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1.    Istoria apariției numerelor

 Numerele au o istorie 
fascinantă și ne-a luat mult timp să 
descoperim sistemul simplu pe care îl 
folosim acum.
 Când primii oameni au început 
să numere, mai mult ca sigur că s-au 
folosit de degetele de la mâini. Având în 
vedere că avem zece degete la mâini, 
era normal să numărăm în zeci, astfel 
luând naștere prezentul sistem zecimal. 
Legătura dintre degete și numere este 
foarte veche. Chiar și astăzi folosim 
cuvântul latin pentru deget-digit pentru 
a exprima numere.
 Nu exista nici o explicație 
matematică de ce folosim un sistem 
zecimal, este doar un accident al 
naturii. Probabil dacă am fi avut doar 8 
degete la mâini, acum am fi numărat in 
baza 8.
 Tribul Pirandă din pădurea 
tropicala Amazon numără doar până la 
doi, numerele mai mari decât acesta 
sunt reprezentate prin cuvântul „multe”. 
 În Tanzania, tribul Hadza numără 
până la trei, și ambele triburi se 
descurcă bine fără numere, 
aparent neavând nevoie de 
acestea.
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Știați ca puteți numără pe 
parți ale corpului vostru?

 Triburile din Papua, Noua 
Guinee au cel puțin 900 de diferite 
sisteme de numărat. Multe triburi se 
folosesc de degetele de la picioare 
pentru a număra mai sus de zece, 
folosind astfel un sistem în baza 20. 
Exprimarea lor pentru cuvântul zece 
este „doua mâini”. Pentru 15 este 
„doua mâini și un picior”, iar pentru 
20 este „un om”.
  Tribul Fairwol număra 27 de 
parți ale corpului și se folosesc de 
cuvintele descriptive acestor parți 
pentru a se referi la numere. De 
exemplu, pentru numărul 14 
cuvântul este „nas”. Pentru numere 
mai mari de 27, ei adaugă la numărat 
„un om”. Așa că 40 va fi „un om și 
ochiul drept”. 

 Babilonienii, ce au trăit în Irak acum 6000 de 
ani, numărau în baza 60. Ei au dat anului 360 de zile 
(6 x 60), și tot ei au inventat minutele și secundele. 
Iată cum numărau ei: se foloseau de mâna stânga 
pentru a numără până la 12, împărțind fiecare deget 
exceptând degetul mare în 3 segmente. Apoi se 
foloseau de mâna dreaptă pentru a numără până la 60, 
atribuind fiecărui deget câte 12.



O lume de numere
 De-a lungul istoriei, oamenii au inventat sute de ”alfabete ale numerelor” și câteva
 din cele mai importante sunt arătate aici. Ele sunt foarte diferite, dar au totuși în comun 
câteva elemente interesante. Majoritatea au început ca o înregistrare de semne simple, de 
exemplu linii sau puncte, și majoritatea își schimbă stilul după 10- numărul degetelor de la 
mâini. 

   Numere arabe      Numere Maya              Numere                   Numere                    Numere                  Numere        
                                                                         Babiloniene               Egiptene                   Grecești                  Romane
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Matematicieni celebri
Nimic nu are loc în această lume dacă sensul său nu este maxim sau minim.
                                                                                                                  (Leonhard Euler)

 Euler Leonhard 
Acest matematician și fizician din Elveția era 
considerat că ar fi fost forța dominantă a 
matematicii secolului XVIII și unul dintre cei 
mai remarcabili savanți multilaterali ai 
omenirii. A avut o influență enormă asupra 
matematici, lucrând în aproape toate 
ramurile ei, inclusiv: geometrie, calcul, 
trigonometrie, algebră și teoria numerelor. 
În numeroasele sale manuale, Euler a 
introdus și a popularizat câteva convenții de 
notare. El a introdus noțiunea de funcție și a 
fost primul care a notat f(x) pentru 
aplicarea funcției f elementului x. De 
asemenea, el a introdus notația modernă 
pentru funcțiile trigonometrice, litera e 
pentru baza logaritmului natural (cunoscut 
în prezent drept numărul lui Euler), litera 
grecească ∑ (sigma) pentru sumă și litera i 
pentru unitatea imaginară. Folosirea literei 
grecești π (pi) pentru raportul dintre 
circumferința unui cerc și diametrul său a 
fost de asemenea popularizată de Euler, 
chiar dacă ideea nu a pornit de la el. 

