cu iubire Dumnezeu a creat lumea văzută și 

nevăzută, iar matematica nu este altceva decât un mic detaliu al marii relații dintre Dumnezeu 

și om. 

 

Bibliografie: Mario Livio – „ Este Dumnezeu matematician?” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mda... Se spune că 

Universul este 

matematică și muzică... 
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Glume informatice 

1. Moare un programator de jocuri și după moarte, ajunge în Iad. După o săptămână, 

sună Satana la Dumnezeu: 

- Doamne, ce nebun mi-ai trimis?! A distrus toate cazanele, a ucis toți dracii, aleargă 

prin tot Iadul și strigă în gura mare "Unde-i ieșirea spre nivelul 2?" 

 

2. Un specialist în calculatoare și un specialist în automobile se contraziceau: 

Calculatoristul: Eu dacă proiectam automobile, în 10 ani aveau viteza dublă și 

consumul de combustibil pe sfert! 

Automobilistul: Dacă proiectai tu automobilul, când apăsai pe pedala de frână apărea 

pe un ecran întrebarea: 'Chiar doriți să frânați acum?' 

 

3. Am inventat un calculator uman! Când face o greșeală o pune pe seama altui 

calculator! 

 

4. -Cum se cheamă un procesor Athlon la 1,2GHz ce funcționează de 9 minute fără 

cooler? 

-Un procesor ars de 8,5 minute. 

 

5. Cică un programator merge la un informatician să-i ceară bani împrumut.  

Info: Cât să-ți dau?  

Progr: 500 de dolari  

Info: Știi ce, îți dau 512 să fie rotund ... 

 

6. Știi că ești dependent de Internet atunci când: 

- Cineva te întreabă câți ani ai, îi răspunzi că ai 3.x . 

- Câinele tău are propria pagină de Internet. 

- În Word, după fiecare punct, pui "com". 

- Îți faci tema în HTML și îi dai profului URL-ul. 

- Ieși din cameră, îți dai seama că părinții 

tăi s-au mutat și habar n-ai când s-a 

întâmplat asta . 

- Refuzi să mergi în vacanță într-un loc 

fără curent și telefoane. 

- Deschizi interfonul când ieși din cameră 

ca să auzi când vine un e-mail. 

 

 

. 

 
HAHA! 
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Rebus 

( realizat de Costaniuc Daiana, clasa a VII-a) 

  1.       O             

  2.        R              

  3.       G             

  4.            A          

  5.       N             

  6.           E            

  7.            D           

  8.        E              

  9.          S               

  10.            I                

  11.       M                   

  12.            T           
 

1. Organ de simț, care percepe lumina. 

2. Organ al auzului și al echilibrului. 

3. Organe anexe ale globului ocular. 

4. Învelișul globului ocular cu celule fotoreceptoare. 

5. Străbate partea posterioară a globului ocular și conduce impulsul nervos. 

6. Interpusă între sclerotic și retina vizuală. 

7. Este o membrană puternic vascularizată cu rol nutritiv. 

8. Unitatea de bază structurală, funcțională și genetică a tuturor organismelor vii. 

9. Lentilă biconvexă din structura ochiului. 

10. Urechea  este organul auzului, cât și organul ........................ 

11. Organ osos răsucit de două ori și jumătate în jurul axului central. 

12. Al treilea oscior din lanțul de oscioare. 

  

Haideți! La 

treabă cu voi! 
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