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ScurtScurtăă biografiebiografie

•• De la Pitagora nu sDe la Pitagora nu s--a pa păăstrat nimic scris. Pe baza unor tradistrat nimic scris. Pe baza unor tradițții se ii se 
presupune că spresupune că s--a născut a născut îîn insula Samos cu circa 580 ani n insula Samos cu circa 580 ani îî.e.n. .e.n. 

•• A A îînvănvățțat cu Tales din Milet, apoi fugind de tirania lui Polycrate sat cu Tales din Milet, apoi fugind de tirania lui Polycrate s--
a stabilit la Crotona a stabilit la Crotona îîn sudul Italiei, unde n sudul Italiei, unde îînfiinnființțeaza o eaza o șșcoala coala 
filozoficofilozofico--religioasăreligioasă: : ““ȘȘcoala Pitagoreicăcoala Pitagoreică””..

•• SS--a căsătorit a căsătorit șși a avut 3 urmai a avut 3 urmașși, i, doi băiedoi băiețți, Arimneste i, Arimneste șși Telauges i Telauges 
șși o fatăi o fată, D, Damo. Teamo. Telauges ajunsese mai târziu dascălul lui lauges ajunsese mai târziu dascălul lui 
Empedocle.Empedocle.

•• După versiunea lui Dicearc citat de PorfirDupă versiunea lui Dicearc citat de Porfir, maestrul ar fi murit , maestrul ar fi murit 
(circa 500 i.e.n.) (circa 500 i.e.n.) îîn Metapont n Metapont șși locuitorii acestui oras ii locuitorii acestui oras i--au arătat au arătat 
lui Cicero casa, jillui Cicero casa, jilțțul ul șși mormântul acestuia.i mormântul acestuia.

Croton on the southern coast of Italy.



Pitagoreicii aveau ca semn de unire, Pentagonul stelat sau Pitagoreicii aveau ca semn de unire, Pentagonul stelat sau 
Pentagrama. Acest semn avea pentru ei o semnificaPentagrama. Acest semn avea pentru ei o semnificațție misticăie mistică. . 

Literele scrise in vârfurile pentagonului formau cuvântul   Literele scrise in vârfurile pentagonului formau cuvântul   

corespunzând cuvântului corespunzând cuvântului ““salutsalut””..



““MUNDUM MUNDUM MUNDUM MUNDUM MUNDUM MUNDUM MUNDUM MUNDUM REGUNT REGUNT REGUNT REGUNT REGUNT REGUNT REGUNT REGUNT NUMERINUMERINUMERINUMERINUMERINUMERINUMERINUMERI””

•• După concepDupă concepțția pitagoreicilor numerele reprezentau esenia pitagoreicilor numerele reprezentau esențța a 
tuturor lucrurilor. Intregul univers constituie o armonie de tuturor lucrurilor. Intregul univers constituie o armonie de 
numere, atribnumere, atribuinduuindu--se acestora proprietăse acestora proprietățți mistice.i mistice.  
Numărul nu reprezintă ca pentru noiNumărul nu reprezintă ca pentru noi, cei de azi, un simbol , cei de azi, un simbol 
abstract, care permite evaluarea unei mulabstract, care permite evaluarea unei mulțțimi sau mărimiimi sau mărimi, , 
prin numărareprin numărare, , măsuraremăsurare, c, cântărireântărire, c, ci o realitate concretăi o realitate concretă. . 
Pitagoreicii atribuiau numerelor o existenPitagoreicii atribuiau numerelor o existențță de sine ă de sine 
stătătoarestătătoare.  Numerele sunt lucrurile .  Numerele sunt lucrurile îînsele, sau, ceea ce e nsele, sau, ceea ce e 
totuna, lucrurile sunt compuse din numere totuna, lucrurile sunt compuse din numere ““MUNDUM MUNDUM 
REGUNT NUMERIREGUNT NUMERI”” (  ( numărul guvernează lumeanumărul guvernează lumea).).