Utilizarea seriilor de puteri i-a permis sa rezolve faimoasa ,,problema Basel” în 1735:

Euler este cel care a definit funcția exponențială pentru numerele complexe și a făcut legătură 
dintre acestea și funcțiile trigonometrice prin celebra formulă:

Un caz particular al acestei formule duce la identitatea lui Euler :

În 1988 cititorii revistei de specialitate Mathematical Intelligencer au votat această identitate 
ca fiind „cea mai frumoasă formulă matematică din toate timpurile”, astfel din nou dovedind 
măreția lui Euler.
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Identitatea lui Euler este considerata ca una dintre cele mai 
frumoase ecuații.

Cinci constante fundamentale ale matematicii

Constanta lui 
Euler

Unitatea imaginară 
a numerelor complexe

Raportul dintre 
circumferința
 și diametrul 
oricărui cerc

Elementul neutru
 al înmulțirii

Elementul neutru
 al adunării

Trei operații aritmetice de bază

Înmulțirea Adunarea Ridicarea 
la putere

FARMECUL UNEI ECUAȚII
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Calculăm altfel

             Calculatorii experimentaţi recurg adesea la transformări algebrice. De exemplu, calculul
                                                      988²
se efectuează astfel:
988 * 988 = (988+12) * (988 – 12)+12² = 1000 * 976 + 144 = 976 144.
Este uşor de observat că, în cazul de faţă, se foloseşte următoarea transformare algebrică:
                                  a² = a² – b² + b² = (a + b) (a – b) + b².
   În practică se poate folosi cu succes această formulă în calcule mintale.
De exemplu:
                      27² = (27 + 3) (27 – 3) + 3² = 729.
                              63² = 66 * 60 + 3² = 3 969
                               18² = 20 * 16 + 2² =   324
                              37²= 40 * 34 + 3² = 1 369
                              48² = 50 * 16 + 2² = 2 304
                               54² = 58 * 50 + 4² = 2 916

                Înmulțirea 986 * 997 se face astfel :
                986 * 997 = (986 – 3) *1000 + 3 *14 = 983 042 
Pe ce se bazează acest procedeu ? Să reprezentăm  termenii 
sub forma:
                             (1 000 – 14) *(1 000 – 3)
și să înmulțim aceste binoame după regulile algebrei 
    1 000 *1 000 – 1 000 *14 – 1 000 * 3 + 14 *3
Efectuăm transformările:
1 000  * (1 000 – 14) – 1 000 *3 + 14 *3 = 1 
000 *986 – 1 000 *3 + 14 *3=
= 1 000 *(986 – 3) +14 *3.
  
 Ultimul rând reprezintă procedeul 
folosit de calculator.
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  Este interesantă                                   

  metoda de 
înmulțire a două numere 

formate din 3 cifre, la care 
cifra zecilor este aceeași, iar 

suma unităților – egală cu 10. De 
exemplu, înmulțirea 

                     783 * 787
Se efectuează astfel:

             78 * 79 = 6 162;  3 * 7 = 21;
Iar rezultatul va fi :

 616 221
   Justificarea metodei folosite rezultă din 

următoarele transformări:
(780 + 3) (780 + 7)=780 * 780 +780 . 3 + 780 * 7 

+ 3 * 7=780 * 780 + 780 * 10 + 3 * 7=780(780 + 
10) + 3 * 7 = 780 * 790 + 21 = 616 200 + 21

   
       O altă metodă pentru efectuarea unor înmulțiri de   

    acest fel este și mai simplă:
783 * 787 = (785 – 2) (785 + 2) = 7852 - 4 = 616 225 – 4 = 

616 221
În acest din urmă exemplu am vrut de ridicat la pătrat numărul 

785.
          Pentru ridicarea la pătrat a numerelor care se termină cu 

          cifra 5, este foarte utilă următoarea metodă:
35² ;   3 * 4 = 12                              Răspuns 1 225

   65² ;   6 * 7 = 42                              Răspuns 4 225
      75² ;   7 * 8 = 56                              Răspuns 5 625

   Regula constă în înmulțirea cifrei zecilor cu cifra imediat superioară ei, și la 
produsul obținut se atașează numărul 25.

