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CENTRALIZATORUL TEMELOR PROPUSE
Nr.
crt.

Coordonatorul științific / Temele propuse

Candidatul căruia i s-a alocat
tema

Prof. dr. Sebastian ANIŢA
APLICAŢII ALE NUMERELOR COMPLEXE ÎN GEOMETRIE
Vor fi discutate pentru început chestiuni legate de dezvoltarea istorică a noţiunii de
număr complex, forma algebrică a numerelor complexe, interpretarea geometrică a
numerelor scrise sub formă algebrică, precum şi forma trigonometrică a numerelor complexe.

1.

Se vor prezenta rezultate şi proprietăţi geometrice care se pot caracteriza cu ajutorul
numerelor complexe. Astfel, aceste relaţii şi proprietăţi geometrice vor traduse în limbajul
numerelor complexe. O importanţă deosebită va fi acordată caracterizărilor greşite din
manualele de liceu (de exemplu cea a conciclicităţii).
În fine, se vor prezenta pe larg consideraţii metodice legate de aplicaţiile numerelor
complexe în geometrie. Se va insista asupra importanţei şi a locului pe care tema tratată îl
ocupă în programa de liceu. Vor fi menţionate tipurile de probleme de geometrie care se pot
rezolva în mod natural prin metodele discutate. O parte a acestor probleme se tratează în
cadrul orelor de matematică de la clasă, însă cea mai mare parte a lor este potrivită mai ales
pentru abordarea în cadrul cercurilor de elevi şi a centrelor de excelenţă. Lucrarea vine în
completarea materiei de clasa a X-a.
INEGALITĂŢI INTEGRALE
Acestea au o uriaşă importanţă în întreaga matematică superioară. Lucrarea va fi
dedicată prezentării inegalităţilor integrale ce se pot aborda la nivelul cunoştinţelor elevului
de clasa a XII-a. Se vor trata inegalităţi care se refera la integralele Riemann.

2.

Se vor trece în revistă noţiuni şi rezultate de bază pentru integrala Riemann precum şi
funcţiile integrabile Riemann. De asemenea se vor prezenta şi demonstra câteva dintre cele
mai importante inegalităţi integrale (Cebîşev, Cauchy, Jensen, Holder, Minkowski, Young). O
atenţie specială se va acorda aplicaţiilor acestor inegalităţi integrale.
O importanţă deosebită se va acorda aspectelor metodice legate de aplicaţiile
inegalităţilor integrale. Se va insista asupra importanţa şi locul pe care tema tratată îl ocupă
în pregătirea elevilor capabili de performanţă. Materialul vine în completarea analizei de
clasa a XII-a.
INDUCȚIA MATEMATICĂ ÎN GEOMETRIE

T.R.

Inducția completă reprezintă una din cele mai utile metode de demonstrație din
matematică. Deși este mai puțin folosită în geometrie, totuși există numeroase și importante
aplicații ale metodei și în această ramură a matematicii.
Se vor prezenta principiul inducției matematice, variantele metodei inducției
matematice, precum și tipuri de rezultate matematice demonstrate cu ajutorul acestei
metode. Se vor investiga mai multe tipuri de rezultate și proprietăți geometrice care se pot
demonstra utilizând metoda inducției matematice. Astfel, se va insista pe calculul,
demonstrația, construcția, aflarea locurilor geometrice prin inducție, inducția după numărul

dimensiunilor.
Se vor trata pe larg numeroase aspecte metodice legate de aplicațiile inducției
matematice în geometrie, insistându-se pe importanța și locul pe care tema îl ocupă în
programa clasei a IX-a sau în pregătirea concursurilor școlare. Vor fi menționate tipurile de
probleme de geometrie care se pot rezolva în mod natural prin metoda inducției matematice.
O parte a acestor probleme se tratează în cadrul orelor de matematică de la clasă, însă cea
mai mare parte a lor este potrivită mai ales pentru abordarea în cadrul cercurilor de elevi și a
centrelor de excelență.

Prof. dr. Gheorghe ANICULĂESEI
PROBLEME DE EXTREM. APLICAŢII

3.

