Cuvânt înainte
Numărul de față, cel de-al patrulea din noua serie a revistei MI API
este unul aniversar. Două sunt motivele pentru care dincolo de rubricile
revistei cu care cititorii sunt deja familiarizați, mai apar și alte articole
omagiale sau comemorative.
În primul rând, aniversăm 10 ani de la apariția primului număr al
Revistei de Matematică și Informatică MI API. Nu puteam lăsa să treacă
neobservat un astfel de eveniment cu care ne întânim atât de rar. Orice
revistă care se respectă ar dedica cel puțin o rubrică dacă nu un număr
întreg unui astfel de eveniment. Este ceea ce facem și noi, cu numărul de
față.
Pe de altă parte, catedra de matematică a Colegiului Tehnic
”Alesandru Papiu Ilarian” duce la capăt un proiect de suflet, la a cărui
materializare visează de mult: inaugurarea unui cabinet de matematică
care să poarte numele unuia dintre dascălii care și-a lăsat amprenta asupra
învățământului matematic sălăjean. Începând din acest an, elevii și
profesorii de matematică dar nu numai, vor beneficia de un cabinet modern,
multifuncțional ce se va numi Cabinetul de matematică ”Ioan Mocan”.
O școală trăiește prin dascălii ei. O instituție serioasă, și încă ne
încăpățânăm să credem că școala este o astfel de instituție, are nevoie de o
cultură organizațională proprie, trebuie să se identifice cu ceva. Și cu ce
altceva s-ar identifica catedra de matematică a Colegiului Tehnic
”Alesandru Papiu Ilarian” decât cu elevii care de-a lungul anilor au adus
prin rezultatele lor, atâta satisfacție profesorilor care i-au pregătit. Iată de
ce, prin inaugurarea Cabinetului de Matematică ”Ioan Mocan”, vrem să
aducem un omagiu tuturor profesorilor de matematică care au trudit în
această școală și tuturor elevilor care prin rezultatele obținute la diverse
concursuri de profil, au făcut ca numele API să devină sinonim cu educația
de calitate.
Lor, elevilor și profesorilor le dedicăm acest număr aniversar.
Colectivul de redacție
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“Valorile” în matematică se exprimă şi prin respect …
prof. Gheorghe Bancea
inspector școlar general
Nefiind una dintre materiile favorite ale majorităţii elevilor, tindem
să asociem matematica cu imaginea profesorului încorsetat într-un set de
reguli foarte stricte şi precise.
Cu siguranţă colegii care predau matematică în Colegiul Tehnic
„Alesandru Papiu Ilarian” din Zalău, nu se încadrează într-un tipar
asemănător celui desprins din descrierea precedentă. Chiar şi faptul că
împreună cu profesorii de informatică şi elevii lor au gândit şi pus în
practică o revistă în care să-şi prezinte munca, să ofere suport profesionist
pentru cele două discipline şi să aducă un plus prin pasiunile conexe
matematicii, îi recomandă şi ne determină pe noi cei care-i cunoaştem să-i
apreciem şi să ne bucurăm să le descoperim preocupările.
În numerele precedente ale revistei MI API – Revista celor cu
minţi..., am descoperit alături de rezultatele foarte bune obţinute de elevii
Colegiului Tehnic „A.P. Ilarian” la concursuri de matematică şi informatică
şi la examenul de bacalaureat un „bazar” plin de informaţii interesante şi
deosebit de atractive pentru cititori. Cei implicaţi în coordonarea,
redactarea şi tehnoredactarea acestei publicaţii au demostrat că munca de
echipă nu poate avea decât rezultate de excepţie şi ne-au creat cea mai
importantă stare pentru cititorii de revistă, aşteptarea următorului număr.
Personal, ma simt onorat de propunerea Colectivului de redacţie
de-a transmite câteva gânduri pentru numărul 4 (14) al revistei în condiţiile
în care apreciez foarte mult efortul şi profesionalismul colegilor mei şi al
elevilor pe care-i îndrumă, pentru a valoriza şi sub această formă imaginea
unei unităţi de învăţământ de referinţă în peisajul instructiv – educativ al
judeţului Sălaj. Aprecierea mea a căpătat o încărcătură aparte în momentul
în care am aflat că apariţia acestui număr va marca momentul în care
cabinetului de matematică al Colegiului Tehnic „A. P. Ilarian” îi va fi
atribuit numele unuia dintre cei mai distinşi profesori de matematică din
judeţul Sălaj, domnul profesor Ioan Mocanu, a cărui amintire trezeşte un
imens respect în toate şcolile din judeţ atît din perspectiva activităţii
didactice cât şi a celei desfăşurate în calitate de inspector şcolar.
Îi felicit pe colegii mei pentru gestul de profund respect demonstrat
prin această iniţiativă şi pentru faptul că ne arată cu fiecare ocazie că
precizia matematică se imbină atât de frumos cu abilităţile artistice şi
creative, cu omenia şi recunoştinţa.
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De 10 ani…
prof. Adonia Augustina Opriș
inspector școlar
Inspectoratul Şcolar al judeţului Sălaj

“Azi facem matematica ce va fi folosită mâine şi mai ales poimâine.”
(Grigore Moisil)
MI API, revista care se doreşte a fi a „celor cu minţi...”, şi nu
numai. Un colectiv inimos de dascăli şi elevi care au algoritmizat
matematica şi au problematizat informatica, a considerat că MI API
trebuie să fie un altfel de auxiliar în informarea, formarea şi pregătirea
elevilor.
Micuţă şi cochetă, sub un aspect îngrijit, revista se remarcă şi
surprinde prin temele din cuprins, constituindu-se un instrument util celor
pasionaţi de matematică şi informatică, elevi şi profesori, care pot
descoperi în paginile acesteia, articole cu referire la concursuri şcolare şi
examene naţionale, şi nu în ultimul rând, teme de interes general din
domenii înrudite cu matematica şi informatica.
Apreciez pasiunea şi efortul colectivului de redacţie de a continua
editarea revistei şi vă invit să contribuiţi şi dumneavoastră la îndeplinirea
scopului urmărit de aceasta, şi anume, punerea la dispoziţia cititorilor, întro formă compactă dar nu sumară, a unui material accesibil şi unitar.
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10 pentru MI API
prof. Florica Pușcaș
inspector școlar
Inspectoratul Şcolar al judeţului Sălaj

“Informatica restabileşte nu numai unitatea matematicilor
pure şi a celor aplicate, a tehnicii concrete şi a matematicilor
abstracte, dar şi cea a ştiinţelor naturii, ale omului şi ale societăţii,
reabilitează conceptele de abstract şi de formal şi împacă arta cu
ştiinţa nu numai în sufletul omului de ştiinţă, unde erau dintotdeauna
împăcate....”
(Grigore Moisil)
MI API este o revistă destinată celor care au dorinţa de
autoperfecţionare, este un instrument util pentru elevii şi profesorii care ştiu
valorifica şi valoriza informaţia în vederea obţinerii performanţei.
MI API este o performanţă a colectivului inimos care a adus noutăţi
în conţinutul articolelor, şi-a creat repere, a modelat şi diversificat
conţinuturi, a adus plusvaloare în modul de abordare a rezolvării unor
probleme de matematică şi informatică.
Acest număr aniversar aduce un elogiu celui care a fost distinsul
inspector de matematică - profesorul Ioan Mocanu – un profesor de
exceptie, un om cu o personalitate puternică, un soţ, tată şi bunic iubitor.
La aniversarea a 10 ani de la apariţie, doresc să felicit colectivul de
redactie pentru faptul că revista s-a impus ca un for de exprimare a
sălăjenilor iubitori de matematică şi informatică, să le doresc totodată
sănătate celor din colectivul de redacție pentru a putea lucra în continuare
cu acelaşi elan si profesionalism.
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La ceas aniversar

Prof. Lung Ioan
Director
C.T. ”Al.Papiu Ilarian” Zalău

Ca la orice început de an școlar și profesorii ca și elevii, își fac
planuri. La fel procedează și profesorii de matematică, dar în urmă cu 10
ani, gândurile și visele lor au fost mai mărețe.
Un coleg sufletist și foarte harnic s-a angajat să coordoneze o
revistă. A început astfel o discuție aprinsă dar constructivă. În sala
profesorală, la fumoar, pe coridoare, în sălița profesorilor de matematică.
Această idee a prins contur. Așa s-a desprins și ideea colaborării cu
catedra de informatică și apoi s-au stabilit rubricile permanente. Nu a fost
decât un pas până la apariția primului număr.
Acum la aniversare se cuvine să-i mulțumim colegului Mirel
Matyas pentru insistența de care a dat dovadă în toți acești ani și să-i
felicităm pe cei care s-au străduit să publice în fiecare număr.
La Mulți Ani MI API!
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Revista MI API la ceas aniversar
Prof. Matyas Mirel
C.T. ”Al.Papiu Ilarian” Zalău
O publicație, fie ea carte sau revistă trăiește prin cei care o scriu dar
și prin cei care o citesc. Cu atât mai mult dacă este vorba despre o revistă
de matematică, unde dincolo de paginile pline de probleme sau formule se
ascunde multă muncă, mult efort depus pentru redactarea acesteia.
Un exemplu grăitor în acest sens este Revista de Matematică și
Informatică MI API. Am fost întrebați de multe ori de ce acest nume, când
puteam alege un nume din pleiada de matematicieni români sau străini sau
numele unei figuri geometrice sau orice altceva legat de matematică.
Răspunsul este același ca acum 10 ani. Ne-am dorit o revistă a elevilor de la
Colegiul Tehnic ”Alesandru Papiu Ilarian” – de aici acronimul API și a
profesorilor de matematică și informatică de la aceeași școală – de aici
inițialele M (matematică) și I (informatică).
Revista s-a născut acum 10 ani, prin efortul conjugat a doi tineri
(pe atunci) profesori de matematică – Matyas Mirel și informatică – Morar
Florin. Era în toamna anului 2003 când în jurul ideei de a edita o revistă de
matematică și informatică care să se adreseze elevilor, care să conțină
articole accesibile acestora fără însă a renunța la rigoarea specifică celor
două discipline, s-au raliat ceilalți profesori din catedra de matematicăinformatică: Lung Ioan, Paul Florinel, Sabou
Manuela, Alexuțan Klara, Asztalos Lia, Sîrb
Vasile, Crișan Simona, Deac Paula, Ionescu Ioana
și alții care au trecut pe la API în acești ani.
Primul număr al revistei a apărut în
noiembrie 2003 și avea doar 24 de pagini. Revista
a fost redactată de către un grup de elevi entuziaști
din clasa a XI-a cărora vrem să le mulțumim fie și
prin enumerarea numelor lor: Baidoc Anca,
Ionescu Alexandra, Talpoș Lucian, Popițiu Ionuț
Primul număr –
(toți din XI A) și Răstău Florin (XI H). Primul
decembrie 2013
număr al revistei a avut următoarele articole (în
paranteză sunt trecuți autorii acestora): Istoria matematicii. Alexander
Vandermonde (Răstău Florin), Lecția de matematică. Calculul unor sume
(Matyas Mirel), Probleme cu...probleme, Probleme propuse (Sîrb Vasile),
Recreații matematice (Matyas Mirel), Soft-uri educaționale (Matyas Mirel),
Matematica pe...Internet (Matyas Mirel), Probleme de nota 10!, Metoda
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backtracking (Morar Florin), Probleme propuse (Morar Florin), Frăția
inelului (Baidoc Anca), Virusul W32 MS Blast Worm (Ionescu Alexandra),
Command for Channel anager (Talpoș Lucian) și Geneza Calculatorului
(Popițiu Ionuț). Acesta a fost începutul.
În istoria revistei MI API, există două etape. Prima etapă a fost
aceea cuprinsă între noiembrie 2003 – aprilie 2006 când, uneori cu mari
eforturi, au apărut 10 numere ale revistei. Cu timpul, numărul de pagini a
crescut, articolele s-au diversificat iar printre autori îi găsim pe profesorii
de la API: Alexuțan Klara, Asztalos Lia, Crișan Simona, Sabou Manuela,
Matyas Mirel, Morar Florin, Paul Florinel, Sîrb Vasile dar și de la alte școli
din oraș: Vlaicu Liviu, Jecan Ioan, Lucaciu Simona (C.N. ”Silvania”
Zalău), Haiduc Sorina (C.N. ”S.Bărnuțiu” Șimleu Silvaniei), Gornoavă
Valeriu, Țifrea Ioan (Liceul Sportiv ”Avram Iancu” Zalău), Vlaicu Daniela
(Șc.gimn. ”Porolissum” Zalău), Leșe Adrian (Baia Mare). Au mai colaborat
Radu Popa (pe atunci student la INSA Lyon) sau Ardelean Călin (Zalău).
Elevii care au contribuit fie cu articole fie cu tehnoredactarea revistei, pe
lângă cei amintiți deja sunt: Chiș Răzvan, Herle Marian, Marincaș Dana,
Opriș Bogdan, Zoicaș Radu, Cupșa Vlad, Tomolea Dorin, Vidrășan Ioana,
Gaidoș Mihai, Lucaciu Gabriel, Prodan Cristian, Radu Bogdan, Criste
Diana, Timoc Mihai, Tomole Dorin, Ienciu Vlad, Cupșa Vlad, Radu
Bogdan, Timoc Mihai, Pașcalău Mihai, Șandor Marius, Criste Diana și
Mocan Ionuț și cel plecat prea devreme dintre noi, Moga Emil.
Cea de a două etapă a revistei este cea actuală, când după o
întrerupere de șase ani (între aprilie 2006 – ianuarie 2012), revista MI API
a renăscut sub o formă grafică mult îmbunătățită. Reapariția revistei a fost
posibilă grație proiectului educațional
”Matematica și Informatica la API”, proiect
care și-a propus atingerea a trei mari
obiective: editarea unei reviste de
matematică și informatică cu ISSN,
realizarea unei pagini de internet / pagini de
facebook dedicată proiectului și amenajarea
unui cabinet de matematică. Referitor la
primul dintre obiectivele menționate,
profesorii de matematică și informatică de la
Colegiul Tehnic ”Alesandru Papiu Ilarian”
Zalău și-au unit eforturile și au reușit, sub
coordonarea profesorilor Deac Paula și
Primul număr al seriei
Matyas Mirel să editeze o nouă serie a
noi – ianuarie 2012
revistei. S-au făcut toate demersurile pentru
Revista de Matematică şi Informatică MI API
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ca aceasta să apară în condiții grafice deosebite și cu cod ISSN. S-a decis ca
revista să apară cu o periodicitate de două numere pe an. Primul număr al
serie noi, și totodată al 11-lea număr al revistei a avut 56 de pagini și a fost
tipărit într-un tiraj de 100 de exemplare, la SC Tehno-Print SRL. Designul
copertei a fost realizat de către unul dintre cei mai buni designeri din Zalău,
Kulcsar Ferenc – fost elev al școlii noastre. Redacția revistei a fost formată
din profesorii: Crișan Simona, Ionescu Ioana, Alexuțan Klara, Sabou
Manuela, Sîrb Vasile, Lung Ioan și Paul Florinel. La redactarea articolelor
au contribuit elevii: Tripon Andreea, Șandor Mădălina, Mitrea Andreea,
Mureșan Mihai, Șortan Bogdan, Draghi Alexandra, Iacob Anton.
Sumarul primului număr al celei de-a doua serie a revistei a fost
variat și a cuprins: Gânduri de început (Crișan Simona); Argument (Matyas
Mirel); Testele inițiale (Matyas Mirel); Analiza testelor inițiale (Paul
Florinel); Istoria Matematicii. Și matematicienii merită să fie cunoscuți
(Sabou Manuela); Articole, Note matematice. Aplicații ale numerelor
complexe în geometrie (Lung Ioan); Examene.Concursuri – Probleme
propuse pentru Olimpiada de matematică și Concursul Național de
Matematică Aplicată ”Adolf Haimovici (Sîrb Vasile); Lecția de
informatică. Despre numere (1) (Deac Paula); Între jocuri și matematică
(Alexuțan Klara); Informatica pe Internet (Barbu Ioana); Unde este
greșeala? (Matyas Mirel); Bazar. Truc matematic (Matyas Mirel); Scurte
CV-uri (Paul Florinel).
Și cum unui profesor de matematică îi stă bine dacă lucrează cu
cifrele, iată o statistică a revistei pentru numerele 1-13.
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Număr total de articole publicate: 196
Numărul articolelor de matematică: 153
Numărul articolelor de informatică: 43
Număr total de pagini: 628
Numărul profesorilor care au publicat articole: 19
Numărul elevilor care au publicat articole: 21
Numărul colaboratorilor: 3
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MI API – 10 ani
Prof. Paula – Cristina Deac
Nostalgie
13 apariţii, 10 ani de ... MI API. Mărturisesc că mă încearcă un
sentiment de nostalgie! În anul 2005, tocmai când revista împlinea 2 ani de
activiate, mi s-a propus, deşi era primul meu an la API, să fac parte din
colectivul de redacţie al acesteia. M-am simţit onorată dar, în acelaşi timp,
am considerat că este pentru mine o provocare să-mi aduc contribuţia la o
revistă de specialitate, una dintre cele mai valoroase din oraşul nostru.
Regret
5 ani ... fără MI API! Perioada 2006 – 2011 a fost una în care,
datorită faptului că iniţiatorul acestui proiect, colegul şi prietenul meu,
Mirel Matyas, şi-a desfăşurat activitatea în cadrul Inspectoratului Şcolar
Sălaj, nu au avut loc apariţii ale revistei. Dacă e să am un regret legat de
această publicaţie, este acela că nu am reuşit să ne mobilizăm şi să
continuăm proiectul şi în această perioadă.
Speranţă
Peste 10 ani, mi-aş dori să am ocazia să mai scriu un articol într-un
număr aniversar, cu aceeaşi nostalgie, dar fără regrete! Este minunat, în
colectivitate fiind, să existe acel ceva ... care să adune la un loc pe toţi cei
care împărtăşesc aceeaşi pasiune. Este vorba aici de pasiunea pentru
matematică şi informatică.
La mulţi ani, MI API! La cât mai multe numere atractive!
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Cabinetul de matematică ”Ioan Mocan” al Colegiului
Tehnic ”Alesandru Papiu Ilarian” Zalău
Prof. Matyas Mirel
C.T. ”Al.Papiu Ilarian” Zalău
Ideea de a avea la Colegiul Tehnic ”Alesandru Papiu Ilarian” Zalău
un cabinet de matematică nu este nouă. Într-un anumit moment al istoriei
de peste 65 de ani a școlii au existat momente în care existau cabinete de
matematică. Ba chiar erau la modă. Pereții sălilor erau decorați fie cu
formule matematice fie cu portrete ale unor matematicieni. Și la API se mai
păstrează încă tablouri cu formule sau portrete de matematicieni celebri.
Apoi, după anii 90, ideea de cabinet de matematică a devenit
desuetă. Din diverse motive, printre cele mai plauzibile numărându-se lipsa
spațiilor necesare derulării procesului educațional, cabinetele de
matematică, văzute ca săli specializate adaptate desfășurării orelor de
matematică au dispărut cu timpul.
La Colegiul Tehnic ”Alesandru Papiu Ilarian” Zalău, și în lipsa
unui cabinet de matematică, a existat întotdeauna o ”săliță”, un spațiu în
care profesorii de matematică îl foloseau pentru întâlnirile de lucru ale
catedrei. Nu avea cine știe ce dotare, în schimb exista o minibibliotecă cu
cărți de specialitate, culegeri de probleme sau manuale, adunate în timp.
Prin grija șefilor de catedră (Mihai Păun, Florinel Paul) și ai directorilor
(Ioan Lung, Simona Crișan) acest spațiu s-a păstrat în bune condiții.
Odată cu intrarea școlii în
procesul de reabilitare totală s-a
înfiripat ideea ca odată terminate
lucrările, să se amenajeze un cabinet de
matematică. Exista experiența, benefică
de altfel, a unei săli multimedia, dotată
cu aparatură performantă pentru acea
vreme (xeros, calculator, imprimant,
videoproiector, televizor, aparat video
etc), care a fost folosită și de către
Cabinetul de matematică mutat
profesorii de matematică cu diferite
provizoriu în clădirea B
ocazii. În anul școlar 2012-2013, sălița
de matematică a fost mutată din corpul A de clădire în recent reabilitatul
corp B. Spațiu primit a fost unul mai generos decât cel existent inițial, aici
având loc ședințele catedrei de matematică. La mutarea mobilierului și a
bibliotecii au participat profesori și elevi deopotrivă.
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Însă mutarea a fost vremelnică. Din acest an școlar, după
terminarea lucrărilor de reabilitare la corpul principal de clădire și
redistribuirea spațiilor de învățământ, Consiliul de Administrație a decis ca
fiecare catedră să primească un spațiu pe care să-l folosească și să-l
amenajeze fiecare după nevoi. Catedra de Matematică și Informatică a
primit vechea ”săliță” de la etajul III al corpului A de clădire și, odată cu
aceasta și sala în care înainte de reabilitare a funcționat un amfiteatru.
Mobilierul existent și toate cărțile au fost mutate din nou. Sala de alături,
actualul cabinet de matematică, a fost folosită încă de la începutul
actualului an școlar de către profesorii de matematică pentru evaluările
curente. Spațiul generos, existența unor bănci individuale, fac posibilă
desfășurarea în cele mai bune condiții a acestei importante activități
didactice.
Prin proiectul REGIO, implementat de Primăria Municipiului
Zalău, sala a fost dotată cu un set complet de 30 de bănci individuale și 30
de scaune tapițate. De asemenea există un birou / catedră și două dulapuri.
Din punct de vedere al aparaturii electronice, există o tablă interactivă de
ultimă generație, un sistem complet de calcul format din unitate centrală,
monitor LCD și imprimantă multifuncțională, peste 180 de CD-uri cu softuri de specuialitate. Aceastora li se adaugă încă un calculator aflat în sala
de alături la dispoziția profesorilor. Existența internetului în fiecare sală de
clasă și implicit și în cabinetul de matematică, facilitează accesul la
informație. În dotarea catedrei de matematică mai există și un
videoproiector performant, pentru instalarea căruia au fost necesare găsirea
unor soluții tehnice nu tocmai simple.