   Procedeul se bazează pe următoarele considerente: dacă cifra zecilor este 4, 
întregul număr poate fi reprezentat astfel:

                                                    10a + 5
Pătratul acestui număr, ca pătrat al unui binom, va fi egal cu:

                           100a² + 100a + 25 = 100a (a + 1) + 25.
Termenul a*(a +1) reprezintă produsul dintre cifra zecilor și cifra imediat superioară. A 

înmulți numărul obținut cu 100 și a aduna la el 25 sau a adăuga la numărul obținut 25 este  
același lucru.

    Tot din acest procedeu rezultă o altă metodă simplă de a ridica la pătrat numerele formate   
 dintr-un număr întreg și ½. De exemplu : 
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 Presupunem că trebuie sa înmulțim 24 x 32.  Așezăm în minte numerele unul sub altul 
după schema următoare:

  2           4

   3           2   Efectuăm succesiv următoarele operații :

1) 4 x 2 = 8, este ultima cifră a rezultatului.
2) 2 x 2 = 4, 4 x 3 = 12; 4 + 2 = 16; 6 este penultima cifră a rezultatului; 1 ținem minte.
3) 2 x 3 = 6, la care adăugăm unitatea ținută minte; se obține 7, adică prima cifră a rezultatului.
Prin urmare, avem produsul 768.
Dupa câteva exerciții această metodă este foarte ușor însușită.
În continuare vom prezenta altă metodă, care constă în folosirea așa-numitelor „completări”, 
comodă în cazul când numerele înmulțite se apropie de 100.
 

 Presupunem că este necesar să înmulțim 92 x 96.
„Completarea” pentru 92 până la 100 va fi 8, pentru 96 va fi 4. Operația se efectuează 

după schema următoare:
            Factorii :            92 și 96

         Completările :  8   și   4
Primele două cifre ale rezultatului se obțin prin scăderea simplă din deînmulțit a 

“completării” deînmulțitului, sau invers din înmulțitor a “completării” 
deînmulțitului; adică din 92 se scade 4 sau din 96 se scade 8. În ambele cazuri 

avem 88;  lângă număr se scrie produsul “completărilor”:8 x 4 = 32
Obținem rezultatul 8 832.

 
   Iată alt exemplu :

Trebuie înmulțim 78 x 77.
Factorii înmulțirii : 78 și 77, “completările” : 22 și 23.

78 - 23 = 55
22 x 23 = 506

5 500 + 506 = 6 006

Un al treilea exemplu :
Să se inmulțească 99 x 98.

Factorii înmulțirii :  99 și 98, “completările”: 1 și 2.
99  - 2 = 97

1 x 2 = 2

În cazul de față trebuie sa ținem minte că 97 
reprezintă numărul de sute. De aceea adunăm 