Prin tema se oferă posibilitatea abordării unei clase largi de probleme din toate ramurile
matematicii: algebră, analiză, geometrie. Evident că se va avea în vedere tratarea cu
precădere a problemelor din matematica elementară (preuniversitară), iar după o trecere în
revistă a problematicii generale se va rezuma doar la una din ramuri – analiza - care, prin
metodele şi tehnicile de care dispune permite o tratare foarte eficientă a problemelor de
acest tip. In privinţa aplicaţiilor, acestea se pot extrage fie din fizică, chimie, economie etc.,
fie din tehnică.
NUMERE COMPLEXE ÎN GEOMETRIE

4.

In tratarea problemelor de geometrie elementară s-au conturat trei metode: prima
metodă (care a dăinuit multă vreme) bazată pe utilizarea axiomelor lui Euclid, a doua
(oarecum algebrică) bazată pe utilizarea coordonatelor ce a condus la ceea ce se numeşte
geometria analitică şi a treia metodă ce constă în tratarea vectorială a problemelor. Este
interesant faptul că prin utilizarea numerelor complexe, o bună parte dintre probleme
beneficiază de o rezolvare elegantă. Din acest motiv, considerăm că este de interes să fie
tratată o astfel de temă.

Prof. dr. Ioan BUCĂTARU
CONSTRUCŢII GEOMETRICE CU RIGLA ŞI COMPASUL

5.

Rezolvarea unei probleme de geometrie presupune, în primul rând, realizarea unei guri
corecte, care să conţină datele esenţiale ale problemei. Pentru un profesor de matematică,
este foarte important să cunoască şi să poată justica de ce şi cum pot fi realizate unele guri
geometrice folosind rigla şi compasul. Astfel de probleme se întâlnesc în programa şcolară
începând cu clasa a VI-a (mediatoarea şi bisectoarea). Se vor studia şi probleme mai
deosebite privind imposibilitatea realizării unor construcţii geometrice.
GEOMETRIA CERCULUI. INVERSIUNI

6.

Cercul este prima figură geometrică, studiată în şcoală, şi care nu este formată din
drepte/segmente de dreaptă. Există însă o legătură deosebită între cerc şi dreaptă, prin
intermediul inversiunilor.
În programa şcolară, cercul este studiat începînd cu clasa a VII-a. Se vor avea în vedere:
puterea punctului faţă de un cerc, axa radicală. Pentru inversiuni, se vor studia proprietăţile
privind imaginea unui cerc/dreaptă.

Prof. dr. Marius DUREA
DERIVABILITATEA FUNCŢIILOR DE O VARIABILĂ REALĂ ŞI
APLICAŢII

7.

Derivabilitatea este conceptul central al analizei matematice fiind construcţia teoretică
spre care se îndreaptă toate eforturile de conceptualizare oferite de noţiunile de şir numeric
şi continuitate a funcţiilor. În jurul derivabilităţii, aşadar, gravitează o serie de alte noţiuni
care sunt la rândul lor praguri esenţiale pentru introducerea unor concepte mai avansate. De
aceea, în matematica de liceu (clasele a XI-a şi a XII-a), derivabilitatea ocupă un loc foarte
important, constituind un punct cheie care permite atât trecerea la un nivel de complexitate
mai accentuat, cât şi înţelegerea mai profundă a unor lucruri parcurse anterior. În plus,
aplicaţiile oferite de acest concept prin intermediul rezultatelor fundamentale ale teoriei,
justifică pe deplin locul său în ansamblul matematicii preuniversitare.

