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Fenomenul educaţional transcede astăzi cu mult graniţele formelor de 

învăţământ tradiţional datorită dezvoltării societăţii din punct de 

vedere social informaţional, provocând în permanenţă cadrele 

didactice spre a găsi cele mai bune şi eficiente modalităţi de a educa 

tânara generaţie. 

Succesul  are  la  baza oamenii care  știu să comunice,  să gândească și 
să raționeze eficient,  să analizeze  problemele  de  viață,  să
opereze   cu   date multiple, să colaboreze  în  echipe  și  să
demonstreze  o puternică motivaţie pentru ceea ce fac.



 Din dorinţa includerii elevilor în competiţii cu şanse egale de 

participare, a promovării muncii în echipe formate  din  elevi și 
profesori dar și  a modernizării învăţământului românesc,  am dorit 

derularea  unor activităţi  ce integrează tehnologia IT prin metoda 

proiectului care să conducă la dezvoltarea gândirii critice şi 

sistemice, a abilităţilor de comunicare ale  elevilor, a creativităţii şi a 

curioziţii intelectuale. 

 Pentru formarea competențelor necesare obținerii succesului este 

nevoie să li se dea  elevilor posibilitatea de  a-și manifesta inițiativa  

în toate domeniile vieții școlare și personale, să lucreze în  grup  

pentru  a soluționa  problemele, să li  se  permită alegerea  

metodei  potrivite dintr-o diversitate de metode cunoscute, să

acționeze la cele mai ridicate standarde.



MART –

MATHS IN ART, BEYOND CHALK AND TALK

MAST–

MATHEMATICS AND STATISTICS IN OUR LIFE

Elevii de la Şcoala Superioară Comercială „Nicolae
Kretzulescu”, Bucureşti s-au implicat în activităţi în
care informaţia nu li se oferă într-o formă predefinită:
cursuri, lecţii. Ei au cercetat o temă la alegere, au trăit
bucuria descoperirii, s-au simt mai mult implicaţi în
actul cunoaşterii.

Proiecte etwinning:



www.etwnning.net



 Symmetry

 Impossible figures 
(Penrose triangle)

 Golden Ratio

 Spirals and helixs

 Art and modularity

 Fractals

 Maths in Art from 
other point of view

 We introduce 
ourselves

 Platonic solids



 “An innovative, global economy 
needs young people capable of 
analyzing information, 
collaborating with others, and 
communicating their ideas using 
technology” Paul Otellini

 Poliedre regulate

 Simetrii

 Matematica si arta

 Matematica si arhitectura

 Figuri imposibile

 Fractali.

 Numărul de aur

 Artă și modularitate

 Spirale

 Artă anamorfică

 Biomimetica în arhitectură.  



Am ales această temă pentru că

domeniul statisticii matematice este o

zonă de frontieră a matematicii cu aplicații
în mai multe domenii, de exemplu : fizică,

astronomie, medicina, economie.



 Unul dintre domeniile care s-a dezvoltat vertiginos în ultimii ani este 

statistica matematică ca o cerinţă a modelării matematice în economie 

şi ştiinţă. De aceea atragerea elevilor spre studiul statisticii matematice 

poate fi un demers util evoluţiei acestora spre inserţia ulterioară în 

câmpul muncii dar le şi asigură un aparat util în studiu şi analiza unor 

fenomene şi procese.

https://ruxandracristea.wikispaces.com

http://www.matematicasistatistica.webs.com/

https://ruxandracristea.wikispaces.com/
http://www.matematicasistatistica.webs.com/


Încercând să folosim metode de învăţare care să dezvolte

elevilor o serie de competenţe cheie, absolut necesare pentru

a reuşi in contextul dinamic al societăţii contemporane, am 

realizat un site wiki https://ruxandracristea.wikispaces.com/

pentru studierea unităţii de învăţare "Statistică Matematică "  

la clasa a X-a.

Utilizarea tehnologiei creează oportunitatea implicării

elevilor în activităţi colaborative.

 Lecţiile în care se foloseşte tehnologia răspund diferitelor

stiluri de învăţare ale acestora, permiţând autoreglarea şi

învăţarea autonomă. 