9 700 + 2 = 9 702

   ”Metoda fulgerului” de înmulțire !
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Precipitații matematice
Problemă:
 Vom caracteriza vremea numai după un singur criteriu, și anume dacă cerul este 
sau nu acoperit, adică vom face deosebirea numai între zilele senine și cele înnorate.
Ce părere aveți, în aceste condiții, sunt oare posibile multe săptămâni în care 
alternarea zilelor senine cu cele înnorate să nu fie niciodată aceeași ?
 S-ar părea că nu sunt prea multe, că vor trece vreo două luni și că toate combinațiile de 
zile senine și înnorate vor fi epuizate, atunci,  în mod inevitabil se va repeta una din 
combinațiile care a avut loc înainte.
 Să încercăm, totuși, să calculăm precis câte combinații diferite sunt posibile în 
condițiile date.
Prin urmare, în câte feluri pot alterna, în cursul unei săptămâni, zilele senine cu cele 
înnorate ?
Rezolvare:
 Prima zi din săptămână poate fi senină sau înnorată :
deci avem deocamdată două «combinații» .
 În decurs de două zile sunt posibile următoarele alternări de zile senine 
cu cele înnorate:
            1.senină și senină,
            2.senină și înnorată,
            3.înnoratăși senină,
            4.înnorată și înnorată.
 Deci 2² alternări diferite. În decurs de trei zile la fiecare din 
cele patru combinatii de mai sus le vor corespunde câte două 
posibilități pentru ziua a treia, în total vom avea un număr de 
alternări egal cu :
2² *2 = 2³
În decurs de patru zile, numărul alternărilor va fi :
2³ * 2 = 2⁴.
În cinci zile sunt posibile 2⁵, în șase zile, 2⁶ și în sfârșit, în 
decurs de o săptămână, 2⁷ = 128 alternări diferite.
 De aici reiese că există 128 de săptămâni cu 
ordine diferită de alternare a zilelor senine cu cele 
înnorate. Peste 128 * 7 = 896 zile trebuie neapărat 
să se repete una din combinațiile care au avut loc 
înainte. Repetarea poate să se întâmple și mai 
curând, dar 896 de zile reprezintă termenul la 
expirarea căruia această repetare este 
inevitabilă. Și invers :
pot să treacă doi ani întregi, chiar mai 
mult (2 ani și 166 zile), în decursul 
cărora nici o săptămână nu va semăna 
cu alta din acest punct de vedere.
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Mecanic ticăie ceasul

     Imag.1

     Imag.2

     Imag.3

     Imag.4

     Imag.5

 Temporar nu am ceas de buzunar, iar cel de perete s-a oprit. Mă 
pornesc la prietenul meu, ceasul căruia merge întotdeauna exact. 
După ce am petrecut ceva timp la el, mă întorc acasă și fixez pe ceas 
ora exactă. În ce mod am putut face aceasta, dacă preventiv nu am 
știut cât timp ocupă drumul până la el ? 
 Problema constă în fixarea orei exacte când mă întorc acasă. 
Plecând de acasă, eu pornesc ceasul, stabilind o oarecare oră, să 
o notăm cu a (imaginea 1). Ajungând la amicul meu, deodată 
îmi însemn ora pe care o arată ceasul lui, să o notăm cu b 
(imaginea 2). 
După ceva timp petrecut la el, mă pornesc acasă, însă 
înainte de a mă porni îmi notez iarăși ora, să o notăm cu c 
(imaginea 3). Ajungând acasă, verific, ce oră arată ceasul 
meu, fixat la întâmplare, notăm cu d (imaginea 4). Când 
mergeam spre casă, mi-am schițat planul de acțiuni, 
deci după un minut după întoarcerea mea, ceasul arăta 
timpul exact, îl notăm cu e (imaginea 5). 
  Iată și calculele :
Diferența d-a arată cât timp am lipsit : 
d-a=  3 : 50  – 3 : 00  = 50 (min).
Diferența c-b indică cât timp am petrecut la 
amicul meu : 
c-b= 5 : 46  - 5 : 12 = 34 (min).
Diferența (d-a)-(c-b) este echivalentă cu 
timpul pe care îl irosesc pentru drumul 
dus-întors: (d-a)-(c-b)= 50 min - 34 min = 
16 min. 
În ambele direcții am încercat să merg cu 
pas egal, deci, pot presupune, că pentru 
drumul spre casă (într-o direcție) am 
folosit jumate din timpul  dat : 
((d-a)-(c-b))/2=8 min.
Ajungând acasă la ora c, în sumă voi 
obține ora corectă :
5 : 46 + 8 min = 5 : 54 . 
Adaug o minută, ce am folosit-o 
pentru calcule și obțin ora exactă. 
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Let’s dance !
Problemă: 
La o serată au fost invitate 20 persoane. Maria a dansat cu 7 tineri, Olga cu  8, Veronica cu 
9 și așa mai departe până la Nina, care a dansat cu toți tinerii. Câți tineri (bărbați) au fost 
la serată?  