Lucrarea dedicată acestui subiect pe care o propunem va parcurge traseul teoretic
necesar introducerii noţiunii de derivată în clasa a XI-a precum şi aplicaţiile uzuale ale acestui
concept prin intermediul teoremelor fundamentale ale teoriei. În afara acestor aspecte
convenţionale, propunem o aprofundare prin studiul dezvoltării în serie a funcţiilor şi a
aplicaţiilor ce se pot obţine pe această bază, precum şi prin studiul funcţiilor convexe
diferenţiabile care oferă instrumentul deducerii unor inegalităţi foarte importante.
Ne propunem, de asemenea, ca lucrarea să conţină un (sub)capitol dedicat unor
probleme de concurs. Un capitol de consideraţii metodice va fi rezervat pe final prezentării
unor aspecte legate de locul derivabilităţii în programa şcolară, cu accent special pe rolul
acesteia ca puncte de intersecţie a mai multor tematici fundamentale.

Prof. dr. Violeta FOTEA
INELE DE POLINOAME
8.

Subiecte de tratat: construcţia inelelor de polinoame, aritmetica în astfel de inele
(divizibilitate, cmmdc, algoritmul lui Euclid, cmmmc), clase remarcabile de polinoame (de
exemplu, polinoame ireductibile), polinoame în mai multe nedeterminate. Acest subiect este
abordat în matematica preuniversitară încă din gimnaziu.
GRUPURI DE PERMUTĂRI

9.

Subiecte de tratat: noţiunea de permutare, permutare pară, permutare impară,
subgrupul altern (al permutărilor pare), generatori, transpoziţii, cicli, descompunerea unei
permutări în cicli disjuncţi, cardinalul unui grup de permutări.
Conexiuni cu materia şcolară: permutare, transpoziţie, permutare pară, impară,
cardinalul unui grup de permutări.
CLASE DE INELE

T.R.

Subiecte de tratat: domenii de integritate, inele euclidiene (în care are loc algoritmul lui
Euclid), subinele și ideale, inele principale, inele factoriale.
Conexiuni cu materia școlară: noțiunea de inel, exemple: Z (inel principal), inele de
polinoame.

Prof. dr. Teodor HAVÂRNEANU
SCHEME CLASICE DE PROBABILITATE CU APLICAŢII LA
PROGRAMA DE GIMNAZIU ŞI LICEU
10.

11.

Elemente de teoria probabilităţilor se fac atât la gimnaziu, cât şi la liceu. Aceste noţiuni
sunt necesare pentru a înţelege mai bine o serie de modele ale fenomenelor naturale şi
sociale şi pentru a stabili o serie de identităţi combinatorice.
MAXIME ȘI MINIME PENTRU FUNCȚII REALE DE O VARIABILĂ
REALĂ. APLICAȚII LA PROGRAMELE DE GIMNAZIU ȘI LICEU
Extremele pentru funcţii şi pentru diverse mărimi se găsesc aproape în orice domeniu al
vieţii. Aceste noţiuni sunt de mare importanţă şi se regăsesc în toată programa şcolară.

Prof. dr. Cătălin LEFTER
SOFT MATEMATIC ÎN MATEMATICA PREUNIVERSITARĂ

12.

Scilab este un limbaj de programare de nivel înalt, orientat către calculul ştiinţific. Prin
această lucrare, propunem candidatului identificarea capitolelor din matematică de liceu ce
pot fi abordate din punct de vedere calculatoriu, numeric, studiul algoritmilor adecvaţi de
aproximare şi implementarea acestora în Scilab. Se pot avea în vedere diferite ramuri din
matematica studiată în şcoală: algebră (calculul cu aproximație al rădăcinilor ecuațiilor
algebrice, rezolvarea numerică a sistemelor liniare etc.), analiza matematică (calculul
numeric al integralelor definite, interpolare, grafice de funcţii, etc.), geometrie
(reprezentarea grafică a diferitelor obiecte geometrice), etc.

METODE DE APROXIMARE NUMERICĂ

13.

Aproximarea diverselor obiecte modelabile matematic (lungimi, arii, integrale, soluţii ale
unor ecuaţii funcţionale sau ale unor ecuaţii diferenţiale), calculul aproximativ al unor
constante ce apar în matematică (e, π, c etc.) au condus la dezvoltarea în matematică a
ramurilor cunoscute sub numele de teoria aproximării şi analiza numerică.
Prin lucrarea de faţă se propune candidatului studiul unor algoritmi de aproximare
numerică care au la bază metode de interpolare, studiul unor serii (Taylor - serii de puteri,
serii Fourier), etc.