Noua săliță a catedrei de matematică

Așa a început amenajarea cabinetul
de matematică- septembrie 2013

La aceste dotări existente, s-au adăugat cele care transformă o sală
de clasă într-un cabinet. Astfel, a fost confecționată o bibliotecă nouă,
spațioasă pentru cărțile de matematică existente dar și pentru cele peste 400
Revista de Matematică şi Informatică MI API
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de volume (cărți de specialitate, culegeri de probleme, reviste) donate cu
generozitate de către familia Mocan.
S-au făcut eforturi pentru găsirea celor mai bune soluții tehnice
pentru montarea videoproiectorului performant cu care a fost dotat
cabinetul. S-a dorit combinarea unui ecran de proiecție cu o tablă care să
poată susține procesul didactic.

Montarea videoproiectorului

Amenajarea bibliotecii

Cabinetul de matematică al Colegiului Tehnic ”Alesandru Papiu
Ilarian” Zalău se vrea a fi, dincolo de spațiul dedicat susținerii procesului
educativ, un loc închinat profesorilor de matematică care au activat la
școala noastră de la începuturi și până azi dar și un loc închinat elevilor
care de-a lungul anilor ne-au adus atâtea satisfacții prin rezultatele de
excepție obținute la concursurile de profil. Astfel, dotarea cabinetului de
matematică va continua cu amenajarea a trei panouri dedicate profesorilor.
Unul dintre acestea, va fi dedicat celui care, începând din acest an, va da
numele cabinetului: profesorul Ioan Mocan.
Performanțele elevilor vor fi evidențiate prin alte cinci panouri.
Unul, de mari dimensiuni va cuprinde numele tuturor elevilor care din 2006
și până în prezent au obținut premii și mențiuni la diferite concursuri de
matematică. Alte patru panouri vor conține informații despre 12 elevi, care
s-au distins de-a lungul anilor prin rezultatele obținute. Vrem ca prin acest
demers să încurajăm performanța și să-i atragem pe elevii noștri spre
matematică.
Cu ocazia inaugurării cabinetului de matematică ”Ioan Mocan”,
mulțumirile noastre se îndreaptă în primul rând spre familia Mocan.
Mulțumim pentru sprijinul moral și material acordat. Mulțumim de
asemenea domnului primar Radu Căpîlnașiu pentru sprijinul substanțial
acordat în dotarea în dotarea și amenajarea cabinetului. Mulțumim SC
Michelin SA pentru sprijin. Mulțumim doamnei Monica Băgărean
administratorul Griff Hotel. Mulțumim tuturor celor care s-au implicat în
acest proiect de suflet: elevi, profesori, conducerea școlii!
12
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Ioan Mocan – un reper în matematica sălăjeană
Prof. Matyas Mirel
C.T. ”Al.Papiu Ilarian” Zalău
Orice instituție are stâlpii ei:
oameni devotați profesiei și instituției pe
care o reprezintă. Dacă acea instituție este
una de învățământ, cu atât mai mult are
nevoie de ”stâlpi” pentru a rezista în timp
schimbărilor și intemperiilor unei societăți
aflate în degringoladă.
Un astfel de ”stâlp” a fost
profesorul Ioan Mocan atât pentru
Inspectoratul Școlar Județean Sălaj cât și
pentru Colegiul Tehnic ”Alesandru Papiu
Ilarian” Zalău, cele două instituții pe care
le-a slujit cu devotament și abnegație.
S-a născut la data de 11 martie 1945 în localitatea Mălădia, comuna
Măeriște din județul Sălaj. Clasele primare le-a urmat în satul natal unde
încă de pe atunci s-a remarcat ca elev silitor și s-a atașat de una dintre
disciplinele care-i vor modela ulterior viitorul: matematica. Clasele V-VII
le-a făcut în localitatea Giurtelec din comuna natală. Studiile liceale le-a
urmat între 1960 - 1964 la Liceul Teoretic din Șimleu Silvaniei (actualul
Colegiu Național ”Simion Bărnuțiu”), instituție de învățământ etalon a
județului Sălaj. După absolvirea studiilor liceale s-a înscris la Facultatea de
Matematică-Mecanică din cadrul Universității Timișoara pe care a absolvito în anul 1969.
S-a întors prin repartiție aproape de casa natală în localitatea
Sărmășag unde a activat ca profesor de matematică la Liceul Minier din
localitate (actualul Grup Școlar Industrial) între anii 1969 și 1975. În anul
1975 se transferă prin concurs la Liceul Industrial nr.2 din Zalău, care se va
comasa începând cu 1 septembrie 1979 cu Liceul Industrial nr.1 (actualul
Colegiu Tehnic ”Alesandru Papiu Ilarian” Zalău. Până la numirea sa în
postul de inspector de matematică, a fost șeful catedrei de matematică a
liceului. A parcurs toate gradele didactice, examenul de definitivat fiind
obținut în anul 1974, gradul al doilea în anul 1979 iar gradul didactic I în
anul 1984. Toate aceste examene le-a absolvit cu nota maximă.
Datorită calităților excepționale de lider, a cunoștințelor solide de
matematică, a fost ales să reprezinte profesorii de matematică din județ, în
Revista de Matematică şi Informatică MI API
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calitate de inspector de matematică. Și-a îndeplinit cu responsabilitate
atribuțiile ce-i reveneau în acestă calitate, între 16 septembrie 1998 și 1
noiembrie 2006. A coordonat activitate profesorilor de matematică din
județ prin nenumărate inspecții curente și de obținere a gradelor didactice; a
organizat toate concursurile școlare de profil; a coordonat organizarea în
județul Sălaj a patru ediții ale Concursului Interjudețean de matematică și
Informatică ”Grigore Moisil”; a fost membru în comisia națională de
corectare a lucrărilor elevilor la olimpiada de matematică și la diferite alte
concursuri de profil; a fost membru în comisiile județene de bacalaureat.
A fost autor a numeroase culegeri de probleme și colaborator la reviste de
matematică. A contribuit decisiv la organizarea activității profesorilor de
matematică, afiliați în Societatea de Științe Matematice din România filiala Sălaj, în calitate de vicepreședinte al acesteia. A fost cel mai
longeviv inspector de matematică din județ, de numele lui s-au legat multe
din succesele obținute de elevii sălăjeni la Olimpiada Națională de
Matematică sau la numeroase alte concursuri la care aceștia au participat.
La 1 noiembrie 2006 revine pe catedra pe care a fost titular, la
Colegiul Tehnic ”Alesandru Papiu Ilarian”, din păcate pentru o scurtă
perioadă. S-a integrat bine în colectivul de atunci, a avut onoarea să fie
diriginte la o clasă având profilul matematică/informatică. A fost stimat și
apreciat de către colegi, elevii săi precum și de către părinții acestora până
în ultima clipă a vieții.
În cei peste 38 de ani de carieră didactică a fost distins titlul de
”Profesor Evidențiat” în anul 1985
și cu Ordinul ” Meritul pentru
învățământ” cu grad de cavaler în
anul 2004.
În data de 5 mai 2007 se
stinge din viață fulgerător, la numai
62 de ani, lăsând în urmă multe
regrete. Numărul impresionant de
mare de persoane care l-au petrecut
pe ultimul drum - profesori de
matematică din întreg județul,
directori de școli, întregul colectiv al
Alături de catedra de matematică
Inspectoratului Școlar, colegii din
Sărmășag și Zalău, generații de elevi la care le-a fost profesor sau diriginte
– demonstrează încă o dată prestigiul de care s-a bucurat la nivel de județ.
(articolul omagial a apărut în cartea Colegiul Tehnic”Alesandru Papiu
Ilarian” Zalău, apărută la Editura Școala Noastră în anul 2011)
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Amintiri despre Ioan Mocan
Prof.Ioan Jecan,
Colegiul Național „Silvania „Zalău
Îmi aduc aminte cu drag de fostul
inspector de matematică și prietenul meu
Mocan Ioan.
Decesul său survenit în urma unui
nefericit accident m-a marcat și am
regretat profund că un astfel de om a
trebuit să treacă în neființă într-un mod
atât de neașteptat. Asta m-a facut să
realizez cât de efemeră e ființa umană și
cât de mult trebuie să ne prețuim viața.
Fiecare clipă trebuie trăită fără regrete, deoarece niciodată nu știm când se
poate sfârși totul, așa cum s-a întamplat și cu regretatul meu prieten Nelu.
Prietenia este un lucru sacru. O prietenie adevărată nu se poate forma
decât între două persoane speciale care știu cu adevărat cum să întrețină o
astfel de legatură. Aceasta legătură strânsă nu a dispărut și nu o să dispară,
nici chiar după nefericitul eveniment în care Dumnezeu a decis să îl ia
dintre noi și să vegheze asupra noastră din ceruri cu aceeași bunătate și cu
aceeași iubire călduroasă de care a dat dovadă în timpul vieții. Prietenia
care ne-a legat timp de trei decenii este presărată de nenumărate amintiri
plăcute, amintiri pe care le voi purta în gând tot restul vieții .
Unul dintre plăcutele evenimente la care am luat parte împreună ,ca
profesori pregătitori ,a fost tabăra de matematică și fizică de la Bizușa din
septembrie 1988 unde se pregăteau elevii pentru olimpiadă.O idee
excelentă în acei ani grei ai comunismului ,în care cu toate lipsurile
materiale relațiile umane erau mult mai calde și mai sincere.
Abia dupa 20 de ani ideea unei tabere de pregătire pentru olimpiadă a
fost reluată și continuată de către urmașii lui Nelu Mocan în funcția de
inspector de specialitate .
Bucuria evenimentelor și realizărilor importante din viață, o împarți
cu familia și prietenii apropiați. M-am bucurat foarte mult în momentul în
care a fost numit inspector de matematică.
A meritat din plin această funcție, a muncit din greu de-a lungul
anilor și acest lucru s-a vazut ulterior, când a dat dovadă de profesionalism
în noua postură. Știam cât de grea este munca de birou și de teren a unui
Revista de Matematică şi Informatică MI API
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inspector, precum și atenția pe care trebuie să o aiba, mai ales când se
întocmesc subiectele pentru diferite concursuri și olimpiade . De asemenea
a fi inspector implică timp și dărurire de dascăl. Evoluția sa în această
funcție nu m-a dezamăgit ,iar prestația sa poate fi caracterizată prin cinste
și corectitudine
Pe langă postul de inspector pe care l-a ocupat timp de optsprezece
ani, domnul Mocan Ioan a ocupat și funcția de vicepreședinte al SSMRFiliala Sălaj.
Acum, la ora apariției numărului aniversar al revistei de matematică
și informatică MI-API a Colegiului Tehnic „Alessandru Papiu Ilarian”,
suntem datori să ne amintim cu drag de fostul nostru COLEG și PRIETEN
profesorul IOAN MOCAN, plecat prea devreme dintre noi.
Dumnezeu să-L odihnească !