12

Rezolvare: 
Dacă alegem bine necunoscuta, problema se 
rezolvă foarte simplu. Vom căuta să aflăm, în primul 
rând, numărul fetelor pe care îl notăm cu x : 

Prima, Maria,  a dansat cu 6+1 tineri,
A doua, Olga, a dansat cu 6+2 tineri,
A treia, Veronica, a dansat cu 6+3 tineri

..................................................................
A x – a, Nina, a dansat cu 6+x tineri.

Avem ecuația :
x+(6+x)=20,

de unde x=7, 
deci, numărul bărbaților a fost:

20-7=13.



          Spirala lui Theodorus 

Matematica în imagini
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                       ”Matematica face invizibilul vizibil.”           

            (Keith Devlin)
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Scamatorii matematice
Problema 
Spuneți cuiva să  aleagă două  cifre mai mici decât 5. Să înmulțească prima cu 5. La rezultat să 
adauge  a doua  cifră și să înmulțească totul cu 4. Comunicându-vă rezultatul, puteți numi cifrele 
alese inițial?

Soluția :
Fie a și b cele două numere inițiale. Persoana în cauză ne va comunica numarul : 
(5a+b)*4= 20a +4b =2(10a+2b)=2*a(2b).
Împărțim numărul final în două . Prima cifră și jumătate a celei de-a doua sunt cifrele căutate.

Problema
Să se aleagă un număr format din trei cifre, dintre care ultima să fie zero. Să se scadă apoi din 
acest numar, numărul format din primele două cifre ( de exemplu 470-47=423). Cunoscând 
acest rest puteți afla numărul ales? 

Soluția:
Fie ab0 numărul ales. Ni se va comunica numărul ab0-ab =9*ab. Împărțim rezultatul la 

nouă și adăugăm un zero.

Problema 
Cereți cuiva să aleagă un număr oarecare. Să adauge 1; rezultatul să-l înmulțească cu 

2; să adauge 3; rezultatul să-l înmulțească iar cu 2; în final sa scadă 10. Aflați 
numărul ales.

 Soluția:
Persoana în cauză alege numărul a . Ni se va comunica [(a+1)*2+3]*2-10=4a. 

Împărțim numărul spus la 4.

Problema
Rugați pe cineva să scrie pe o bucată de hârtie numărul casei  unde 

locuiește. Apoi să dubleze acest număr . Să mai adauge 5. Să 
înmulțească rezultatul cu 50. Să adauge vârsta pe care o are. Să mai 

adauge încă 365.  În sfirșit, să scadă 615.  Atât! Să vă comunice 
numărul.

Soluția:
Fie a numărul casei unde locuiește și b vârsta persoanei. Ni se 

va comunica numărul                       
( a×2+5)*50+b+365-615=100a+b. Ultimile două cifre 

indică vârsta pe care o are, iar prima cifră numărul casei 
unde locuiește (sau primele cifre).
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Problema 
Dacă doriți să aflați ziua în care s-a născut cineva , rugați persoana în cauză să 
înmulțească cu 3 ziua de naștere , apoi să adauge 5, să multiplice această sumă cu 4, 
iar la rezultat să mai adauge încă o dată ziua de naștere, precum și numărul lunii în 
care s-a născut. Din total să scadă 20 și să spună rezultatul. Cum aflăm ziua și luna 
nașterii ?

Soluția:
Fie a ziua și b luna în care s-a născut respectiva persoană. Ni se va comunica : 
(3a+5)×4+a+b-20=13a+b. Împărțim la 13 numărul final : câtul reprezintă ziua de 
naștere iar restul , luna nașterii , deoarece b ≤12.

Problema
Câți ani ai tinere? Îl întreabă o femeie pe Georgică .
Dacă vrei să știi cîți ani am , scade din triplul vârstei mele peste  trei ani , triplul 
vârstei mele de acum trei ani. Femeia a plecat bombănind. Știți câți ani are tânărul?