•• Pitagoreicii reprezentau numerele sub forma unor puncte Pitagoreicii reprezentau numerele sub forma unor puncte 
aranjate aranjate îîn diferite moduri, obn diferite moduri, obțținând astfel unele figuri inând astfel unele figuri 
geometrice. In acest mod apare nogeometrice. In acest mod apare noțțiunea de numere figurative, iunea de numere figurative, 
realizând pentru prima oară o legătură realizând pentru prima oară o legătură îîntre aritmetică ntre aritmetică șși i 
geometrie. Fiecare geometrie. Fiecare punct simbolizează o unitatepunct simbolizează o unitate, un atom , un atom 
material, este inconjurat de un câmp gol material, este inconjurat de un câmp gol șși nu admite nicio i nu admite nicio 
fracfracțțiune. Figurile geometrice se nasc, se compun iune. Figurile geometrice se nasc, se compun șși se i se 
descompun numai cu ajutorul numerelor descompun numai cu ajutorul numerelor îîntregi. ntregi. 

•• După modul După modul îîn care sunt an care sunt așșezate, numerele pot fi: Liniare, Plane ezate, numerele pot fi: Liniare, Plane 
sau Solide, obsau Solide, obțținând astfel geometria pe o dreaptăinând astfel geometria pe o dreaptă, g, geometria eometria 
plană sau geometria plană sau geometria îîn span spațțiu.iu.

•• Cele mai simple numere liniare, plane sau solide sunt numerele Cele mai simple numere liniare, plane sau solide sunt numerele 
2,3,4. 2,3,4. Numărul Numărul 2 d2 determină pozietermină pozițția unei drepte. ia unei drepte. Numărul Numărul 3 3 
determină cea mai simplă figură planădetermină cea mai simplă figură plană, t, triunghiul, iar 4 deriunghiul, iar 4 determină termină 
cel mai simplu corp in spacel mai simplu corp in spațțiu, tetraderul.iu, tetraderul.



•• Descompunerea numerelor se putea face Descompunerea numerelor se putea face 
șși cu ajutorul echerelor.  Presupunem un i cu ajutorul echerelor.  Presupunem un 
șșir de echere care se ir de echere care se îîmbină unul mbină unul îîn altul.n altul.  
Dacă primul echer conDacă primul echer conțține un punct, al ine un punct, al 
doilea 3, al treilea 5, doilea 3, al treilea 5, ……, s, se constată că e constată că 
suma primelor suma primelor nn numere impare formează  numere impare formează 
un pătrat de latura un pătrat de latura nn ( fig. 1). Se ob( fig. 1). Se obțțin in 
astfel astfel numerele pătraticenumerele pătratice::

1= 11= 12 2 , 1+3= 2, 1+3= 222, 1+3+5= 3, 1+3+5= 322, 1+3+5+7= , 1+3+5+7= 
4422,,……, iar suma primelor , iar suma primelor nn numere impare numere impare 
va fi : va fi : 

SSnn= 1+3+5+7+= 1+3+5+7+……+ (2 n+ (2 n--1)= n1)= n22



•• Echerele care conEcherele care conțțin numerele pare in numerele pare 
formează dreptunghiuriformează dreptunghiuri..

•• Primul dreptunghi conPrimul dreptunghi conțține două puncteine două puncte, , 
al doilea 6, al treilea 12,al doilea 6, al treilea 12,……
2=12=1●●2, 2+4=22, 2+4=2●●3, 2+4+6=33, 2+4+6=3●●4, 4, 
2+4+6+8=42+4+6+8=4●●5,5,……

•• Se obSe obțțin astfel in astfel numerele numerele 
dreptunghiulare.dreptunghiulare.

•• Se constată direct din figura Se constată direct din figura 2 2 că suma că suma 
primelor primelor nn numere pare numere pare, f, formează un ormează un 
dreptunghi de dimensiuni dreptunghi de dimensiuni nn si si n+1n+1..
SSnn= 2+4+6+= 2+4+6+……+ 2n= n(n+1).+ 2n= n(n+1).