Pentru elevi, lecţiile în care lucrează la computer sunt mai 

atractive şi permit o mai bună înţelegere a conţinutului.

https://ruxandracristea.wikispaces.com/


 Elevii vor fi impărţiţi în mai multe echipe, în care fiecare va

avea un rol stabilit pentru realizarea portofoliului.

 Pentru realizarea portofoliului profesorul propune activităţi

aplicative de interes general din viata de zi cu zi.

 Profesorul va indica resursele de documentare si informare

(Internetul, manualul, site-ul wiki, etc.)

 Profesorul va sprijini elevii cu diferite materiale (materiale de

facilitare postate pe site-ul wiki, modele de proiecte, etc.) .

 Elevii vor desfasura activitaţi de documentare si culegere de

date atât în timpul orelor de curs cât şi în afara lor.

 Elevii vor fi evaluaţi pe tot parcursul desfăşurării activităţilor

prin metode şi instrumente variate (fişe de lucru utile pentru

fixarea noţiunilor teoretice necesare pentru realizarea

portofoliului).

 Orele de curs se vor desfăşura în sala de clasa şi in laboratorul

de informatică.



Ce activităţi vor desfăşura?

•Studierea suportului teoretic specific unităţii de învăţare

“Statistică matematică” (materiale de facilitare existente pe

site-ul wiki, manual, internet).

Rezolvarea fişelor de lucru propuse pe situl wiki.

 Proiectarea sondajului de opinie

• Definirea termenilor-cheie specifici statisticii matematice

• Folosirea tehnologiei pentru realizarea bazei de date

• Interpretarea datelor statistice cu ajutorul indicatorilor statistici

• Analiza situației concrete în urma interpretării bazei de date





























Pachetul de programe Fractall este structurat după
continuturile optionalului  „ Algoritmi, numere si fractali “

 1. Numere pare şi impare - sau   ce putem face 
cu doar două  numere şi un algoritm .

 2. Numere prime şi tabloul numerelor prime.
 3. Demonstraţii fără cuvinte –

sau forţa de sugestie a unei imagini.
 4. Puteri şi fractali.
 5. Fractali din cercuri şi segmente .
 6. Teorema lui Pitagora.
 7. Sisteme dinamice.
 8. Transformări în spaţii metrice.

















TRIUNGHIUL LUI SIERPINSKI

ŞI CURBA LUI KOCH

Copac.vi








Funcția de gradul II și sistemele dinamice

-Introducere înTeoria Haosului



Sisteme dinamice. Funcția logistică

Definiţie: Fie X submultime a lui R şi f o funcţie  f : 
X→ X . 

Atunci ( X, f ) se numeşte sistem dinamic

Exemple : 

1. Dacă f : R → R , atunci ( R , f ) este un sistem 
dinamic . 

2. X = [ 0 , 1 ]   f(x) = 2x – [2x]  f : [0,1] → [0,1] 

(X, f ) este un sistem dinamic.

3. X = [0,1]   fc (x) = cx (1-x) este un sistem dinamic 

pentru orice c Є[0,4] .  



Şiruri recurente

Şiruri recurente

Definiţie: Fie  f : X → X o funcţie şi x0 Є X. Şirul 
construit după formula xn+1 =  f(xn) se numeşte şir 
recurent de ordinul 1 (deoarece orice termen al şirului 
începând cu al doilea se calculează în funcţie de 
termenul anterior).

Exemplu: f(x) = 3x+2   x0 = 1     

x1=3·1+2=5

x2=3·2+2=8

xn+1=3xn+2



Orbite

Orbite

Definiţie : Fie f : R→R x0Є R. 

Şirul xn+1= f(xn)  se numeşte orbita lui x0 sub 

funcţia f.

Definiţie: Fie f: R →R,

Dacă x0 este soluţia ecuaţiei f(x) =x , atunci x0

se numeşte punct fix .



pentru c=0.5

f(x)=0.5(x-x2 ) . Şirul converge la 0.



c=1.5 toate orbitele converg la 1/3;



pentru c=3.44

f(x)=3,44(x-x2 )



pentru c=3.55

f(x)=3.55(x-x2 )



Se poate demonstra că pentru :

c=1.5 toate orbitele converg la 1/3;

c=2  toate orbitele tind spre ½;

c=3 toate orbitele tind  spre 2/3 şi oscilează de o parte 
şi de alta a lui 2/3;

c=3.2 aproximativ ciclu de perioada 2; 

c=3.5 toate orbitele au perioada 4; 

c=3.55 toate orbitele au perioada 8; 

c=4 nu există model;

c=5 toate orbitele converg la infinit;



O ultimă descoperire a mileniului : 

Constanta lui Feigenbaum  si Teoria Haosului





CAPITOLUL 8

 TRANSFORMARI IN SPATII METRICE

a) Spaţii metrice: Definiţie, exemple; şiruri, transformări afine,

funcţii continue. Spaţiul metric H(X).

b) Principiul contracţiei în Spaţii metrice.

c) Sisteme iterative.