Ordinul ”Meritul pentru Învățământ”

16

Revista de Matematică şi Informatică MI API

In memoriam profesorului de matematică
Ioan Mocan
Prof.Florian Tuduce
Niciodată nu părem a fi pregătiți pentru drumul din urmă, care, mai
întotdeauna, ne ia prin surprindere. Fără a apuca să mai pună în ecuație
”necunoscutele vieții și ale morții”, sâmbătă, 5 mai 2007, a dispărut
fulgerător dintre noi și a trecut la cele veșnice, la numai 62 de ani,
profesorul de matematică Ioan Mocan, lăsând în urma sa un gol imens în
sufletele soției, fiului, nurorii și nepoatei, ale tuturor rudelor sale.
Dar trista veste a ”plecării sale” pe drumul veșniciei a făcut repede
ocolul județului și a umplut de întristare și de durere și inimile celor care lau cunoscut, fie ca profesor sau inspector de matematică, fie ca om.
Profesorul Ioan Mocan s-a născut la 11 martie 1945, în localitatea
Mălădia, județul Sălaj. Școala primară a urmat-o în comuna natală,
cursurile liceale, la Școala Medie Șimleu-Silvaniei, actualul Colegiu
Național ”Simion Bărnuțiu”, iar studiile universitare la Timișoara,
Facultatea de Matematică-Mecanică. Din 1970, a fost profesor la Liceul din
Sărmășag, Liceul Nr.2 Zalău, Liceul Nr.1 Zalău, actualul Colegiu Tehnic
”Alesandru Papiu Ilarian”, unde a lucrat până în ultima zi a vieții.
În perioada 1988-2006, a fost inspector școlar la specialitățile
Matematică și Informatică, la ISJ Sălaj. În această calitate a coordonat
activitatea profesorilor de matematică și informatică, în mii de inspecții
curente și pentru obținerea gradelor didactice; a organizat toate concursurile
școlare din județ; a organizat și condus primele patru ediții ale Concursului
Interjudețean de Matematică și Informatică ”Grigore Moisil”, la Zalău; a
condus elevi la Concursul Național de Matematică; a fost membru al unor
comisii naționale pentru corectarea lucrărilor elevilor la Concursul Național
de Matematică; a propus probleme și subiecte pentru concursurile județene,
care au făcut posibilă selecția foarte bună a loturilor de elevi, care au adus
succese școlii sălăjene în concursuri interjudețene, naționale și
internaționale de matematică.
Profesorul Ioan Mocan a fost colaborator la foarte multe culegeri
de probleme de matematică și la reviste școlare de specialitate. A fost
vicepreședintele biroului Societății de Științe matematice, filiala Sălaj și
membru în Consiliul Național al Societății de Științe Matematice din
România.
Revista de Matematică şi Informatică MI API
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A fost un om puternic și hotărât, de o demnitate și de o rigoare
recunoscute de toți cei care am lucrat împreună cu el, neobosit, corect și
cinstit, generos și devotat familiei, profesorilor și prietenilor. A trăit intens
fiecare clipă a vieții, grăbindu-se să le facă pe toate bine, de parcă ar fi știut
că timpul ”nu va mai avea răbdare” cu el. A știut să împărtășească, cu
discreție și bucurie, din experiența sa de viață, de profesor și de inspector
tuturor elevilor, profesorilor, colegilor, prietenilor și, mai ales, familiei sale
dragi.
Profesorul Ioan Mocan și-a închinat toată viața familiei și
învățământului sălăjean. De aceea, în amintirea sălăjenilor, memoria lui va
rămâne vie și va rodi mereu, pentru că a sădit cu credință și cu bucurie. Nu
îl vor uita niciodată și îi vor ocroti memoria foarte mulți elevi, cărora le-a
deschis mintea către cunoașterea matematicii li care s-au realizat în viață
prin matematică; profesorii pe care i-a îndrumat de-a lungul activității de
inspector școlar (cel mai vechi inspector școlar din țară); nu îl vor uita nici
colegii și prietenii, pentru că a fost un neprețuit coleg și prieten.
Dumnezeu să-l ierte și să-I dea odihna binemeritată, acolo, sus, de
unde, poate, ne privește pe toți, cu acea caldă și sinceră prietenie, cu care
ne-a obișnuit tot timpul vieții…, iar pe toți cei dragi lui să-I mângâie și să-I
ocrotească!
(acest material a apărut în cotidianul ”Graiul Sălajului” în mai 2007)

***
Omagiu pentru profesorul Ioan Mocan și respect pentru cei care au
condus și redactat revista de matematică și informatică MI API. Puternicul
colectiv al catedrei de matematică de la Colegiul Tehnic ”Alesandru Papiu
Ilarian” Zalău își arată respectul pentru cel care le-a fost coleg la începutul
carierei lor. Să-I respectăm și noi pentru ideea de a numi un cabinet de
matematică – Ioan Mocan, nume cu rezonanță deosebită în întreg județul
Sălaj și în țară. Elevii care vor învăța în acest cabinet vor avea o motivație
în plus să aprofundeze cunoștințele de matematică, să gândească mai bine,
și să fie raționali în ceea ce fac.
Profesorii de matematică și întreaga școală au găsit un prilej
deosebit de evocare într-un număr al unei reviste, care are acum 10 ani.
Apreciem că este o revistă cu probleme interesante, cu articole stimulatoare
pentru cei care studiază și sunt practicanți ai matematicii.
Dorim viață lungă revistei MI API cu un conținut care să reprezinte
o școală prestigioasă din Zalău și întreaga țară.
18
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Examene. Concursuri
1. Examenului de Bacalaureat – sesiunea iunie-iulie 2013
A. Filiera teoretică: profilul matematică informatică
Prof. Manuela Sabou
C.T. “Al. Papiu Ilarian” Zalău

Subiectul I (30 puncte)

1. Arătați că numărul a  (3  2i)  2(5  3i) este real.
2. Se consideră funcția: 𝑓: ℝ → ℝ, 𝑓 𝑥 = 4𝑥 − 1. Calculați
f (1)  f (2)  ...  f (10).
3. Rezolvați în mulțimea numerelor reale ecuația log2 (2 x)  log2 (1  x) .
4. După o scumpire cu 10% prețul unui produs este 2200 lei. Calculați
prețul produsului înainte de scumpire .






5. Determinați numărul real a pentru care vectorii u  i  4 j și






v  2 i  (a  1) j sunt coliniari.

3sin x  cos x
 
6. Determinați x   0,  știind că
4
x
 2

Subiectul II (30 puncte)
1

1

1

1. Se consideră determinantul D(a, b)  a a 1 , unde a și b sunt
b b2 1
numere reale.
a) Arătați că 𝐷 2,3 = 2
b) Verificați dacă D(a, b)  (a  1)(b  1)(b  a) , pentru orice numere reale
𝑎 și 𝑏
c) În reperul cartezian XOY se consideră punctele Pn (n, n2 ) , unde n este
un număr natural nenul. Determinați numărul natural n, n  3 , pentru care
aria triunghiului P1P2 Pn este egală cu 1.
2

2. Se consideră x1 , x2 , x3 rădăcinile complexe ale polinomului

f  x3  4 x2  3x  m , unde m este număr real.
a) Pentru m  4 , arătați că f (4)  8 .
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b) Determinați numărul real m pentru care rădăcinile polinomului f
verifică relația x1  x2  x3 .
c) Dacă x13  x23  x33  f ( x1  x2  x3 ) , arătați că f se divide cu x  3 .

Subiectul III (30 puncte)
1. Se consideră funcția 𝑓: ℝ ⟶ ℝ, f ( x)  cos x 

x2
2

a) Calculați𝑓 ′ 𝑥 , 𝑥 ∈ ℝ
b) Determinați ecuația tangentei la graficul funcției f în punctul de abscisă
x0  0 , situat pe graficul funcției f
c) Demonstrați că f ( x)  1 , pentru orice 𝑥 ∈ ℝ.
1



2. Pentru orice număr natural nenul n se consideră numărul I n  x ne x dx
0

a) Calculați 𝐼1
b) Arătați că I n 1  (n  1) I n  e , pentru orice număr natural nenul n .
c) Arătați că 1  (n  1) I n  e pentru orice număr natural nenul n .
Barem de rezolvare

Subiectul I (30 puncte)

1. 3(3  2i)  9  6i
......................................................................................2p
2(5  3i)  10  6i ........................................................................................2p

a 19   ...................................................................................................1p

2. f (1)  f (2)  ...  f (10)  4(1  2  ...  10)  10  ...................................3p
 210 ...........................................................................................................2p
3. 2 x 1  x .................................................................................................3p
Rezultă x  1 , care verifică ecuația.............................................................2p
4. Se notează cu x prețul inițial x  10%x  2200 ....................................2p
Prețul înainte de scumpire este 2000 lei......................................................3p
2 a 1
5. 
3p
1
4 .................................................................................................

a  7 ..........................................................................................................2p
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6. 3sin x  cos x  4sin x  sin x  cos x ...................................................3p

2p
x
4 ...........................................................................................................

Subiectul II (30 puncte)
1 1 1
1.a) D(2,3)  2 4 1 
3 9 1

2p
.............................................................................

 2 .............................................................................................................3p
0

0

1

b) D(a, b)  a  1 a  1 1 
b2 b2  1 1
2

 (a  1)(b  1)

2p
..................................................................

1 a 1

1 b 1

2p

...........................................................................
(a  1)(b  1)(b  a), pentru orice numere reale a și b ..............................1p
1 1 1
1
c) A P1P2 Pn   , unde   2 22 1  (n  1)(n  2)
2p
2
2
n n 1
..........................
A P1P2 Pn  1  (n  1)(n  2)  2  n  3
3p
................................................
2.a) f  x3  4 x2  3x  4 ..........................................................................2p

f (4)  43  4  42  3  4  4  8 ...............................................................3p

b) x1  x2  x3  4

1p
.......................................................................................
2p
x1  x2  x3  x3  2
...................................................................................
f (2)  0  m  2 .....................................................................................2p

c) x13  x23  x33  3m  28

2p
............................................................................
1p
x13  x23  x33  7( x1  x2  x3 )  m  0
...................................................
Dacă m  0 , atunci f (3)  0 , deci f se divide cu x  3 ...........................2p
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Subiectul III (30 puncte)
,


 x2 
x2 
1.a) f ' ( x)   cos x    (cos x),    
2p
2

 2  ...........................................
x
 x  sin x , pentru orice x   ..........................................3p
2
b) y  f (0)  f ' (0)(x  0) .........................................................................2p
  sin x  2 

f (0)  1, f ' (0)  0 .......................................................................................2p

Ecuația tangentei este y  1 .......................................................................1p

c) f ' ' ( x)   cos x  1  0 , pentru orice 𝑥 ∈ ℝ ⟹ 𝑓′ este crescătoare
pe ℝ.............................................................................................................2p
f ' ( x)  0 pentru x  (,0] si f ' ( x)  0 , pentru x [0, ) ...................2p
f ( x)  f (0)  f ( x)  1 , pentru orice ℝ .................................................1p
1



1

1



2.a) I1  x  e x dx  xe x  e x dx 
0

0

 ee

x 1
0

0

1

3p
............................................................
2p

.............................................................................................

1



1

1



b) I n  e  x n  e dx  x n  e e x  (n  1) x ne x dx 
0

3p

..........................................
2p
..............................................................
c) Pentru orice n  N * si x [0,1] , avem 1  e x  e și
0

0

 e  (n  e) I n  I n e (n  1) I n  e

x n  0  x n  x n  e x  x n  e ................................................................2p
1


0
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1



1



x n dx  x ne x dx  e x n dx  1  (n  1) I n  e
0

0

3p
.......................................
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B. Filiera tehnologică: profilul servicii, toate calificările
profesionale; profilul resurse, toate calificările profesionale;
profilul tehnic, toate calificările profesionale
Prof. Klára Alexuţan
C.T. “Al. Papiu Ilarian” Zalău

Subiectul I (30 puncte)
Arătaţi că 3 2 − 2 + 3 2 = 6.
Calculaţi 𝑓(0) ∙ 𝑓(2) pentru funcţia 𝑓: ℝ → ℝ, 𝑓 𝑥 = 𝑥 − 1.
Rezolvaţi în mulţimea numerelor reale ecuaţia 5𝑥−2 = 25.
Preţul unui obiect este de100 de lei. Determinaţi preţul obiectului după
o scumpire cu 10%.
5. În reperul cartezian 𝑥𝑂𝑦 se consider punctele 𝐴(1,1) şi 𝐵(1,3).
Calculaţi distanţa de la punctual A la punctual B.
6. Calculaţi 𝑐𝑜𝑠45∘ + 𝑐𝑜𝑠135∘.
1.
2.
3.
4.