•• Dacă dreptunghiurile din figura Dacă dreptunghiurile din figura 2 se 2 se îîmpart mpart îîn două n două 
părpărțți egale printri egale printr--o diagonal, se obo diagonal, se obțțin in numerele numerele 

triunghiulare.triunghiulare.
•• Echerele vor conEcherele vor conțține numere ine numere îîntregi consecutive. ntregi consecutive. 
•• Numerele triunghiulare se mai pot aNumerele triunghiulare se mai pot așșeza eza șși sub forma i sub forma 

din figura 3:din figura 3:
1= 1= ●●11●●2,  1+2= 2,  1+2= ●●22●●3,  1+2+3= 3,  1+2+3= ●●33●●4,  1+2+3+4= 4,  1+2+3+4= 

●●44●●5,5,……,,
•• Iar suma primelor Iar suma primelor nn numere numere îîntregi va fi : ntregi va fi : 

•• SSnn=1+2+3+=1+2+3+……+n= n(n+1).+n= n(n+1).



•• Dacă vom aDacă vom așșeza două eza două 
numere triunghiulare unul numere triunghiulare unul 
lângă altullângă altul, a, așșa ca a ca îîn figura 4 n figura 4 
(numerele situate (numerele situate îîn ultima n ultima 
linie să se suprapunălinie să se suprapună), se ), se 
obobțțin in numerele numerele 
pătraticepătratice..

Dacă vom reuni Dacă vom reuni îîn acelan acelașși mod, trei numere triunghiulare i mod, trei numere triunghiulare 
(fig. 5) se ob(fig. 5) se obțțin in numerele pentagonalenumerele pentagonale..

SS11=1,  S=1,  S22=1+4=5,  S=1+4=5,  S33=1+4+7=12,  S=1+4+7=12,  S44=1+4+7+10=22=1+4+7+10=22
Aceste numere formează o progresie aritmetică cu raAceste numere formează o progresie aritmetică cu rațția 3 ia 3 șși i 

primul termen egal cu 1:primul termen egal cu 1:
1,  1+31,  1+3●●1,  1+31,  1+3●●2,  1+32,  1+3●●3 ,3 ,……, 1+3(n, 1+3(n--1), 1), 
Iar suma primelor Iar suma primelor nn Numere pentagonale va fi:Numere pentagonale va fi:
SSnn=n+3=n+3●●[1+2+3+[1+2+3+……+(n+(n--1)]=n+ n(n1)]=n+ n(n--1)= n(3n1)= n(3n--1)1)

n(n-1)=

n(3n-1)



•• ÎÎn mod analog se obn mod analog se obțțin numerele hexagonale.in numerele hexagonale.
SS11=1,  S=1,  S22=1+5=6,  S=1+5=6,  S33=1+5+9=15,  S=1+5+9=15,  S44= 1= 1+5+9+13=28.+5+9+13=28.

•• Aceste numere formează o progresie aritmetică cu raAceste numere formează o progresie aritmetică cu rațția ia 
4 4 șși primul termen egal cu 1 (fig. 6)i primul termen egal cu 1 (fig. 6)
1,  1+41,  1+4●●1,  1+41,  1+4●●2, 1+42, 1+4●●3,3,……, 1+4(n, 1+4(n--1).1).

•• Suma primelor Suma primelor nn Numere hexagonale va fi:Numere hexagonale va fi:
SSnn=1+5+9+13+=1+5+9+13+……+(4n+(4n--3)= n(2n3)= n(2n--1).1).