Algoritmul deterministic şi algoritmul iterativ probabilistic.

d) O sursă de fractali: mulţimile invarante ale unor aplicaţii

continue

e) Mulţimi Julia ca atractori ai unor sisteme iterative

f) Mulţimi de condensare si o teorema care modelează fractali.









 Operatorul Hutchinson

 Considerăm (planul euclidian) ca un spaţiu metric
complet cu distanţa uzuală (euclidiană). Fie n un
număr natural fixat (nenul) şi fie, pentru orice j , o
contracţie Wj având factorul de contracţie kj.

 Definim aplicaţia (operatorul lui Hutchinson):

H : H(R2) → H(R2)  ,H(A)=W1 (A)U W2 (A)U ... U
Wn(A)

 (R2 ,W1,W2,...,Wn) se numeste sistem iterativ de 
funcţii (IFS)



 Definiţie: Punctul fix F H(R2) al operatorului  
Hutchinson se numeşte atractor al sistemului 
iterativ (sau fractal deterministic) şi este  limita 
şirului Hn(A), oricare ar fi A H(R2)

 Exemplul 1 :trei contracţii de coeficient ½
H=(W1,W2,W3) 

W1 =omotetie de factor ½ urmata de o translaţie,

W2=omotetie de factor ½  urmata de o translaţie

W3=omotetie de factor ½,











Triunghiul lui Sierpinski  prin algoritmul „escape-time”





e o lebădă

www.fractali.webs.com

Cuprins:

Fractali

Biostatistica

Elevii : Mihaela Spiridon

Maria Bucur

Scoala Superioara Comerciala “Nicolae Kretzulescu”, Bucureşti

http://www.fractali.webs.com/








Spatiul R
n 

- noţiuni matematice. Sfera din R
n

Rn = { (x1 ,x2 , x3 .... xn ) │x1 , x2 , x3, ... , xn    ∈ R}





1) Metoda umbrelor
2) Proiectia stereografica
3) Metoda sectiunilor

Flatland: A Romance of Many Dimension
Edwin Abbott



Tesseract



Pentachoron

Hexadecachoron (16)





Topologia sau geometria de cauciuc



Topologia sau geometria de cauciuc



Suprafețe neorientabile

Banda lui Möbius                               



Sticla lui Klein



Una din problemele matematice ale mileniului III

O varietate simplu conexă din spatiul cu n+1 dimensiuni
este homeomorfă cu o sferă n -dimensională .



Matematica și schimbările climatice

Geografia ultimilor decenii este marcată pe 
plan teoretic de diverse aspecte ale 

conceptului de discontinuitate, proces care 
este în concordanță cu modificări de 

aceeasi natură apărute și în alte stiinte: 
fizică, chimie, biologie. Concepte din teoria 

haosului sau geometria fractală dau o 
nouă percepție asupra realității.

De exemplu, studiind  variaţiile 
paleoclimatice pe baza analizei izotropilor 
de oxigen din sedimentele marine G. şi C. 
Nicolis, încă din 1984 - au evidenţiat un 
sistem cu patru variabile independente 

care ar putea fi suficient pentru a explica 
istoria, „haotică” a climei Pământului”. 

4. Matematica în secolul XXI





Dacă cristalele pot fi descrise cu acest grup de simetrii, cvasicristalele 

încalcă regulile de simetrie întâlnite la structurile cristaline tradiţionale. 

Ele prezintă proprietăţi fizice şi electrice diferite de cele întâlnite la alte 

structuri cristaline şi au fost descrise pentru prima oară în anii '80, de 

către cercetătorul israelian Daniel Schehtman, care a fost distins cu 

Premiul Nobel mult  mai tarziu insa în 2011 pentru descoperirea sa.