Subiectul II (30 puncte)
1. Pentru fiecare număr real a se consideră matricea 𝑀 𝑎 =
1

1

2𝑎
0

0
.
2𝑎

Arătaţi că 𝑀 2 + 𝑀 − 2 = 𝑀(0).
Determinaţi numărul real a pentru care 𝑑𝑒𝑡 𝑀(𝑎) = 0.
Determinaţi matricea 𝑀 −2 + 𝑀 −1 + 𝑀 0 + 𝑀 1 + 𝑀(2).
Se consideră polinomul 𝑓 = 𝑋 3 −2𝑋 2 + 1.
Arătaţi că 𝑓 1 = 0.
Determinaţi câtul şi restul împărţirii polinomului 𝑓 la polinomul
𝑔 = 𝑋 2 − 2𝑋 + 1.
c) Calculaţi 𝑥12 +𝑥22 +𝑥32 , unde 𝑥1 , 𝑥2 , 𝑥3 sunt rădăcinile polinomului 𝑓.
a)
b)
c)
2.
a)
b)

Subiectul III (30 puncte)
Se consideră funcţia 𝑓: 0, +∞ → ℝ, 𝑓 𝑥 = 𝑥 − 1.
a) Arătaţi că 2 𝑥𝑓 ′ 𝑥 = 1, pentru orice
𝑥 ∈ (0, +∞).
1
b) Verificaţi dacă dreapta de ecuaţie 𝑦 = 4 𝑥 este tangent la graficul
funcţiei f în punctual de abscisă 𝑥0 = 4, situat pe graficul funcţiei f.
c) Arătaţi că funcţia f este concavă pe intervalul (0, +∞).
1
1. Se consideră funcţia 𝑓: 0, +∞ → ℝ, 𝑓 𝑥 = 2𝑥 + 1 + .
a) Calculaţi

2
1

𝑓 𝑥 −

1
𝑥

𝑥

𝑑𝑥..
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b) Arătaţi că funcţia 𝐹: 0, +∞ → ℝ, 𝐹 𝑥 = 𝑥 2 + 𝑥 + 𝑙𝑛𝑥 este o
primitivă a funcţiei f.
c) Calculaţi aria suprafeţei delimitate de graficul funcţiei f, axa Ox şi
dreptele de ecuaţie x=1
şi x=2.
Rezolvare:
I.
1. 3 2 − 2 + 3 2 = 6 − 3 2 + 3 2 = 6.
2. 𝑓 0 = −1, 𝑓 2 = 1 ⟹ 𝑓 0 ∙ 𝑓 2 = −1.
3. Ecuaţia este echivalentă cu 5𝑥−2 = 52 ⟺ 𝑥 − 2 = 2 ⟺ 𝑥 = 4 .
4. 10%∙ 100 = 10 ⟹ preţul după scumpire este 100 + 10 = 110 lei
5. 𝐴𝐵 = 1 − 1 2 + 3 − 1 2 = 2.
2

6. 𝑐𝑜𝑠45° = , 𝑐𝑜𝑠135° = cos 180° − 45° = −𝑐𝑜𝑠45° = −
2
𝑐𝑜𝑠45∘ + 𝑐𝑜𝑠135∘ = 0.

2
2

⟹

II.
1
1
1.a) 𝑀
=
2
0
1 0
−1
+
0 1
0
b) 𝑑𝑒𝑡 𝑀(𝑎) =

1
1
1
0
−1 0
,𝑀 − =
⟹𝑀
+𝑀 − =
2
2
2
1
0 −1
0
0 0
=
= 𝑀(0) .
−1
0 0
2𝑎 0
= 4𝑎2 ⟹ 4𝑎2 = 0 ⟹ 𝑎 = 0.
0 2𝑎
−2 0
c)
𝑀 −2 + 𝑀 −1 + 𝑀 0 + 𝑀 1 + 𝑀 2 =
+
0 −2
−1 0
0 0
1 0
2 0
0 0
+
+
+
=
= 𝑀(0)
0 −1
0 0
0 1
0 2
0 0
.

2.a) 𝑓 1 = 13 −2 ∙ 12 + 1 = 1 − 2 + 1 = 0.
b)
𝑋 3 −2𝑋 2 +

𝑋 2 − 2𝑋 + 1

1

−𝑋 3 +2𝑋 2 − 𝑋

X

−𝑋 + 1
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c) 𝑠1 = 𝑥1 + 𝑥2 + 𝑥3 = 2, 𝑠2 = 𝑥1 𝑥2 + 𝑥1 𝑥3 + 𝑥2 𝑥3 = 0 ⟹
𝑥12 +𝑥22 +𝑥32 = 𝑠12 − 2𝑠2 = 4 − 2 ∙ 0 = 4 .
III. 1.a) 𝑓 ′ 𝑥 =

′

1

𝑥 − 1′ = 2 𝑥 , 𝑥 ∈ 0, ∞ 2 𝑥𝑓 ′ 𝑥 = 2 𝑥 2

1
𝑥

=

1, 𝑥 ∈ (0, ∞)
1

b) 𝑦 − 𝑓 4 = 𝑓 ′ 4 𝑥 − 4 ; 𝑓 4 = 1, 𝑓 ′ 4 = 4
1
4

Ecuaţia tangentei este 𝑦 = 𝑥.
c) 𝑓 ′′ 𝑥 = −
2.a)

2
1

𝑓 𝑥

1
4𝑥 𝑥
1
−𝑥
2

< 0, ∀𝑥 ∈ 0, ∞ ⟹ f concavă pe (0, ∞)
𝑑𝑥 =

2
1
′

2𝑥 + 1 𝑑𝑥 = 𝑥 2 + 𝑥

2
1

=4

1
𝑥

b) 𝐹 ′ 𝑥 = 𝑥 + 𝑥 + 𝑙𝑛𝑥 = 2𝑥 + 1 + = 𝑓 𝑥 , ∀𝑥 ∈ 0, ∞ ⟹ 𝐹 este
o primitivă a funcţiei f.
2
2
1
c) 𝒜 = 1 𝑓𝑥 𝑑𝑥 = 1 2𝑥 + 1 + 𝑑𝑥 = 𝑥 2 + 𝑥 + 𝑙𝑛𝑥 12 = 4 + 𝑙𝑛2.
𝑥
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2. Examenului de Bacalaureat – sesiunea august 2013
A. Filieră teoretică. Profil matematică informatică
prof. Loredana Gavris
C.T. “Al. Papiu Ilarian” Zalău
Subiectul I (30 puncte)
1. Determinați rația progresiei aritmetice 𝑏𝑛 𝑛≥1 cu termeni reali, știind că
𝑏1 = 1 și 𝑏4 = 27.
2. Determinați coordonatele vârfului parabolei asociate funcției 𝑓: ℝ →
ℝ, 𝑓 𝑥 = 𝑥 2 − 6𝑥 + 8.
3. Rezolvați în mulțimea numerelor reale ecuația
3𝑥+2 = 91−𝑥 .
4. Calculați probabilitatea ca, alegând la întîmplare un număr din mulțimea
numerelor naturale de două cifre, acesta să fie pătrat perfect.
5. Se consideră punctele A, B si C astfel încât 𝐴𝐵 = 4𝑖 − 3𝑗 si 𝐵𝐶 = 2𝑖 −
5𝑗. Determinați lungimea vectorului 𝐴𝐶 .
6. Calculați sinusul unghiului A al triunghiului ABC în care 𝐴𝐵 = 4, 𝐵𝐶 =
4
5 ș𝑖 sin 𝐶 = .
5

Subiectul II (30 puncte)
1.Pentru fiecare număr real m se consideră matricea
1 1 1
𝐴 𝑚 = 𝑚 0 0 .
𝑚 0 𝑚
a) Calculați 𝑑𝑒𝑡 𝐴 1 .
b) Determinați numerele reale m știind că
−1 1 0
𝐴 𝑚 ∙ 𝐴 −𝑚 = 1 1 1 .
0 1 0
c) Arătați că 𝑑𝑒𝑡 𝐴 𝑡 + 𝐴 2 + ⋯ + 𝐴(101) = −512 ∙ 1013 .
2. Pe mulțimea numerelor reale se definește legea de compoziție dată de
𝑥 ∗ 𝑦 = 𝑥𝑦 − 4𝑥 − 4𝑦 + 20.
a)Calculați 3 ∗ 4.
b)Arătați că 𝑥 ∗ 𝑦 = 𝑥 − 4 𝑦 − 4 + 4, pentru orice numere reale x și y .
c)Rezolvaţi în mulţimea numerelor reale ecuaţia 𝑥 ∗ 𝑥 ∗ ⋯ ∗ 𝑥 = 5.
de 2013 ori
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Subiectul III (30 puncte)
𝑒𝑥

1.Se consideră funcția 𝑓: 0, +∞ → ℝ, 𝑓 𝑥 = 𝑥+𝑒 𝑥 .
a)Arătați că 𝑓 ′ 𝑥 =

𝑥−1 𝑒 𝑥
,
𝑥+𝑒 𝑥 2

pentru orice 𝑥 ∈ 0, +∞ .

b)Determinați ecuația asimptotei spre +∞ la graficul funcției f.
c)Demonstrați că 𝑓 𝑥 ≥

𝑒
𝑒+1

pentru orice 𝑥 ∈ (0, +∞).

2.Pentru fiecare număr natural n se consideră numărul 𝐼𝑛 =

2
1
𝑥𝑒 −𝑛𝑥
0

𝑑𝑥.

a)Calculați 𝐼0 .
b)Arătați că 𝐼𝑛+1 ≤ 𝐼𝑛 , pentru orice număr natural n.
c)Demonstrați că 𝐼𝑛 =

1
2𝑛

1−

1
𝑒𝑥

, pentru orice număr natural nenul n.

Rezolvare:
Subiectul I
1.Se folosește formula termenului general al unei progresii geometrice
𝑏𝑛 = 𝑏1 ∙ 𝑞 𝑛−1 . Pt. 𝑛 = 4 obținem 𝑏4 = 𝑏1 ∙ 𝑞 3 ⇒ 27 = 𝑞 3 ⇒ 𝑞 = 3.
𝑏
𝑎

2.Vârful unei parabole este 𝑉 − , −
Δ

− 4𝑎 = −

36−32
4

4

Δ
4𝑎

. Atunci: −

𝑏
2𝑎

=−

−6
2

= 3 și

− 4 = −1 deci 𝑉(3, −1)

3.Ecuația devine 3𝑥+2 = 32
3𝑥 = 0 ⇒ 𝑥 = 0.
4.Probabilitatea
𝑛𝑟 .𝑐𝑎𝑧𝑢𝑟𝑖 𝑓𝑎𝑣𝑜𝑟𝑎𝑏𝑖𝑙𝑒
𝑛𝑟 .𝑐𝑎𝑧𝑢𝑟𝑖 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑒

1−𝑥

⇒ 3𝑥+2 = 32−2𝑥 ⇒ 𝑥 + 2 = 2 − 2𝑥 ⇒

unui eveniment se calculează cu formula 𝑃 =
. Numerele naturale de două cifre sunt 10,11,...,99. In

total sunt 99-9=90 numere naturale de doua cifre, deci 90 cazuri posibile.
Pătratele perfecte de două cifre sunt 16,25,36,49,64,81, deci sunt 6 cazuri
6
1
favorabile. Atunci 𝑃 = 90 = 15 .
5.Se calculează vectorul 𝐴𝐶 după regula triunghiului:
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𝐴𝐶 = 𝐴𝐵 + 𝐵𝐶 = 4𝑖 − 3𝑗 + 2𝑖 − 5𝑗 = 6𝑖 − 8𝑗 ⇒ 𝐴𝐶 =
10.
6.Se folosește teorema sinusurilor:
𝐴𝐵
sin 𝐶

=

𝐵𝐶
sin 𝐴

⇒

4
4
5

=

5
sin 𝐴

⇒ sin 𝐴 =

5∙

4
5

4

62 + −8

2

=

= 1.

Subiectul al II-lea
1.
1 1
a) det 𝐴 1 = 1 0
1 0

1
0 = 0 + 0 + 0 − 0 − 0 − 1 = −1
1
1 1 1
1
1
1
b) 𝐴 𝑚 ∙ 𝐴 −𝑚 = 𝑚 0 0 ∙ −𝑚 0
0
𝑚 0 𝑚
−𝑚 0 −𝑚
1 − 2𝑚 1
1−𝑚
=
𝑚
𝑚
𝑚
𝑚 − 𝑚2 𝑚 𝑚 − 𝑚2
din enunț avem 𝐴 𝑚 ∙ 𝐴 −𝑚 =
atunci
1 − 2𝑚 1
1−𝑚
𝑚
𝑚
𝑚
2
𝑚 − 𝑚 𝑚 𝑚 − 𝑚2
𝒄) 𝐴 1 + 𝐴 2 + ⋯ + 𝐴
1 1 1
1 1
= 1 0 0 + 2 0
1 0 1
2 0

−1 1 0
1 1 1
0 1 0

−1 1 0
1 1 1
0 1 0
101 =
1
1
0 + ⋯ + 101
2
101
=

⇒𝑚=1
1
0
0

1
0 =
101

101
101
101
= 1 + 2 + ⋯ + 101
=
0
0
1 + 2 + ⋯ + 101
0
1 + 2 + ⋯ + 101
101
101
101
101 101 + 1
0
0
=
=
2
101 101 + 1
101 101 + 1
0
2
2
28
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101
101
101
= 101 ∙ 51
0
0
101 ∙ 51
0
101 ∙ 51
𝑛(𝑛+1)

(S-a folosit formula 1 + 2 + 3 + ⋯ + 𝑛 =
).
𝑛
Atunci
101
101
101
𝑑𝑒𝑡 𝐴 1 + 𝐴 2 + ⋯ + 𝐴 101 = 101 ∙ 51
= 1013 ∙
0
0
101 ∙ 51
0
101 ∙ 51
1 1 1
51 0 0
51 0 51
= −1013 ∙ 512
2.
a) 3 ∗ 4 = 3 ∙ 4 − 4 ∙ 3 − 4 ∙ 4 + 20 = 4
b) 𝑥 ∗ 𝑦 = 𝑥𝑦 − 4𝑥 − 4𝑦 + 20 = 𝑥𝑦 − 4𝑥 − 4𝑦 + 16 + 4 = 𝑥 𝑦 − 4 −
4 𝑦 − 4 + 4 = 𝑥 − 4 𝑦 − 4 + 4, ∀𝑥, 𝑦 ∈ ℝ
c)
𝑥∗𝑥 = 𝑥−4 2 +4
𝑥∗𝑥∗𝑥 = 𝑥−4 3+4
........................................
𝑥 ∗ 𝑥 ∗ … ∗ 𝑥 = 𝑥 − 4 2013 + 4
𝑑𝑒 2013 𝑜𝑟𝑖

Obținem ecuația 𝑥 − 4
𝑥=5

2013

+4=5⇒ 𝑥−4

2013

=1⇒𝑥−4=1⇒

Subiectul al III-lea
1.
𝑒 𝑥 ′ ∙ 𝑥+𝑒 𝑥 − 𝑒 𝑥 ∙ 𝑥+𝑒 𝑥 ′
𝑒 𝑥 ∙ 𝑥+𝑒 𝑥 − 𝑒 𝑥 ∙(1+𝑒 𝑥 )
=
𝑥+𝑒 𝑥 2
𝑥+𝑒 𝑥 2
𝑥𝑒 𝑥 +𝑒 2𝑥 −𝑒 𝑥 −𝑒 2𝑥
(𝑥−1)𝑒 𝑥
=
, ∀𝑥 ∈ 0, +∞
𝑥+𝑒 𝑥 2
𝑥+𝑒 𝑥 2

a) 𝑓 ′ 𝑥 =

b) Căutăm asimptotă orizontală spre +∞
𝑒𝑥
𝑒𝑥 ′
lim 𝑓 𝑥 = lim
=
lim
=
𝑥→∞
𝑥→∞ 𝑥 + 𝑒 𝑥
𝑥→∞ 𝑥 + 𝑒 𝑥 ′
𝑒𝑥
𝑒𝑥 ′
𝑒𝑥
= lim
=
lim
=
lim
=1
𝑥→∞ 1 + 𝑒 𝑥
𝑥→∞ 𝑥 + 𝑒 𝑥 ′
𝑥→∞ 𝑒 𝑥
(pt. calculul funcției s-a folosit regula lui l‟Hopital
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∞
∞

=

)
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Deci graficul funcției are asimptotă orizontală catre +∞ de ecuație 𝑦 = 1.
Dacă graficul are asimptotă orizontală către +∞ atunci nu are asimptotă
oblică catre +∞
c) Rezolvăm ecuația 𝑓 ′ 𝑥 = 0 ⇒

𝑥−1 𝑒 𝑥
𝑥+𝑒 𝑥 2

= 0 ⇒ 𝑥 − 1 𝑒𝑥 = 0 ⇒ 𝑥 = 1

Tabelul de variație al funcției f este:

x

0

+∞

1

𝑓 ′ (𝑥)

−−−−− 0+++++++

𝑓(𝑥)

f(1)

Din tabel rezultă că 𝑓 𝑥 ≥ 𝑓 1 =
2. a) 𝐼0 =

1
𝑥𝑑𝑥
0
2

=

𝑥2 1
2 0

=

12
2

−

02
2

𝑒
,∀
1+𝑒

𝑥 ∈ 0, +∞ .