•• Generalizând, se obGeneralizând, se obțține formula care ne dă numere ine formula care ne dă numere 
poligonale cu poligonale cu pp laturi. Fiecarui poligon laturi. Fiecarui poligon îîi corespunde i corespunde 
astfel un astfel un șșir de numere prin ir de numere prin îînsumarea unei progresii nsumarea unei progresii 
aritmetice cu primul termen egal cu unitatea aritmetice cu primul termen egal cu unitatea șși rai rațția ia 
egală cu numărul laturiloregală cu numărul laturilor, mai pu, mai puțțin douăin două::

1,  1+11,  1+1●●(p(p--2),   1+22),   1+2●●(p(p--2),2),……, 1+(n, 1+(n--1)(p1)(p--2);2);
SSnn=1+(p=1+(p--1)+1)+……+(np+(np--2n2n--p+3)=p+3)=
= [n(p= [n(p--2)2)--(p(p--4)]4)]





•• ÎÎn tabelul de mai sus se pot vedea: suma primilor 3 n tabelul de mai sus se pot vedea: suma primilor 3 
termeni, termenul general (de ordinul termeni, termenul general (de ordinul nn), precum ), precum șși i 
suma primelor suma primelor nn numere triunghiulare numere triunghiulare, , pătraticepătratice, , 
pentagonale,pentagonale,……, decagonale,, decagonale,……, p, p--gonale. Pentru a gonale. Pentru a 
obobțține numerele pătraticeine numerele pătratice, pitagoreicii mai foloseau , pitagoreicii mai foloseau 
șși metoda denumită i metoda denumită stadion.stadion. Pentru a găsi Pentru a găsi, de , de 
exemplu, pe 6exemplu, pe 622 , se scriu numerele de la 1 la 6 , se scriu numerele de la 1 la 6 șși i 
îînapoi de la 6 la 1, anapoi de la 6 la 1, așșa ca a ca îîn fig. 7.n fig. 7.



•• Făcând suma acestor numere se obFăcând suma acestor numere se obțține:ine:

2(1+2+3+4+5)+6=22(1+2+3+4+5)+6=2●● ●●5+6=65+6=6●●5+6=65+6=622

•• ÎÎn general,n general, pătratul unui număr oarecare  pătratul unui număr oarecare nn se va se va 
obobțține ine îînsumând numerele ansumând numerele așșezate pe ezate pe stadionulstadionul din din 
figura 8:figura 8:



•• Se constată căSe constată că, n, numărul umărul 1 s1 se află la intrarea e află la intrarea șși la i la 
ieieșșirea din irea din stadionstadion, i, iar numărul ar numărul nn al cărui pătrat se  al cărui pătrat se 
cere este situat la cotiturăcere este situat la cotitură. . 

•• Dacă vom Dacă vom îînsuma numerele situate pe acestnsuma numerele situate pe acest stadion,stadion,
se obse obțține:ine:

2[1+2+3+2[1+2+3+……+(n+(n--1)]+ n =21)]+ n =2●● + n = n+ n = n22..
•• Geometria figurativă Geometria figurativă îîn span spațțiu a condus la studierea iu a condus la studierea 

numerelor solide, cele mai simple fiind numerele numerelor solide, cele mai simple fiind numerele 
tetraedrale. Aceste numere se obtetraedrale. Aceste numere se obțțin prin in prin 
suprapunerea numerelor triunghiulare asuprapunerea numerelor triunghiulare așșezate pe ezate pe 
plane paralele. Se plane paralele. Se determină astfel tetraedredetermină astfel tetraedre, a, ale le 
căror fecăror fețțe sunt triunghiuri echilaterale egale ( fig. 9).e sunt triunghiuri echilaterale egale ( fig. 9).

•• Formula care ne dă suma a Formula care ne dă suma a nn numere tetraedrale numere tetraedrale::
•• Din figura 9 sDin figura 9 se constată căe constată că::

SS11=1,  S=1,  S22= 1+3=4,  = 1+3=4,  SS33=1+3+6=10,  =1+3+6=10,  
SS44=1+3+6+10=20,=1+3+6+10=20,……
SSnn=1+3+6+=1+3+6+……+ n(n+1)= + n(n+1)= ∑∑k(k+1)= n(n+1)(n+2)k(k+1)= n(n+1)(n+2)





•• Pentru Pentru nn=1,2.3,4 =1,2.3,4 găsimgăsim::
SS11 ●●11●●22●●3=1;      S3=1;      S22= = ●●22●●33●●4=4;4=4;
SS33= = ●●33●●44●●5=10;      S5=10;      S44= = ●●44●●55●●6=20.6=20.