Soluția:
Notăm cu a vârsta  tânărului. Atunci 3(a+3)-3(a-3)=a , de unde a = 18(ani).

Problema 
Cinci mafioți i-au luat unui trecător un portofel plin cu euro. Cel mai puternic 

dintre ei a luat 810 euro ,  iar ceilalți patru au luat sume diferite. Din cauza 
împărțelii diferite între ei s-a iscat o ceartă și Nașul , care sosise între timp , 

a poruncit ca acela care luase mai mult să dubleze fiecăruia din ceilalți 
numărul de euro și dupa aceea să facă la fel și cel care luase suma a doua 

în ordinea mărimii , apoi și cei care luaseră sumele a treia, a patra și a 
cincea. Drept urmare s-a constatat în cele din urmă că toți cei cinci 

mafioți au primit același număr de euro. Să se afle câți euro erau în 
portofel și câți a luat fiecare la început.

(G.H. Popov - Svornik istoriceskih zadaci po elementarnoi matematike) 

Soluția:
Soluția dată de G.H.Popov. După terminarea împărțelii , fiecare 

avea câte 1/5 din sumă; înainte de a cincea dublare patru 
aveau câte 1/10 iar al cincilea 6/10; înainte de a patra 

dublare , primii trei aveau câte 1/20 al patrulea 11/20 iar 
al cincilea 6/20 ; înainte de a treia dublare , primii doi 

aveau câte 1/40 al treilea avea 21/40 , al patrulea 11/40 
iar al cincilea 6/40 ; înainte de a doua dublare , primul 

avea 1/80 , a cincilea 6/80 ; înainte de prima dublare , 
primul avea 81/160 , al doilea 41/160 , al treilea 

21/160 , al patrulea 11/160 , al cincilea 6/160 . 
Dar primul avea 810 euro , ceea ce înseamnă că 

întotal au fost 1600 euro. 
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Paradoxurile lui Zenon

 Zenon a formulat mai multe raţionamente, cunoscute ca "Paradoxurile lui Zenon", 
pentru a susţine ideile mentorului său Parmenide despre numere sau despre mişcare.
 Paradoxurile sunt argumente aparent corecte care duc la concluzii ce sunt în mod 
evident false.
 Primul paradox
 Argumentul încearcă să demonstreze că mişcarea dintr-un punct în altul este 
imposibilă. Un om pleacă de la borna ce indică 0 km la borna ce indică 1 km.
Zenon spune: Ca să parcurgă această distanţă de un kilometru, omul parcurge mai întâi 
jumătate de kilometru (adică jumătate din distanţa totală), apoi jumătate din distanţa rămasă, 
apoi jumătate din distanţa care i-a mai rămas şi tot aşa, astfel că niciodată nu va ajunge la 
final, pentru că această diviziune ar putea exista la infinit. Încerca astfel Zenon să refuze ideea 
că există infinitul cu adevărat?

Al doilea paradox
 Cel de-al doilea paradox al lui Zenon, "Ahile şi broasca ţestoasă", încearcă să 
demonstreze concluzia conform căreia cel care aleargă mai repede nu îl va întrece niciodată 
pe cel care aleargă mai încet. Aceasta va fi susţinută şi de Aristotel în "Physica" două secole 
mai târziu. Să ne imaginăm o întrecere între celebrul atlet Ahile și un rival mai lent, 
transformat de legendă într-o broască ţestoasă (la acea vreme broasca ţestoasă era simbolul 
înţelepciunii). Să presupunem că Ahile are o viteză de două ori mai mare decât cea a ţestoasei. 
Ţestoasa are un avans de 1 km faţă de Ahile (acesta plecând din origine). Oricine va trage 
concluzia că peste 2 km Ahile va ajunge ţestoasa.
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Folosindu-se de paradoxul prezentat anterior, Zenon ne spune altceva: când Ahile ajunge la 1 
km, ţestoasa a ajuns la 1 km şi jumătate, iar când Ahile ajunge la 1 km şi jumătate, broasca a 
ajuns la 1 km şi trei sferturi şi aşa mai departe, astfel că niciodată Ahile nu va reuşi să întreacă 
broasca ţestoasă.