Suportul matematic se află in teoria 
pavajelor, adică acoperirea unui plan 

cu submulțimi ale sale fără a fi 
suprapuneri. Fiecare piesă trebuie să 

fie un disc topologic (o singură 
bucată fără găuri sau linii").



Proteina virusului gripal implicată 

în mecanismul utilizat de virus 

pentru a prelua controlul asupra 

proceselor din celulele umane pe 

care le infectează.



Comportamentele inteligente întâlnite la colonii de furnici sau
termite, roiuri de albine, stoluri de păsări, turme de animale, bancuri
de peşti, etc poartă numele Swarm Intelligence.

Această expresie a fost introdusă de către Gerardo Beni şi Jing
Wang în 1989 în contextul sistemelor celulare de roboţi.



Invata de la greier cand singur esti sa canti
Invata de la luna sa nu te inspaimanti
Invata de la vulturi cand umerii ti-s grei
Si du-te la furnica si vezi povara ei
...........................................................
Invata de la pasari sa fii mereu in zbor
Invata de la toate ca totu-i trecator
Ia seama fiu al jertfei prin lumea-n care treci
Sa-nveti din tot ce piere cum sa traiesti in veci.

(din folclorul norvegian)

Boids este un program care

simulează un stol de păsări

(Reynolds, 1987). Sunt

respectate regulile descrise

anterior :

•Apropierea de centrul de

greutate al vecinilor;

•Evitarea coliziunilor cu

vecinii;

•Potrivirea vitezei cu aceea

a vecinilor.



Algoritmul „flocking model ” simulează deplasarea unei
mulţimi de obiecte asemenea unui stol de păsări. În acest
model, fiecare entitate ia deciziile în circulaţie pe cont
propriu, reacţionează la deciziile luate de vecini în conformitate cu un
număr mic de reguli simple:

de separare: pentru a evita coliziunea cu alte obiecte  din vecinătate;

aliniere: direcţia de deplasare este in concordantă cu a vecinilor săi;

de coeziune: alinierea la poziţia medie acolegilor vecini.



Un singur peşte, o furnică sau o singură albină nu sunt inteligente,
dar coloniile de furnici, roiurile de albine au un comportament
inteligent care se manifestă printr- un mare număr de decizii
individuale care respectă regulile de baza ale grupului.

Construirea muşuroiului

•Termitele depun resturi de metabolizare, care conţin feromoni 
•Alte termitele vor depune resturi lângă grămezile cu feromoni mai 
puternici 
Sortarea

•Furnicile au tendinţa să grupeze hrana, larvele 

•Dacă se distribuie conţinutul unui muşuroi pe o suprafaţă plană, lucrătoarele încep 

să sorteze hrana şi larvele 

Reguli: 

•Furnicile văd numai obiectele apropiate din faţă 

•Dacă un obiect este departe de altele, probabilitatea de a fi ridicat este mare; dacă 

sunt prezente şi alte obiecte, probabilitatea este mică 

•Probabilitatea de a pune jos un obiect creşte dacă în apropiere sunt şi alte 
obiecte similare



 Diferite versiuni ale algoritmului „flocking model ” pot fi utilizate pentru 
a genera  interactiv modele emergente spaţiale. Motivul pentru selectarea 
efectivelor ca o zonă de studiu este fascinanta asimetrie între simplitatea 
normele şi complexitatea rezultatelor. De asemenea, prin acest mod de generare  
se raspunde cerintei arhitecturii moderne de integrarea in mediul inconjurator.



FlyLight
FlyLight, după cum sugerează şi numele este o instalaţie

de lumină realizată ingenios prin utilizarea inteligentă a tuburilor de
lumini. Instalaţia are 160 de tuburi de sticlă care se aprind şi
răspund mişcărior privitorului, imitând mişcarea unui stol de păsări.

Instalaţia creaza un ambient pitoresc.



3. 4. Statistica matematică si fizica cuantică



5. Conjecturi în teoria numerelor. 
Functia zeta a lui Riemann

.

•există o infinitate de numere prime 
Mersenne ?

orice număr perfect este par ? există 
o infinitate de numere perfecte?

•există o infinitate de numere prime 
gemene?

•Conjectura lui Goldbach
orice număr par > 6 este suma 
a două numere prime?