1

= 2.

b) 𝑛 + 1 𝑥 ≥ 𝑛𝑥 2 , ∀ 𝑛 ∈ ℕ, ∀ 𝑥 ∈ 0,1
− 𝑛 + 1 𝑥 2 ≤ −𝑛𝑥 2 , ∀ 𝑛 ∈ ℕ, ∀ 𝑥 ∈ 0,1
2
2
𝑒 − 𝑛+1 𝑥 ≤ 𝑒 −𝑛𝑥 , ∀ 𝑛 ∈ ℕ, ∀ 𝑥 ∈ 0,1
2
2
𝑥𝑒 − 𝑛+1 𝑥 ≤ 𝑥𝑒 −𝑛𝑥 , ∀ 𝑛 ∈ ℕ, ∀ 𝑥 ∈ 0,1
2
2
1
1
𝑥𝑒 − 𝑛+1 𝑥 𝑑𝑥 ≤ 0 𝑥𝑒 −𝑛𝑥 𝑑𝑥, ∀ 𝑛 ∈ ℕ ⇒ 𝐼𝑛+1 ≤ 𝐼𝑛 , ∀ 𝑛 ∈ ℕ.
0
1

2

1

1

2

c) 𝐼𝑛 = 0 𝑥𝑒 −𝑛𝑥 = − 2𝑛 0 −2𝑛𝑥 𝑒 −𝑛𝑥 𝑑𝑥 =
1 1
1
2
2 1
=−
−𝑛𝑥 2 ′ 𝑒 −𝑛𝑥 𝑑𝑥 = − 𝑒 −𝑛𝑥
2𝑛 0
2𝑛
0
1 −𝑛
1
1
=−
𝑒 −1 =
1− 𝑛
2𝑛
2𝑛
𝑒
𝑏
(S-a folosit mai sus formula 𝑎 𝑒 𝑢 𝑥 𝑢′ 𝑥 𝑑𝑥 = 𝑒 𝑢(𝑥) 𝑏𝑎 ).
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B. Filiera tehnologică: profilul servicii, toate calificările profesionale;
profilul resurse, toate calificările profesionale; profilul tehnic, toate
calificările profesionale
Prof. Klára Alexuţan
C.T. “Al. Papiu Ilarian” Zalău
Subiectul I (30 puncte)
1. Arătaţi că 3 4 − 3 + 3 3 = 12.
2. Calculaţi 𝑓 − 4) + 𝑓(4) pentru funcţia 𝑓: ℝ → ℝ, 𝑓 𝑥 = 𝑥 2 − 16.
3. Rezolvaţi în mulţimea numerelor reale ecuaţia 𝑥 − 2 2 − 𝑥 2 + 8 = 0.
4. Preţul unui obiect este de100 de lei. Determinaţi preţul obiectului după o
ieftinire cu 30%.
5.În reperul cartezian 𝑥𝑂𝑦 se consider punctele 𝐴(2,4) şi 𝐵(2,1). Calculaţi
distanţa de la punctual A la punctual B.
1
6. Calculaţi 𝑐𝑜𝑠𝐴 ştiind că 𝑠𝑖𝑛𝐴 = şi unghiul A este ascuţit.
2

Subiectul II (30 puncte)
1. Se consideră matricele 𝐴 =

2 −2
1 0
, 𝐼2 =
0 2
0 1

şi 𝐵 =

𝑏
0

unde b este număr real.
a) Calculaţi 𝑑𝑒𝑡𝐴.
b) Determinaţi numărul real b pentru care 𝐴 ∙ 𝐵 = 2𝐼2 .
c) Determinaţi numărul real b pentru care det 𝐴 + 𝐵 = 0.
2. Se consideră polinomul 𝑓 = 𝑋 3 −3𝑋 2 + 2𝑋.
a) Calculaţi 𝑓 1 .
b) Determinaţi câtul şi restul împărţirii polinomului 𝑓 la 𝑋 − 2.
c) Calculaţi 𝑥12 +𝑥22 +𝑥32 , unde 𝑥1 , 𝑥2 , 𝑥3 sunt rădăcinile polinomului 𝑓.

1
,
𝑏

Subiectul III (30 puncte)
1. Se consideră funcţia 𝑓: ℝ → ℝ, 𝑓 𝑥 = 𝑥 + 2 3 .
a) Verificaţi dacă 𝑓 ′ 𝑥 = 3𝑥 2 + 12𝑥 + 12, pentru orice 𝑥 ∈ ℝ.
b) Arătaţi că funcţia f este crescătoare pe ℝ.
𝑓′ 𝑥

c) Calculaţi lim𝑥→∞ 2 .
𝑥
2. Se consideră funcţia 𝑓: ℝ → ℝ, 𝑓 𝑥 = 𝑥 2 + 1.
a)Verificaţi dacă funcţia 𝐹: ℝ → ℝ, 𝐹 𝑥 =
funcţiei f.
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𝑥3
3

+ 𝑥 este o primitivă a
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b)Calculaţi aria suprafeţei plane delimitate de graficul funcţiei f, axa Ox şi
dreptele de ecuaţie x=0 şi x=1.
c) Arătaţi că

2𝑓 𝑥
1 𝑥

3

𝑑𝑥 = 2 + 𝑙𝑛2.

Rezolvare
Subiectul I (30 puncte)
1. 3 4 − 3 + 3 3 = 12 − 3 3 + 3 3 = 12.
2. 𝑓 −4 = 0, 𝑓 4 = 0 ⟹ 𝑓 −4 + 𝑓 4 = 0.
3. 𝑥 − 2 2 = 𝑥 2 − 4𝑥 + 4
Ecuaţia devine −4𝑥 + 12 = 0 ⟺ 𝑥 = 3
4. 30%∙ 100 = 30 ⟹ preţul după ieftinire este 100 - 30 = 70 lei
5. 𝐴𝐵 = 2 − 2 2 + 1 − 4 2 = 3.
3
4

6. 𝑠𝑖𝑛2 𝐴 + 𝑐𝑜𝑠 2 𝐴 = 1 ⟹ 𝑐𝑜𝑠 2 𝐴 = ⟹ 𝑐𝑜𝑠𝐴 =

3
.
2

Subiectul II (30 puncte)
2 −2
1.a) 𝑑𝑒𝑡𝐴 =
=4−0=4
0 2
2𝑏 2 − 2𝑏
b) 𝐴 ∙ 𝐵 =
, 𝐴 ∙ 𝐵 = 2𝐼2 ⟹ 𝑏 = 1
0
2𝑏
2+𝑏
−1
c)𝐴 + 𝐵 =
⟹ det 𝐴 + 𝐵 = 2 + 𝑏
0
2+𝑏
0 ⟺ 𝑏 = −2.

2

⟹ 2+𝑏

2

=

2.a) 𝑓 1 = 13 −3 ∙ 12 + 2 ∙ 1 = 1 − 3 + 2 = 0.
𝑋−2

b)
𝑋 3 −3𝑋 2 + 2𝑋
−𝑋 3 +2𝑋 2

𝑋2 − 𝑋

−𝑋 2 + 2𝑋
+𝑋 2 − 2𝑋
/

/

c)
𝑠1 = 𝑥1 + 𝑥2 + 𝑥3 = 3, 𝑠2 = 𝑥1 𝑥2 + 𝑥1 𝑥3 + 𝑥2 𝑥3 = 2 ⟹
𝑥12 +𝑥22 +𝑥32 = 𝑠12 − 2𝑠2 = 9 − 2 ∙ 2 = 5 .
32
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Subiectul III (30 puncte)
1.a) 𝑓 ′ 𝑥 = 𝑥 3 + 6𝑥 2 + 12𝑥 + 8 ′ = 3𝑥 2 + 12𝑥 + 12, 𝑥 ∈ ℝ.
b) 𝑓 ′ 𝑥 = 3 𝑥 + 2 2 ≥ 0, ∀𝑥 ∈ ℝ ⟹ f este crescătoare pe ℝ.
c) lim𝑥→∞
2.a) 𝐹 ′ 𝑥
funcţiei f.
b) 𝒜 =
c)

3𝑥 2 +12𝑥+12
= 3.
𝑥2
′
3
𝑥
=
+ 𝑥 = 𝑥2
3

1
0

𝑓𝑥 𝑑𝑥 =

2 𝑓(𝑥)
𝑑𝑥
1 𝑥

=

1
0

+ 1 = 𝑓 𝑥 , ∀𝑥 ∈ ℝ ⟹ 𝐹 este o primitivă a

𝑥 2 + 1 𝑑𝑥 =

2 𝑥 2 +1
𝑑𝑥
1 𝑥

=

2
1

𝑥+
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1
𝑥

𝑥3
3

2

+𝑥

𝑑𝑥 =

1
𝑥2
2

=

4
3.
2

+ 𝑙𝑛𝑥

1

3

= 2 + 𝑙𝑛2.
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3. Concursul Național de Matematică Aplicată ”Adolf Haimovici”
Prof. Sîrb Vasile
C.T. ”Al.Papiu Ilarian” Zalău
În perioada 11-13 aprilie 2013 s-a desfăşurat la Iaşi, Etapa Naţională
a Concursului Naţional de Matematică Aplicată “Adolf Haimovici”
ediţia a XVII-a.
Dacă în numărul anterior al revistei am prezentat subiectele și
baremele de la profilul economic, prezentăm în numărul de față subiectele
şi baremele de rezolvare de la profilul tehnic
Clasa a IX –a – etapa naţională 12 aprilie 2013
1. Deşeurile colectate şi apoi preluate dintr-un oraş au scăzut constant,
conform graficului urmator, începând cu anul 2001. Estimaţi în ce an,
datorită măsurilor de protecţie a mediului, acestea vor ajunge, după
prelucrare, la nivelul 0.

Lucian Dragomir


 bx  a  1  0 , unde a, b  R .



2
2. Se consideră mulţimile: A  x  R x  ax  b  1  0 şi



B  x  R x2

a) Demostraţi că, dacă x şi y sunt numere reale astfel încât x  y  0 ,
atunci x  0 şi y  0 .
2
2
b) Demonstraţi că, a  4  b  1  b  4  a  1  0 pentru orice numere

reale a şi b.
c) Demonstraţi că mulţimea A
34

B este nevidă.
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3. Să se determine numerele întregi a,b,c ştiind că în această ordine sunt în
2
2
2
progresie aritmetică de raţie 3, iar a , b , c sunt în progresie geometrică,
nu neapărat în această ordine.
4. Se considră trapezul ABCD, cu bazele (AB) şi (CD) în care AB  8 ,

 

CD  4 , AD  6 , m Aˆ  60 , iar punctul E este mijlocul laturii AD.
1) Să se determine lungimea diagonalei BD.
2) Calculaţi mărimea vectorului BE  BC .
Soluţii şi barem de corectare
1.Deoarece graficul indică o dreaptă, este vorba despre o funcţie exprimată
printr-o expresie de gradul I, anume f : R  R , f ( x)  ax  b ............. 2p
Impunem condiţiile: f (2001)  10 f(x)=10 şi f (2010)  4 ...................2p

2
x  1344 ...................................................................2p
3
Impunem condiţia f ( x)  0 şi obţinem: anul 2016....................................1p
Obţinem f ( x)  

2.
a) Dacă, prin absurd, x  0 şi y  0 , atunci x  y  0 , ceea ce contrazice
ipoteza .........................................................................................................1p
Urmează concluzia .....................................................................................1p
2
2
b) Avem a  4  b  1  b  4  a  1   a  2    b  2   0 ............2p
2

2

2
2
c) Din a) şi b) rezultă că a  4  b  1  0 sau b  4  a  1  0

.....................................................................................................................1p
Rezultă că muţimea A este nevidă sau mulţimea B este nevidă ................1p
Concluzia ....................................................................................................1p
2.
Din ipoteză deducem că b  a  3 şi c  a  6 ..........................................1p
Cazul 1.Dacă b 2 este termenul din mijloc, atunci b2  ac sau b2  ac
.....................................................................................................................1p
Înlocuind b şi c găsim ecuaţii în a care nu au soluţii .................................1p
Cazul 2. Dacă c 2 este termenul din mijloc, găsim a  4 , b  1 şi

c2

……………………………………………………………………...……..2p
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Cazul 3. Dacă a 2 este termenul din mijloc, a  2 , b  1 şi c  4
.....................................................................................................................2p
4.
a) BD2  AB2  AD2  2 AB  AD  cos A .......................................................2p
BD  2 13 ..................................................................................................1p





b) BE  1 BA  BD ..................................................................................1p
2

1
BC  BD   BA ........................................................................................1p
2

Obţinem v  3  BD .....................................................................................1p
2

Concluzia v  3 13 ....................................................................................1p
Clasa a X –a – etapa naţională 12 aprilie 2013
1. a) Să se verifice egalitatea
1
log x n  y m A



1
log x n  y m A



n
m

, unde
log x A log y A

n
m
iar m, n  R* .

log x A log y A

b) Dacă a  log18 N şi b  log12 N , să se exprime log2 N si log 3 N în
funcţie de a şi b.
2. Pentru un triunghi ABC se cunosc: coordonatele unui vârf A9,9 , ale

centrului de greutate G2,0 şi ale mijlocului unei laturi N  3,3 .
a) Demonstraţi că punctele A, G, N sunt coliniare.
b) Determinaţi coordonatele vârfului triunghiului coliniar cu A şi N.
c) Determinaţi ecuaţia laturii BC.
3. Pentru a înveseli atmosfera cei patru colegi de birou au hotărât să
organizeze o tombolă cu ocazia Crăciunului. Astfel fiecare a adus câte un
cadou, cadourile au fost numerotate cu numere de la 1 la 4, iar prin
extragerea unuia dintre cele patru biletele pe care erau scrise numerele de
la 1 la 4 să îşi aleagă cadoul numerotat cu repectivul număr.
a) În câte moduri se pot numerota cele patru cadouri?
b) În câte dintre situaţiile posibile nici o persoană nu primeşte cadoul
cumpărat de ea?
36
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*
4. Se consideră funcţia f n : C  C , f n  x   1  x  , n  N .
n

a) Calculaţi f6  i   f6  i  .

b)Demonstraţi că dacă există z  C astfel încât
atunci z  i  R .
c)Determinaţi n  N * ştiind că

C

0
n

 
2

f 2013  z   f 2013   z 



2

 Cn2  Cn4  Cn6  ...  Cn1  Cn3  Cn5  Cn7  ...  1024 calculând

eventual f n  i   f n  i  .