•• Numerele cubice erau formate din cuburi având latura Numerele cubice erau formate din cuburi având latura 
egală cu egală cu 1,2,3,..,1,2,3,..,nn, a, așșa cum se vede a cum se vede îîn figura 10.n figura 10.
VV11=1=133=1, V=1, V22= 4+4= 2= 4+4= 233,  V,  V33=9+9+9= 3=9+9+9= 333 . .

•• Formula care ne dă suma cuburilor primelor Formula care ne dă suma cuburilor primelor nn numere numere 
natural este:natural este:
SSnn=1=133+2+233+3+333++……+n+n33= n= n22(n+1)(n+1)22

•• Pentru Pentru nn=1,2,3 obtinem :=1,2,3 obtinem :
SS11= = ●●1122●●2222=1,     S=1,     S22= = ●●2222●●3322=9,=9,
SS33= = ●●3322●●4422=36.=36.

•• ÎÎn mod analog erau formate n mod analog erau formate șși alte numere solide: i alte numere solide: 
numerele Paralelipipedice, Prismatice, Piramidale,numerele Paralelipipedice, Prismatice, Piramidale,……

•• Dintre toate aceste denumiri folosite pentru numerele Dintre toate aceste denumiri folosite pentru numerele 
figurative se mai păstrează astăzi pătratul figurative se mai păstrează astăzi pătratul șși cubul i cubul 
unui numărunui număr..



•• Pitagora a Pitagora a îîntocmit, de asemenea, ntocmit, de asemenea, șși i Tabela Tabela 
îînmulnmulțțiriiirii. . 

•• Cunoscuta si sub numele de Cunoscuta si sub numele de Tabela lui PitagoraTabela lui Pitagora, , 
aceasta ne permite să cunoaaceasta ne permite să cunoașștem produsul a două tem produsul a două 
numere naturale a x b unde a,b numere naturale a x b unde a,b €€ { 1,2,{ 1,2,……, 10}., 10}.

•• ÎÎn geometrie, i se atribuie propozin geometrie, i se atribuie propozițția din care rezultă ia din care rezultă 
căcă: : ““un plan poate fi acoperit cu poligoane regulate un plan poate fi acoperit cu poligoane regulate 
identice dacă folosim triunghiuri echilateraleidentice dacă folosim triunghiuri echilaterale, , pătrate pătrate 
sau hexagonalesau hexagonale”” (fig. 11).(fig. 11).



•• Aceasta afirmaAceasta afirmațție se justifică astfelie se justifică astfel::

•• Notăm cu Notăm cu mm numărul poligoanelor ce au  numărul poligoanelor ce au 
câte un vârf comun câte un vârf comun șși, ca urmare, unul din i, ca urmare, unul din 
cele cele mm unghiuri va fi 360:unghiuri va fi 360:mm. . 

•• Cum unghiul unui poligon regulat cu Cum unghiul unui poligon regulat cu nn laturi laturi 
are 180are 180˚̊ (n(n--2):2):nn grade, grade, 
se deduce egalitatea:se deduce egalitatea:



= , adica n= 2+

•• mm si si nn fiind numere intregi, se obfiind numere intregi, se obțține: m=3, n=6; ine: m=3, n=6; 
m=4, n=4; m=6, n=3.m=4, n=4; m=6, n=3.

•• Deci, plaDeci, planul poate fi acoperit numai cu hexagoane nul poate fi acoperit numai cu hexagoane 
regulate, regulate, pătrate sau triunghiuri echilateralepătrate sau triunghiuri echilaterale..