Al treilea paradox

Al treilea paradox, cunoscut ca fiind "paradoxul săgeţii", ne spune că o săgeată aflată în mişcare 
între punctele A şi B nu se află la un moment dat nici în punctul A, pentru că a plecat de acolo, 
nici în punctul B, că n-a ajuns încă acolo. Dacă reduci distanţa AB la lungimea săgeţii, înseamnă 
că săgeata este, de fapt, în repaus. Cum concluzia este evident falsă, este vorba de un paradox 
din domeniul logicii.
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Legenda paharului lui Pitagora

Cum funcţionează cupa specială care se 
goleşte singură şi nu te lasă să bei fără 

măsură ?

     Celebrul filosof și matematician grec Pitagora este autorul 
unei invenţii prin care a dorit să demonstreze că lăcomia nu 
ajută niciodată. 
 Pitagora, care a trăit în perioada 580-495 înainte de 
Hristos, a rămas cunoscut lumii nu numai pentru contribuţiile 
aduse matematicii, cu celebrele sale tabla înmulţirii şi 
teorema care-i poartă numele, ci şi prin combinarea 
matematicii cu misticismul.

 Pitagora a fost însă şi un propovăduitor al echităţii, iar una dintre invenţiile sale ne arată 
de ce oamenii trebuie să fie cumpăraţi. Este vorba despre "Paharul lui Pitagora", sau cum îi mai 
spun grecii, „Cupa echităţii”, inventată de marele filosof pentru a răspunde unei nevoi reale de 
moment.
Se spune că această cupă a fost inventată de Pitagora în timpul lucrărilor de alimentare cu apă 
a insulei greceşti Samos, aproximativ în jurul anului 530 î.Hr., cu scopul de a fi împărţit în mod 
egal vinul pentru muncitorii constructori ai acelor vremuri.
Pe atunci se obişnuia ca muncitorii să fie stimulaţi cu licoarea lui „Bachus” pentru a-şi 
îndeplini sarcinile. Cum foarte mulţi dintre ei erau lacomi şi necivilizaţi, se întreceau cu 
măsura şi beau mai mult decât alţi muncitori cumpătaţi la pahar.
 Prin urmare, rezultatul nu putea să fie decât unul dezastruos, în sensul că „însetaţii” 
făceau pagubă şi aveau nevoie de mai mult timp pentru a se trezi din „euforie”, fiind deci o 
piatră de moară pentru ceilalţi, care munceau mai mult.
Atunci Pitagora a inventat celebra sa cupă, prin care vinul era distribuit egal pentru toată 
lumea. El a marcat pe interior nivelul maxim până la care se poate umple cupa. Partea 
deosebită a invenţiei sale este că această cupă are în interiorul său o coloană cu un orificiu în 
partea inferioară, iar lichidul din pahar nu curge dacă este umplut până la nivelul marcat. 
Dacă se toarnă chiar şi cu o picătură în plus peste limita marcată, atunci surpriza este totală: 
tot lichidul se scurge din cupă.
 Metoda este folosită în fizică şi se numeşte principiul vaselor comunicante.
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Salut, 2018!

Aho, aho copii și frați, 
Stați puțin și m-ascultați!
Și însușiți ce o să vă zic,
Ca nu o să regretați nici un pic.

Matematica să o învățam, 
Fericire in prag să avem !
Radicali și ecuații și de alte numerații, 
Sa ii învățați și pe alții !

Aflați de termeni și de câturi, 
Nu uitați de împrumuturi.
Scrie suma și adună,
Un an nou cu o veste buna!

La mulți ani cu bucurie,
Casa în cifre să vă fie, 
Să auzim numai de bine !
Și ia mai mânați măi: hăi, hăi, 
hăi.

Autor : Stratulat Nicolae,
Clasa a 7-a ”A”

Urătură matematică
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