Soluţii şi barem de corectare
1. a) Aduce la baza A scriind:
1
log x n  y m A

 logx An  log x Am  n  log A x  m  log A y 

n
m

logx A log y A

.....................................................................................................................3p
b) Folosind relaţia anterioară putem scrie:
1
1
1
2



iar
a log232 N log2 N log3 N

1
1
2
1



. Prin adunare
b log2 2 3 N log2 N log3 N
3ab
1 1  1
1  , iar
, log2 N  3ab ..................4p

log3 N 
  3

2
b

a
2a  b
a b
log
N
log
N
2
3



3
9
si mGN 
deci punctele A,G,N sunt
7
7
coliniare.......................................................................................................3p
b) Fie B vârful triunghiului coliniar cu A şi N. Atunci N este mijlocul
9  xB
 xB  15 iar
segmentului AB, ceea ce conduce la  3 
2
 9  yB
 yB  3 . Obţine B 15,3 ………..................................2p
3
2
c) Fie C cel de-al treilea vârf al triunghilui. Folosind coordonatele centrului
 15  9  xC
 xC  12 iar 0   9  3  yC
de greutate, obţinem 2 
3
3
 yC  6 ..................................................................................................1p
Obţine ecuaţia BC  : x  9 y  42  0 ……………………………...............1p

2. a) Obţine

m AG 
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3.
Fiind patru cadouri vom avea 4!  24 moduri de a se numerota, deoarece
ordinea contează…………………………..................................................3p
Pentru a fixa lucrurile considerăm A, B, C respectiv D cele patru persoane
şi admitem că A a adus cadoul numerotat cu 1, B a adus cadoul numerotat
cu 2, C a adus cadoul numerotat cu 3, iar D a adus cadoul numerotat cu 4.
Numărăm câte permutări fără puncte fixe putem construi

 A  1, B  2, C  3, D  4 .........................................................................1p

Permutările  2,3, 4,1 ,  2,1, 4,3 şi  2, 4,1,3 au pe primul loc pe 2 şi verifică
cerinţa..........................................................................................................2p
Vor fi tot câte trei permutări cu 3 şi respectiv 4 pe primul loc, deci un
număr de 9 permutări verifică cerinţa……….............................................1p
4.a) Obţinem f6  i   8i ………………………………….........................2p
f6  i   8i , iar suma f6  i   f6  i   0 …………………............................1p

Fie z  a  bi , a, b  R . Din relaţia f 2013  z   f 2013   z  deduce că
1  z  1  z ..................................................................................................1p
Finalizare:

1  a 

2

 b2 

1  a 

2

 b2



a  0,

z  ib  i  R

.....................................................................................................................1p
n
Obţinem
f n  i   1  i    Cn0  Cn2  Cn4  Cn6  ...  i   Cn1  Cn3  Cn5  Cn7  ...
.....................................................................................................................1p
Obţinem









f n  i   f n  i   2n  1  i   Cn0  Cn2  Cn4  Cn6  ...  i  Cn1  Cn3  Cn5  Cn7  ...  1024
n

2

2

de unde n  10 …………………………………………………..............1p
Clasa a XI –a – etapa naţională 12 aprilie 2013
1. Spunem că matricea A  M 3 ( R) se numeşte perturbată dacă are exact
patru elemente egale cu 0 care formează un minor de ordinul al doilea
construit cu liniile 1 şi 2 ale matricei, iar celelalte elemente sunt diferite
între ele.
a) Daţi exemplu de o matrice perturbată.
b) Să se demonstreze că orice matrice perturbată nu este inversabilă.
c) Câte matrice perturbate având restul elementelor cifre se pot construi ?
2. Dacă A, B  M 2 ( R) definim matricea D( A, B)  A  B  B  A
a) Verificaţi D( A, A)  D( A, I 2 )
38
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b) Demonstraţi că există x, y, z  R astfel încât D( A, B)   x
z

y .

x 

c) Demonstraţi că D2 ( A, B) este de forma   I 2 , unde   R .
3. Se consideră funcţiile f , g :  0,    R , f ( x)  sin x iar
x
 2
g ( x)  x  cos x  sin x .
a) Verificaţi relaţia x2  f ' ( x)  g ( x) ,pentru orice x   0,   .
 2
b) Demonstraţi că g ( x)  0 , pentru orice x   0,   .
 2
2
c) Deduceţi relaţia sin1  , utilizând eventual monotonia funcţiei f.



4. O companie aviatică are în dotare 20 de aeronave. După frecvenţa cu
care se efectuează zborurile spre o destinaţie, compania are destinaţiile
împărţite astfel: destinaţii spre care se zboară zilnic, destinaţii spre care
zboară odată la două zile şi destinaţii spre care zboară o dată la trei zile.
Ştiind că luni au avut loc 20 de plecări, în primele trei zile au avut loc 46 de
zboruri, iar numărul aeronavelor care execută curse zilnice este egal cu
numărul aeronavelor care execută curse cu celelalte frecvenţe la un loc, se
cere:
a) Câte aeronave execută zboruri zilnic ?
b) Câte aeronave execută un zbor la trei zile ?

Soluţii şi barem de corectare - filiera tehnologică: profil tehnic, clasa a
XI-a
1.
0 0 1

Un exemplu este matricea A   0 0 2  …………………………………1p


5 4 3



O matrice perturbată poate fi numai una dintre următoarele :
0 0

0 0
e d


a
,
b
c 

0

0
t


0

y 0 ,
z u 

x

 m 0 0

 , unde variabilele sunt numere reale…3p
 n 0 0
 p q r
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Se verifică, în fiecare caz, că determinantul este nul, deci matricea nu este
inversabilă…………………………………………………………………1p
Notă: Verificarea cerinţei pentru un singur tip de matrice se va puncta cu 2
puncte
Elementele nenule pot fi alese în A95  9  8  7  6  5  15120 moduri ……...1p
Se obţine ca un număr de 3  A95  45360 matrice verifică cerinţa………..1p
2. Obţine D( A, A)  O2 şi D( A, I 2 )  O2 .....................................................2p

a b 
m n
Alegând A  
 şi B  

c d 
 p q
 am  cn mb  dn 
 am  bp an  bq 
obţinem A  B  
 B  A   pa  cq pb  dq  ...........1p


 cm  dp cn  dq 
Pentru x  bp  cn , y  n  a  d   b  q  m  şi z  c  m  q   p  d  a 

rezultă cerinţa..............................................................................................2p
Pentru D( A, B) găsit anterior identifică   x 2  yz astfel că
D2 ( A, B)    I 2 .........................................................................................2p

g ( x)
, pentru orice x   0,   de unde rezultă cerinţa......2p
2
x
 2
Obţine g '( x)   x  sin x .............................................................................1p

3.Obţine f ' ( x) 

Pentru x   0,   deduce că g '( x)  0 , deci funcţia g este strict


 2
descrescătoare ............................................................................................1p
Finalizare: Deoarece funcţia g este strict descrescătoare pentru orice
 
 
x   0,  rezultă că g ( x)  0 pentru orice x   0,  ...............................1p


2

 2
g
(
x
)
Deoarece f ' ( x)  2 iar g ( x)  0 , pentru orice x   0,   rezultă că
x
 2

 

 2
....................................................................................................................1p
f ' ( x)  0 , deci funcţia f este stric descrescătoare pentru orice x   0,

Folosind monotonia funcţiei f rezultă că f (1)  f (  )  sin1  2 ...........1p
2

40
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4. Notăm cu x numărul aeronavelor care zboară zilnic, cu y numărul
aeronavelor care zboară o dată la două zile şi cu z numărul aeronavelor care
zboară o dată la trei zile. Scrie relaţiile:
x  y  z  20 ...............................................................................................2p
x  y  z şi deduce că x  10 .......................................................................2p
3x  2 y  z  46 ..........................................................................................1p
Obţine: z  4 .............................................................................................2p

Clasa a XII –a – etapa naţională 12 aprilie 2013
1. Se consideră polinomul f  X 4  aˆ  X  bˆ  Z5  X  .
4
ˆ
a)Verificaţi relaţia tˆ  1ˆ , pentru orice tˆ4  Z5  X  , tˆ  0 .
b)Câte polinoame de forma anterioară există?
c)Demonstraşi că pentru bˆ  1̂ , polinomul f este reductibil în Z5  X  ,
oricare ar fi â  Z5  X  .
1
n

3
2.Fie f n : R  R , f n  x   xn , n  N * iar I n  f n  x dx .
0
e3  x

a)Verificaţi egalitatea 3  f n1  x   f n  3x  , pentru orice număr natural
nenul n.
b)Calculaţi

I1

.

1
c)Demonstraţi că I n 1   I n , utilizând relaţia de la punctul (a).
9
3.Se consideră inelul comutativ  Z10 , ,  .
a)Aflaţi suma elementelor nenule ale mulţimii Z10 .
b)Elementele nenule ale mulţimii Z10 se organizează în următorul
 1ˆ 2ˆ 3ˆ 


tablou pătratic  4ˆ 5ˆ 6ˆ  . Din tablou se scot 3 elemente, câte unul


 7̂ 8ˆ 9ˆ 
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de pe fiecare linie şi coloană. Determinaţi suma elementelor rămase
în tablou.
4.Un grup de prieteni, n fete şi 4 băieţi, au ieşit la iarbă verde. Au
disputat câte o partidă de badminton, fiecare cu fiecare, iar în urma
confruntărilor fetele au câştigat de două ori în faţa băieţilor. Ştiind că
raportul dintre numărul total al victoriilor fetelor şi numărul total al
5
victoriilor băieţilor este de , se cere:
7
a)Câte partide au disputat băieţii?
b)Câte fete erau în grup?
Soluţii şi barem de corectare





ˆ 2,3,
ˆ ˆ 4ˆ se verifică prin calcul relaţia tˆ4  1ˆ ………...2p
1. a) Pentru tˆ  1,
b) Deoarece aˆ , bˆ  Z5  X  , ele iau câte 5 valori, deci vor exista câte 25 de
polinoame ...................................................................................................2p
c) Exemplifică pentru fiecare situaţie că polinomul este reductibil, astfel:
Dacă aˆ  0ˆ , polinomul se scrie f  X 2  3ˆ X 2  2ˆ .








 
Dacă aˆ  2ˆ , polinomul se scrie f   X  4ˆ X  X  1ˆ  X  1ˆ  .
Dacă aˆ  3ˆ , polinomul se scrie f   X  X  X  4ˆ  X  4ˆ  .
Dacă aˆ  4ˆ , polinomul se scrie f   X  2ˆ X  4ˆ X  2ˆ  X  3ˆ 

Dacă aˆ  1ˆ , polinomul se scrie f  X 3  3ˆ X 2  4ˆ X  3ˆ X  2ˆ .
3

2

3

2

3

2

…………………………………………………….....................................3p
3x
x
2. a) se obţine cu uşurinţă că f n  3x   n  3  n1 3  f n1  x  ...............2p
3 3 x
3 x
e
e
b)
1
3

𝐼1 =
1

+3

𝑓
0 1
1
3

0

1
3n1


0

𝑥

𝑑𝑥 =

0 𝑒 3𝑥

𝑒 −3𝑥 𝑑𝑥 = 𝑥 ∙

I n 1 

c)
42

𝑥 𝑑𝑥 =

1
3

f n 1  x  dx 

𝑒 −3𝑥
−3

1
3

0

+

1
3

0

𝑥∙𝑒

𝑒 −3𝑥
−9

−3𝑥
1
3

0

𝑑𝑥 = 𝑥 ∙
1

𝑒 −3𝑥
−3

1
3

0

+

2

= 9 ∙ 1 − 𝑒 …………............2p

1
3n1

 f 3x  dx .............................................................1p
n

0
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1
n

Notând t

3
 3x , deducem I n1  1  f n  t  dt  1  I n .....................................2p
9 0
9

3.
a) S  1ˆ  2ˆ  3ˆ  ...  9ˆ  5ˆ ............................................................................2p
 a

b

c 

b) Gândind tabloul ca având forma  3ˆ  a 3ˆ  b 3ˆ  c  cu a  1̂ , b  2̂ ,


ˆ

ˆ
ˆ
6 a 6b 6 c

c  3̂ suma elementelor scoase după regula dată va fi
3ˆ  6ˆ  a  b  c  5ˆ . ...................................................................................3p

Suma elementelor rămase va fi egală cu 0̂ ………………........................2p
4. a)Băieţii au disputat 4n partide cu fetele şi încă 6 partide între ei, în
total 4n  6 partide …………………………...........................................2p
b)Fetele au câştigat Cn2  n  n  1 partide disputate între ele şi încă 2
2

…………………………………………………………….........................2p
Băieţii au câştigat 6  4n  2 ........................................................................1p
n  n  1
2
5
2
Din relaţia
 , obţinem n  3 ..............................................2p
4n  4
16

Revista de Matematică şi Informatică MI API

43

4. Sesiunea Interjudeţeană de Referate şi Comunicări Ştiinţifice
a elevilor „ Faţă-n Faţă cu Adevărul” Baia Mare
Prof. Vasile Sîrb
C.T. ”Al.Papiu Ilarian” Zalău
Sâmbătă 23 noiembrie 2013 a avut loc la Liceul Teoretic „Emil
Racoviţă” din Baia Mare, ediţia a XIV-a a Sesiunii Interjudeţene de
Referate şi Comunicări Ştiinţifice ale elevilor la matematică „Faţă în faţă cu
adevărul”. O delegaţie formată din 8 elevi de la C.T. „Alesandru Papiu
Iarian” Zalău, condusă de prof. Sîrb Vasile şi prof. Gavriş Loredana, au
obţinut şi în acest an rezultate foarte bune.
Astfel, la clasa a IX-a M1, echipajul format din elevele Jecan
Monica și Heghedu; Raluca (profesor coordonator Sîrb Vasile), a obținut
premiul al II-lea. Cele două referate susținute de elevele Şortan Raluca şi
Balog Bogdan (profesoru coordonator Sîrb Vasile) și respectiv Gog Cătălin
şi Ardelean Răzvan (profesor coordonator Gavriş Loredana) au obținur
mențiune. La clasa a XI-a M2, referatul susținut de elevii Copceac Raul şi
Buciu Andrei (profesori coordonator Matyaş Mirel) s-a situat pe primul loc.
Delegația județului Sălaj a fost completată de echipajul format de
elevele Epan Sabina şi Gherman Adela din clasa a VII-a (profesor
coordonator Hriţcu Iulian Costel) de la Clubul Copiilor din Cehu Silvaniei,
care obținut premiul al II-lea.