•• Au fost studiate, de asemenea, numerele Perfecte, Au fost studiate, de asemenea, numerele Perfecte, 
Imperfecte Imperfecte șși Supraperfecte.i Supraperfecte.

•• Un număr se numeUn număr se numeșște Perfect dacă suma S a te Perfect dacă suma S a 
divizorilor săi divizorilor săi (exceptând (exceptând numărul numărul îînsunsușși) i) este egală este egală 
cu numărul dat Ncu numărul dat N. D. Dacă S acă S > N> N, n, numărul este umărul este 
Supraperfect , iar daSupraperfect , iar dacă S că S < N< N ,  , numărul este numărul este 
Imperfect.Imperfect.

•• Mai târziu, EMai târziu, Euclid (sec.uclid (sec. 3  3 i.e.n) i.e.n) dă formula numerelor dă formula numerelor 
perfecte: N=2perfecte: N=2pp--11●●(2(2pp--1), unde 1), unde pp din din 22pp--11 este număr  este număr 
prim. prim. 

•• Pentru p = 2,3,5, se obPentru p = 2,3,5, se obțțin in numerele perfectenumerele perfecte: : 
6=1+2+3;               28=1+2+4+7+14;6=1+2+3;               28=1+2+4+7+14;
496=1+2+4+8+16+61+62+124+248496=1+2+4+8+16+61+62+124+248



•• Se cunosc până acum Se cunosc până acum 18 numere perfecte, 18 numere perfecte, 
ultimul se obultimul se obțține pentru p=3217 ine pentru p=3217 șși are i are 
aproximativ 200 de cifre.aproximativ 200 de cifre.

•• Numerele:Numerele:
12<1 + 2+3+4+6;                 12<1 + 2+3+4+6;                 
18<1+2+3+6+9;18<1+2+3+6+9;
20<1+2+4+5+1020<1+2+4+5+10
sunt sunt supraperfectesupraperfecte, , 

iar numerele :iar numerele :
14>1+2+7;              16>1+2+4+8;              14>1+2+7;              16>1+2+4+8;              
22>1+2+1122>1+2+11

sunt sunt imperfecteimperfecte..



•• ÎÎn n șșcoala pitagoreică erau studiate coala pitagoreică erau studiate șși Numerele i Numerele 
Prietene (fiecare dintre ele este egal cu suma Prietene (fiecare dintre ele este egal cu suma 
divizorilor celuilalt). Lui Pitadivizorilor celuilalt). Lui Pitagora i se atribuie găsirea gora i se atribuie găsirea 
primei perechi de numere prietene: 220 si 284.primei perechi de numere prietene: 220 si 284.

220=1+2+4+71+142220=1+2+4+71+142
284=1+2+4+5+10+11+20+22+44+55+110284=1+2+4+5+10+11+20+22+44+55+110

•• A doua pereche de numere prietene a fost gasită A doua pereche de numere prietene a fost gasită 
abia abia îîn anul 1636 de Pierre Fermand:n anul 1636 de Pierre Fermand:

NN11=9363 584;   N=9363 584;   N22= 94372056.= 94372056.

•• Până Până îîn anul 1943 se cunon anul 1943 se cunoșșteau 390 de astfel de teau 390 de astfel de 
numerenumere



•• Teoria cosmogonică Teoria cosmogonică al lui Pitagora presupune că al lui Pitagora presupune că 
toate corpurile ceretoate corpurile cereșști erau situate pe zece sfere ti erau situate pe zece sfere șși i 
se roteau pe niste traiectorii circulare, se roteau pe niste traiectorii circulare, îîn jurul unui n jurul unui 
foc sacru. Afoc sacru. Apare pentru prima oară ipoteza că pare pentru prima oară ipoteza că 
pământul nu se află in centrul lumiipământul nu se află in centrul lumii, a, abandonând bandonând 
astfel teoria geocentricăastfel teoria geocentrică..
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