Delegația C.T. API la Baia Mare
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Între jocuri şi matematică
prof. Klára Alexuţan
Colegiul Tehnic ”Al. Papiu-Ilarian” Zalău

1. La veterinar
Într-o după-amiază, în sala de aşteptare a cabinetului unui doctor
veterinar specializat în tratamentul păsărilor se găseau şase personae,
fiecare cu câte o pasăre: un papagal, un piţigoi, un sticlete, o lebădă, o raţă
şi o mierlă. Cele şase persoane erau trei femei – Ioana, Camelia şi Oana – şi
trei bărbaţi – Radu, Ion şi Tudor. Numele lor de
familie erau: Carol, Vlădescu, Stoian, Roman, Neagu
şi Stan. Determinaţi care este numele întreg
al fiecărei persoane şi cu ce pasăre a venit fiecare la
veterinar, corelând următoarele informaţii:









Primii care au intrat în sala de aşteptare au fost femeia cu
papagalul, Tudor şi persoana cu sticletele.
Ion şi proprietarul piţigoiului au stat pe canapeaua din sala de
aşteptare.
Pe nici unul dintre ei nu îl chema Stoian sau Roman.
Ioana şi proprietarul lebedei poartă fiecare unul din numele Carol şi
Stan. Ei au stat pe scaune în sala de aşteptare.
Numele de familie al Oanei nu este nici Carol şi nici Neagu.
Numele de familie al lui Radu este sau Vlădescu, sau Roman.
Vlădescu are o raţă.
Persoana cu numele Stoian este bărbat.

2. Circuitul calului pe tabla de şah
Să se găsească un traseu de deplasare a
calului pe tabla de şah, sărind în L, astfel încât
să viziteze o dată şi numai o dată toate cele 64
de pătrate ale tablei, întorcându-se în punctul de
plecare.
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3. Oracolul din Delphi
Întrebată fiind de cineva ce zi a săptămânii îi
este cea mai norocoasă, Pitia (preoteasa templului
din Delphi) a răspuns: “Când alaltăieri era mâine,
azi era tot atât de departe de sâmbătă, la fel cum
va fi azi departe de sâmbătă, atunci când
poimâine va fi ieri!”
Pitia a prezis astfel că ziua norocoasă pentru
acel om era chiar ziua în care e venise să consulte oracolul. Care era acea zi
a săptămânii?
4. Opt cartoane
Schimbă poziţia a numai două cartoane, astfel încât suma cifrelor de pe
cele două rânduri să fie aceeaşi.

1 2 7 9
3 4 5 8
Aşteptăm rezolvările voastre pe adresa redacţiei!

Bibliografie
1. Popescu, Titus, Matematica de vacanţă, Editura Sport-Turism,
Bucureşti, 1986
2. Ştefănescu, Doina-Olga (coord.), Logică şi argumentare, Editura
Humanitas, Bucureşti, 1999
3. Moscovich, Ivan, Marea carte a jocurilor minţii, Editura Litera,
Bucureşti, 2009
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Istoria matematicii
prof. Manuela Sabou
Colegiul Tehnic ”Al. Papiu-Ilarian” Zalău
Pe parcursul dezvoltarii societății umane, odată cu evoluția
gândirii, cu progresul în diferitele domenii ale științei și tehnicii, au evoluat
și elementele ce stau la baza matematicii, numerele.
De la cunoașterea numerelor naturale de ordin mic, dorința de mai
mult, de studiu aprofundat a fenomenelor ce ne înconjoară, transpus în
știință, a dus, pas cu pas, la numerele complexe.
Cu toate acestea, pasul cel mare în
studiul numerelor nu a fost neapărat
”cucerirea” fiecarei noi mulțimi, care a
venit chiar firesc, odată cu necesitatea
folosirii ei în plan socio-economic, de
exemplu numerele întregi negative au
apărut
cu dezvoltarea schimburilor
comerciale. Deschiderea spre o altă
”lume” a numerelor s-a facut odată cu
apariția cifrelor numite ”arabe” .
În perioada antichității, datorită
faptului că Imperiul Roman avea sub
stăpanire o mare parte din teritoriile lumii
civilizate, erau folosite cifrele romane.
Utilizarea lor era și este greoaie, existând
câteva incoveniente dintre care două merită
menționate:
-pentru scrierea unui număr se
folosesc ca simboluri literele: I-unu, VCifre romane într-un
cinci, X-zece, L-cincizeci, C-o sută, Dmanuscris din secolul XVI
cinci sute, M-o mie, dar I,X,C, M pot fi
consecutive de cel mult trei ori, iar V,L,D pot apărea o singură dată în
același număr; drept consecință, cel mai mare număr scris cu cifre romane
este
MMMDCCCLXXXVIII=3888,
în condițiile în care sunt numere mai mari decât acesta.
-numerele de același ordin pot avea numere diferite de simboluri,
de exemplu CXI=111, iar CXLVIII=148.
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Acestea și altele au fost motivele preluării fără rețineri a cifrelor de
proveniență indiană, pe care le folosim curent astăzi ca cifre arabe, a căror
utilizare este mult mai simplă, deschizând calea spre multe elemente fără de
care nu ne-am putea imagina matematica de azi, cum ar fi: operațiile s-au
extins de la adunare și scădere care se puteau efectua cu cifre romane, la
înmulțire, împărțire, etc.; scrierea zecimală a numerelor; posibilitatea
notării numerelor oricât de mari; crearea șirurilor de numere, etc.
Fiind printre primele lucruri pe care le invață un copil, cifrele arabe
s-au raspândit în timpul Evului Mediu, la început în Europa, mai apoi în
toata lumea, mai ales datorită ușurinței folosirii numerelor scrise cu
ajutorul lor în calcule.
Nu în ultimul rând, importanța cifrelor arabe este dată de apariția
lui zero, necunoscut la romani, care și-a găsit un loc de cinste, prin căile
deschise odată cu cunoașterea lui nu doar în matematică: geografii vorbesc
despre nivelul mării- nivelu zero, contabilli calculează ”balanța” care
trebuie să dea zero, chiar și în vorbirea cu sens figurat avem punctul de
început- punctul zero. Frumusețea lui zero constă chiar în ceea ce
reprezintă el, adică ”nimic”, pe baza căruia s-au conceput calculatoarele,
atât cele străvechi cât și cele de azi. În computer octeții sunt compuși din 1
și 0, adică din starea de încărcat cu energie-1 sau de-a nu avea energie-0,
prin care scrierea digitală se transpune în energie electrică.
Cu toate că ̋lupta ̋ simbolurilor a fost caștigată net de cifrele
arabe, din politețe sau din romantism, au fost îngăduite câteva locuri în care
se mai folosesc cele romane: în istorie-numărarea secolelor, în literaturănumerotarea capitolelor unei cărți, în titlurile nobiliare, etc.
Ne putem gândi nu numai la trecut ci și la viitor: dacă o banală
schimbare precum înlocuirea unui mod de scriere a numerelor a
revoluționat matematica și nu numai, în ce măsură tehnică actuala și tot ce
decurge din ea va deschide porțile altei lumi...
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Lecţia de informatică
Despre numere (3)
Prof. Paula – Cristina Deac
Colegiul Tehnic ”Al. Papiu-Ilarian” Zalău
Numere prime
Numerele în antichitate erau considerate în primul rând prin
calităţile lor şi abia apoi prin cantitatea pe care o reprezintă. Astfel, fiecare
număr era privit ca o individualitate distinctă. Un număr se obţine astfel din
întreg printr-un proces de împărţire (diviziune) şi nu prin adunare.
Comparativ, putem reprezenta cele două procedee astfel:
1
2
3
4
Împărţire

Adunare

Unitatea era considerată mama tuturor numerelor, fiind superioară
oricărui număr. Numerele erau astfel caracterizate prin dependenţa lor faţă
de alte numere. De exemplu, 6 se poate reprezenta în mai multe feluri:

Deci, unitatea lui 6 se găseşte ca unitate şi în umerele 2 şi 3. În
schimb, unitatea lui 5 nu se găseşte ca unitate în nici un alt număr. Un
număr de forma aceasta, a cărui unitate nu se regăseşte în unitatea altui
număr se numeşte “primul număr” sau număr prim.
În matematică şi informatică este însă mai cunoscută o altă
modalitate de definire a unui număr prim: Numim număr prim un număr
natural care are exact doi divizori pozitivi, pe 1 şi pe el însuşi (1 nu este
considerat număr prim). Cel mai mic număr prim este 2, iar în afară de 2,
toate numerele prime sunt impare.
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Voi scrie în continuare diferiţi algoritmi, mai mult sau mai puţin
eficienţi, care să determine dacă un număr este prim. Prima idee de a
rezolva problema se bazează pe definiţia de mai sus. Am notat cu x%y
restul împărţirii lui x la y.
Algoritm Prim1
citeşte n
nr  0
pentru d = 1, n execută
dacă n%d = 0 atunci
nr  nr + 1
sfârşit dacă
sfârşit pentru
dacă nr = 2 atunci
scrie „Numărul este prim’
altfel
scrie ‟Numărul nu este prim’
sfârşit dacă
sfârşit algoritm
Numărul împărţirilor în prima variantă de rezolvare este n,
indiferent de proprietatea numărului. Complexitatea acestui algoritm este
deci O(n). Voi încerca să reduc acest număr, utilizând o structură cu număr
necunoscut de paşi. Împărţirea numărului se face pornind de la 2, până când
se găseşte un divizor. Dacă primul divizor astfel găsit este numărul dat,
rezultă că numărul este prim.
Algoritm Prim2
citeşte n
d2
cât timp n%d  0 execută
dd+1
sfârşit cât timp
dacă d = n atunci
scrie „Numărul este prim’
altfel
scrie „Numărul nu este prim’
sfârşit dacă
sfârşit algoritm
50
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Numărul se împarte însă de multe ori inutil. Dacă între 2 şi n/2 nu
există nici un divizor, atunci numărul cu siguranţă nu mai are alt divizor,
deci este prim. De asemenea, dacă numărul nu are divizori până la radicalul
lui, nu va avea nici în continuare. Având în vedere că numărul nu se
modifică în corpul ciclului, trebuie evitată recalcularea radicalului la fiecare
reluare a structurii repetitive. Propun în continuare un al treilea algoritm de
verificare a proprietăţii de număr prim.
Algoritm Prim3
citeşte n
prim  adevărat
d2
cât timp (d   n  ) şi prim execută
dacă n%d=0 atunci
prim  fals
altfel
dd+1
sfârşit dacă
sfârşit cât timp
dacă prim
atunci
scrie „Numărul este prim’
altfel
scrie „Numărul nu este prim’
sfârşit dacă
sfârşit algoritm
Numerele pare se împart toate la 2, deci nu sunt prime. Rezultă
imediat o posibilă îmbunătăţire a algoritmului în sensul că numerele pare se
pot pune “deoparte” de la început. Da, dar 2 este prim. Deci acest caz va fi
tratat separat.
Dacă am rezolvat cazul numerelor pare la începutul algoritmului,
nu mai are sens să efectuăm împărţiri cu numere pare, deoarece un număr
impar nu va avea nici un divizor număr par.
Pentru ca algoritmul să funcţioneze corect şi pentru n = 1, trebuie
tratat separat şi acest caz.
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Algoritm Prim4
citeşte n
dacă n=1 atunci
prim false
altfel
dacă n este par atunci
prim  n=2
altfel
prim  adevărat
d3
cât timp (d <=  n  ) şi prim execută
dacă rest[n/d] = 0 atunci
prim  fals
altfel
dd+2
sfârşit dacă
sfâşit cât timp
sfârşit dacă
sfârşit dacă
dacă prim atunci
scrie „Numărul este prim’
altfel
scrie „Numărul nu este prim’
sfârşit dacă
sfârşit algoritm.
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Informatica pe Internet
prof. Ioana Ionescu
Colegiul Tehnic ”Al. Papiu-Ilarian” Zalău
În articolul din această ediție vă voi prezenta un site/forum cu
multe resurse educaționale din lumea informaticii și nu numai. Este vorba
de www.bitcell.info care vă propune discuții despre programare –
algoritmică, programare desktop (C/C++, Pascal, Java, .Net și altele),
programare web (PHP, ASP, CSS, etc), software, hardware, grafică și nu în
ultimul rând – gaming.

Pentru că știu că sunteți foarte interesați la orele de informatică de
limbajul de programare Pascal vă invit să descoperiți mai mult prin
exemplele prezentate pe site la secțiunea dedicată:
http://www.bitcell.info/tutorial-pascal-t663.html

Revista de Matematică şi Informatică MI API

53

Secțiunea Pascal cuprinde atât partea de teorie - introducere în
Pascal, părțile unui program, tipuri de date, instrucțiuni decizionale și
repetitive, vectori, tablouri, matrici, subprograme și fișiere cât și 3
programe exemplificative – un meniu interactiv în mod text, titlu cu efect
random, starfield în modul grafic.
Vă invit să accesați http://www.bitcell.info/tutorial-pascal-lectia-3meniu-interactiv-text-t32.html pentru a descoperi codul sursă al meniului
interactiv din modul text care poate fi o interfață reușită adecvată oricărui
program (pentru examene, atestate, aplicații proprii, etc).

Iar acesta este rezultatul final:

Bibliografie
 www.bitcell.info
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Bazar
1. Matematica în filatelie (3)
Prof. Matyas Mirel
C.T. ”Al.Papiu Ilarian” Zalău
Odată cu apariția mărcilor poștale, s-a simțit nevoia ilustrării
acestora cu diverse personalități ale vieții cultural-științifice a țării
emitente. Matematica și matematicienii renumiți ai lumii au fost subiecte
des abordate în filatelia mondială. De asemenea evenimente importante în
matematică, cum ar fi diverse congrese și reuniuni internaționale sau
aniversări ale matematicienilor, nu au trecut neobservate. Recent, Courant
Institute of Mathematical Science ce aparține de celebra New York
University a organizat în perioada 31 mai – 1 iunie 2013, conferința
”Arhimede în secolul XXI. 23 de secole de influență în matematică,
inginerie și știință” (Archimedes in the 21st Century. 23 Centuries of
Influence on Mathematics, Engineering, and Science). De asemenea
societatea de științe matematice din Italia a decretat anul 2013 ca fiind Anul
Arhimede. Iată de ce, considerăm util să vă prezentăm în episodul de față,
modul în care marele om de știință al antichității ilustrează mărcile poștale.
Arhimede (287 î.Hr – 212 î.Hr.)
Arhimede din Siracusa (multe personalități își luau numele de la orașul
natal, în cazul de față colonia orașul sicilian Siracusa, pe atunci colonie
grecească) a fost unul dintre cei mai mari învățați ai lumii antice.
Realizările sale se înscriu în domenii științifice variate: matematică, fizică,
astronomie, inginerie sau
filosofie. În opinia unui alt mare
matematician, Carl Friedrich Gauss, Arhimede și Isaac Newton au fost cei
mai mari oameni de știință din întreaga istorie a civilizației umane. O
simplă enumerare a lucrărilor lui Arhimede, care au supraviețuit secolelor,
este suficientă pentru a înțelege geniul acestuia: ”Despre echilibrul
planelor”, ”Măsurarea cercului”, ”Despre spirale”, ”Despre sferă și
cilindru”, ”Despre conoide și sferoide”, ”Despre corpurile plutitoare”.
Dincolo de aceste tratate, Arhimede a avut contribuții în diferite ramuri ale
matematicii cum ar fi combinatorica (prin jocul logic numit de el
Ostomachion) sau de ecuațiile diofantice (prin problema bovinelor). În
onoarea marelui matematician, Medalia Fields – distincție importantă ce se
acordă matematicienilio, fiind echivalentul premiului Nobel, conține un
portret al lui Arhimede și citatul în latină ”Ridică-te deasupra ta și înțelege
lumea” (Transire suum pectus mundoque potiri).
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Primul timbru pe care apărea Arhimede a fost emis de către Spania
în anul 1963. Reproduce un tablou al pictorului José de Ribeira (15911652) ce-l reprezintă pe Arhimede, realizat în 1630 și aflat la Muzeul Prado
din Madrid. Celebra lege ce-i este atribuită lui Arhimede, a fost subiectul
unei emisiuni filatelice ce a apărut în Nicaragua în anul 1971 (seria de
mărci poștale se intitula Las 10 formulas matematicas que cambiaron la faz
de la tierra). Marca poștală conține o balanță și formula 𝐹1 𝑥1 = 𝐹2 𝑥2
alături de care apare textul ”Ley de Arquimedes”.

Primul timbu în care apare
Arhimede

Timbru emis de Nicaragua în 1971

Republica Democrată a Germaniei (DDR),
emite în anul 1973 marca poștală cu valoarea de 35
mărci est-germane, ce reproduce opera pictorului
italian Domenico Fetti (1589-1624) intitulată
”Portret al școlarului”. Este unul dintre cele mai
expresive portrete ale lui Arhimede. Tabloul se
găsește în Gemaldegaleire în Dresda. Marca poștală
face parte dintr-o serie de șase timbre ce reproduc
tablouri ale marilor maeștri.
Reproducerea lucrării
În anul 1982, San Marino emite marca
lui Domenico Fetti
poștală
ce
reproduce
chipul
celebrului
matematician, având în colțul din dreapta sus
imaginea unei sfere înscrise într-un cilindru – se pare
că acest desen s-ar afla pe piatra de mormânt a
matematicianului.
Un an mai tîrziu, în 1983 apar mărci poștale
din seria Europa, având-ul pe Arhimede reprezentat
atât pe timbrele emise de Italia cât și de Grecia.
Seria EUROPA CEPT (abrevierea CEPT
Timbru emis în San Marino
provine de la European Conference of Postal
and Telecommunications Administrations) a debutat în 1956 când mai
multe țări (Belgia, Franța, Germania, Italia, Luxemburg și Olanda) au emis
56
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mărci poștale proprii,
având textul EUROPA.
Începând cu 1974, în
fiecare an este propusă o
temă. Tema din 1983 a
fost ”invenții” – prilej
pentru aducere aminte a
Mărci poștale emise de Italia și Grecia în cadrul
invențiilor lăsate de
seriei EUROPA CEPT 1983
Arhimede posterității.
Mărcile poștale cu Arhimede apar și pe FDC-urile emise de cele două țări
cu această ocazie. (FDC = First Day of Issue Cover – carte poștală sau plic
timbrat în prima zi și destinat utilizării pe teritoriul țării emitente)

Plicuri FDC din Italia și Grecia având mărci poștale cu imaginea lui Arhimede

Mai aproape de zilele noastre, au mai emis timbre având-ul pe
Arhimede în prim plan, doar Malawi, Guineea Bisau și Italia. Astfel, în
anul 2008, Malawi, țara din estul Africii emite seria de 8 colițe sub
genericul ”Mari oameni de știință”. Pe una dintre acestea, se află Aristotel
și Arhimede.
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În același an, 2008, o altă țară africană
Guineea Bisau – recunoscută în lumea filatelică
datorită mărcilor sale poștale viu colorate și
expresive, a emis o marcă poștală având
imaginea lui Arhimede (reprodusă după o carte
poștală sovietică din 1956) și a asteroidului ce-i
poartă numele (3600 Arhimede – descoperit în
anul 1978).

Timbru emis de
Guineea - Bisau

În fine, chiar în acest an, Uniunea
Matematică Italiană (UMI) a declarat anul 2013 ca fiind Anul Arhimede,
cu ocazia împlinirii a 2300 de ani de la nașterea acestuia. Cu această ocazie,
Italia emite la data de 19 octombrie
2013, într-un tiraj de 2.700.000 de
exemplare, marca poștală cu valoarea
nominală de 0,70 euro.Timbrul are în
fundal zecimalele numărului irațional
PI, peste care sunt suprapuse două
desene geometrice reproduse din
lucrările lui Arhimede: ”Despre
sferă și cilindru” . Alături de
desenele geometrice, apare litera
grecească 𝜋 - simbolul numărului PI
alături de textul ”Anno Arhimedeo”.
Timbrul este francat (ștampilat) cu o
ștampilă specială concepută în acest
sens.

Bibliografie:
1. http://www.fb-web-tutor.com/hobby/mathematics-on-stamps/
2. http://www.math.nyu.edu/~%20crorres/Archimedes/Stamps/stamps.ht
ml
3. http://e-filatelia.poste.it
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2. Teorema celor patru culori
Prof. Loredana Gavriș
C.T. ”Al.Papiu Ilarian” Zalău
Problema celor patru culori a reprezentat un „spin în coasta”
matematicienilor timp de mai bine de un secol datorită formulării ei extrem
de simplă și a rezolvării care nu presupune cunoştinţe matematice
avansate, fiind însă surprinzător de greu de demostrat.
Din 1852 matematicieni celebrii au căutat demonstraţii viabile a
acestei teoreme, aplicând diferite concepte matematice, demonstraţia fiind
însa posibilă, cu ajutorul calculatoarelor, după mai bine de un secol în
1976.
Dar ce spune această celebră problemă numită și Conjectura celor
patru culori: patru culori sunt întotdeauna
suficiente pentru a colora orice hartă
desenată într-un plan sau pe o sferă, astfel
încât oricare două regiuni care au o frontieră
comună să nu fie colorată cu aceiași culoare.
Problema s-a conturat pentru prima
dată în 1852 când un geograf l-a informat pe
prietenul său, student în matematici, Francis
Guthrie, că un procedeu foarte răspândit
printre geografi, din cauza economiei care-l
prezintă, este reprezentarea cu cel mult patru
culori a unei hărți, fără ca două regiuni vecine
să aibă aceeași culoare (desigur, regiuni care
nu sunt ele însele împărțite în bucăți separate). Tânărului matematician
Francis Guthrie (ulterior profesor de matematică la South African
University din Cape Town) i-a stârnit un real interes aceasta practică și și-a
pus întrebarea: De câte culori este nevoie pentru a colora o hartă oarecare,
astfel încât regiunile cu frontieră comună să aibă culori diferite? A ajuns
la concluzia ca 4 culori sunt necesare, dar oare sunt și suficiente?
Nereușind să stabilească o demonstrație satisfăcătoare a făcut
cunoscută problema în mediile academice. Prin intermediul fratelui lui
Francis, problema ajunge să fie abordată și de către cunoscutul
mathematician profesorul August De Morgan, care a reușit însă la fel ca și
Guthrie, să demonstreze că cel puțin patru culori sunt necesare pentru
colorarea unei hărți, dar care din nou nu erau și suficiente. De Morgan a
demonstrat că nu există hartă formată din 5 regiuni astfel încât să fie două
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câte două vecine, deci aceasta poate fi colorată cu patru culori.(Teorema
celor 5 culori)
În câțiva ani, a ajuns “la modă” printre matematicieni încercarea
unei demonstrații. Astfel, A. Cayley nefiind nici el capabil să demonstreze
valabilitatea teoremei, a propus-o Societății Matematice din Londra.
A. B. Kempe, un avocat din Londra, membru al Societății
Matematice din Londra susține în 1879 că a demonstrat teorema.
Raționamentul lui era deosebit de ingenios; el redusese problema la hărți în
care nu există țări închise complet în alte țări și nici puncte în care se
întâlnesc mai mult de trei regiuni. Deși raționamentul s-a dovedit
incomplet, el conținea ideile de bază ce au condus la demonstrația corectă
un secol mai târziu.
De la hărţi bineînțeles s-a ajuns la teoria grafurilor problema fiind
reformulată astfel:
Putem colora vârfurile unui graf în
patru
culori, astfel încât două vârfuri
adiacente
să fie colorate diferit?
Astfel, oricărei hărți i se
poate asocia
un graf, în care fiecare regiune este
reprezentată
printr-un punct și două puncte vor fi legate printr-o muchie dacă și numai
dacă punctele corespund la două regiuni vecine. Desi, mai multi
matematicieni au abordat problema sub aceasta forma, demonstrația a
rămas intangibilă până la apariția calculatoarelor.
W. Haken și K. Appel , (Universitatea Illinois, SUA) au recurs în
1976 la o demostrație atipică, deoarece numărul de configuraţii care a
trebuit analizat era uriaş (aprox. 1500), aşa că o demonstraţie clasică nu a
mai fost rezonabilă. Astfel au realizat un program pe computer, perfecţionat
de-a lungul a patru ani de muncă, care permite verificarea tuturor
configuraţiilor, finalizând astfel demonstraţia.
In urma apariției acestei demonstrații au apărut și criticile venite
din mediile academice matematice care contestau valabilitatea unei astfel
de demonstrații. Insă o data cu dezvoltarea utilizării programelor de
calculator, lumea matematicienilor a trebuit să admită dreptul calculatorului
de a ne sprijini în stabilirea adevărurilor matematice. Matematica este
obligată să accepte şi demonstraţii parţial computerizate
Bibliografie
1. F. Câmpan – Probleme celebre, Ed. Albatros, București, 1972.
2. Gh. Păun – Din spectacolul matematicii, Ed. Albatros, București,
1983.
3. http://ro.nccmn.wikia.com/wiki/Teorema_celor_4_culori
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Scurte CV-uri
Prof. Paul Florinel
C.T. ”Al.Papiu Ilarian” Zalău
Vă prezentăm și în acest număr aniversar, foști elevi ai școlii
noastre care s-au realizat în carieră pornind de la disciplina matematică.
Petrule Lucia-Mihaela
Promoția: 2010
Clasa: XII A, matematică-informatică
Studii universitare: 2010-2013 Universitatea
Babeș-Bolyai Cluj-Napoca, Facultatea de
Matematică și Informatică, specializarea
Informatică
2013-prezent: Universitatea Babeș-Bolyai ClujNapoca, Facultatea de Matematică și Informatică, Master Baze de date
Experiență profesională: Software Developer, Neusoft EDC Cluj-Napoca,
poziția: Junior Android Developer

Pop Gabriel Vasile
Promoția:2003
Clasa: XII A, matematică-informatică
Profesia:inginer
Loc de muncă: SC Electrogrup SA Cluj-Napoca
Studii universitare:
 2003-2008: Universitatea Tehnică Cluj-Napoca, Facultatea de
Inginerie Electrică;
 2008-2009: studii aprofundate în specializarea Energetică
Industrială;
 2008-2009: Doctorat în specializarea Inginerie Electrică cu teza
”Impactul reducerii calității energiei electrice asupra pierderilor de
putere în sisteme electroenergetice”
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Profil
Babos Sebastian- clasa a X-a H
prof. Asztalos Lia
C.T.”Al.Papiu Ilarian” Zalău
Elevul Baboş Sebastian a absolvit şcoala
gimnaziala la Mirşid iar la finalul clasei a
VIII-a a optat pentru C.T.”Al.Papiu Ilarian”
Zalău profil tehnic unde s-a remarcat prin
pasiunea pentru matematică, fiind lider al
clasei a IX-a H. Deşi era la început de drum
în C.T.”Al.Papiu Ilarian” , în clasa a IX-a a
participat cu succes la Concursul Naţional de
Matematică Aplicată ” Adolf Haimovici ”
- etapa judeţeană : premiul I –anul 2013
- etapa naţională : premiul II –medalie de
argint - anul 2013
Este de remarcat faptul că elevii premiaţi la faza
naţională a concursului vor fi admişi fără concurs la Facultatea de
Construcţii de Maşini şi Management Industrial din Iaşi , dacă după
absolvirea Liceului ei vor opta pentru această facultate, deasemenea pentru
anul I de studiu Facultatea va acorda 16 burse profesionale studenţilor care
, ca elevi au fot premiaţi la Concursul Naţional de Matematică Aplicată ”
Adolf Haimovici ”.
În urma
acestor rezultate deosebite obţinute şi a experienţei dobândite în urma
participării la acest concurs i s-a stârnit si mai tare pasiunea pentru
matematică fiind hotarat să participe si la alte concursuri în viitor.
Pasiunea pentru
matematică şi dorinţa de a se afirma în competiţii sunt necesare şi
suficiente pentru ca Sebi să obţină rezultate deosebite pe viitor.
Profesorii şi colegii îi sunt în
continuare alături şi îi transmit mult succes în competiţiile care vor urma .
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Experiența etapei naționale
Baboș Sebastian
Clasa a X-a H
Anul trecut în perioda 11- 13 Aprilie a avut loc etapa natională a
Concursului National de Matematică Aplicată “Adolf Haimovici” Editia aXVI-a, la care am avut ocazia să particip.
În 11 Aprilie am pornit din Zalău împreună cu ceilalţi concurenţi
din Sălaj. Drumul a durat aproximativ 10 ore. Cazarea si mâncarea ne-a
fost oferită de Colegiul Tehnic “Gheorghe Asachi”Iaşi. Vinerea s-a
desfaşurat concursul propriu-zis, la Universitatea Tehnică Gheorghe
Asachi, iar după-amiază am vizitat Iaşul, după rezolvarea tuturor
contestaţilor am aflat că la clasa a IX-a, profil tehnic am obţinut locul II.
Sâmbătă dimineaţa a avut loc festivitatea de premiere la aceiasi instituţie,
dupa care am pornit înapoi spre casă.
Pentru mine acest concurs a fost o experienţă interesantă deoarece
îmi place matematica si am avut ocazia să imi testez cunostinţele la acest
nivel. Faptul că la acest concurs au participat cei mai buni elevi din tară ma încurajat să-mi folosesc cunoştinţele dobândite în aceşti ani de şcoală,
însă nu m-am gândit că voi obţine acest rezultat deoarece au fost sute de
participanţi. Acest premiu m-a încurajat ca şi în continuare să obţin
rezultate frumoase.Sunt bucuros că am participat la acest concurs şi vreau
să particip şi în continuare. De asemenea vreau să-i mulţumesc doamnei
profesoare de matematică Lia Asztaloş care m-a îndrumat şi domnului
profesor Sîrb Vasile care ne-a însotit fiind foarte preocupat de rezultatele
noastre.
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Informații utile
Cum se poate publica în revista MI API ?
Revista de Matematică și Informatică MI API se adresează tuturor
celor care se simt atrași de matematică și informatică. Este deschisă atât
elevilor cât și profesorilor de la Colegiul Tehnic ”Alesandru Papiu Ilarian”
Zalău, dar și de la alte școli din județ sau din țară.
Profesorii de matematică, care vor să publice articole, studii,
chestiuni de metodică, probleme propuse etc, trebuie să trimită pe adresa
redacției materialele redactate în format electronic, respectând următoarele
condiții:


pentru editarea materialelor se va folosi una din versiunile
Microsoft Office 2007 sau 2010;



pagina va fi setată la A5, textul va fi scris cu fontul Times New
Roman, dimensiunea acestuia va fi de 11;



pentru editarea formulelor și a ecuațiilor matematice se va folosi
editorul de ecuații implicit;



figurile geometrice se vor realiza astfel încât acestea să fie lizibile;



articolele vor fi însoțite de numele autorului / autorilor precum și
de școala de proveniență a acestora;



sursele de informații folosite se vor indica în bibliografie;



se recomandă ca textele să nu depășească 4 pagini A5;

Elevii, indiferent de școala de proveniență, pot publica articole în
revista MI API dacă au recomandarea profesorului de matematică sau
informatică de la clasă. Respectarea cerințelor prezentate mai sus sunt
obligatorii și pentru aceștia.
Redacția își rezervă dreptul de a selecta materialele trimise spre
publicare. De asemenea, responsabilitatea în ce privește conținutul
articolelor revine în totalitate autorilor.
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