Prof. dr. Răzvan LIȚCANU
POLINOAME IREDUCTIBILE CU COEFICIENŢI ÎNTR-UN INEL
INTEGRU; CRITERII DE IREDUCTIBILITATE
Subiectul presupune tratarea, din punct de vedere teoretic și metodic, a unor noţiuni şi
rezultate legate de polinoame cu coeficienți într-un inel integru uzual (Z, Q, R, C),
ireductibilitate, proprietăți ale soluțiilor. Sunt avute în vedere:
14.



Definiția și proprietăți generale ale inelelor de polinoame;

 Noțiunile de divizibilitate și ireductibilitate; legătura dintre existența soluțiilor și
ireductibilitate;


Polinoame ireductibile cu coeficienți în R sau C;

 Soluții și ireductibilitate pentru polinoame cu coeficienți întregi; lema lui Gauss; criteriul
lui Eisenstein; metoda lui Kronecker.
ECUAŢII DIOFANTICE DE GRADUL AL DOILEA

15.

Subiectul presupune tratarea, din punct de vedere teoretic și metodic, a unor noţiuni şi
rezultate legate de mulţimea numerelor întregi şi de rezolvarea ecuaţiilor de gradul al doilea
în Z. Sunt avute în vedere:
 construcţia şi proprietăţile mulţimii numerelor naturale, respectiv a numerelor întregi;
 relaţia de divizibilitate şi proprietăţilor numerelor prime;
 rezultate teoretice privind ecuaţiile diofantice, în special cele de gradul I;
 clase importante de ecuaţii de gradul al doilea: ecuaţiile pitagorice, ecuaţiiile de tip
Pell;
 metode de rezolvare a ecuaţiilor diofantice de gradul al doilea, însoţite de exemple şi
probleme rezolvate.

Prof. dr. Cezar ONICIUC
POLIEDRE

16.

În prima parte se va face o prezentare (nu foarte detaliată) a axiomaticii lui Hilbert. În
partea a doua se vor prezenta problemele specifice poliedrelor, atât la nivel teoretic cât și
practic, prin probleme deosebite:
 poliedre convexe
 poliedre particulare
 arii și volume
 relația lui Euler
 poliedre regulate; teorema de clasificare
 grupuri de simetrie.
Ultima parte va fi de metodică (proiecte de lecţii, teste de evaluare etc.).
PROBLEME DE CONCURENŢĂ ŞI COLINIARITATE
Lucrarea va avea patru părţi. În prima parte se va face o prezentare (nu foarte
detaliată) a axiomatici lui Hilbert, a calculului vectorial și a geometriei analitice. În a doua
parte se vor prezenta problemele de concurenţă şi coliniaritate cele mai cunoscute care se
găsesc în manualele şcolare. În partea a treia vor fi prezentate probleme de concurenţă şi
coliniaritate cu un grad sporit de dificultate, rezolvate atât prin metode sintetice cât și cu
metode specifice geometriei analitice și ale calculului vectorial.
Ultima parte va fi de metodică (proiecte de lecţii, teste de evaluare etc.).

Prof. dr. Cătălin POPA
ECUAŢIILE DIFERENŢIALE ALE DINAMICII PUNCTULUI
MATERIAL
17.

Ideea acestei lucrări este că, prin introducerea unor noțiuni fundamentale (și simple) din
teoria ecuațiilor diferențiale, se oferă un câmp vast și fertil de aplicații pentru calculul
diferențial și integral, precum și o viziune unitară asupra acestuia. Printre altele, se poate
prezenta o construcție a funcției exponențiale și a funcțiilor trigonometrice bazată pe
ecuațiile diferențiale.

Conf. dr. Mircea CRÂȘMĂREANU
RAPORTUL DINTRE AXIOMATIC ŞI INTUITIV ÎN PREDAREA
GEOMETRIEI
Această lucrare îşi propune găsirea unei abordări potrivite în activitatea didactică a
profesorului de matematică pentru a încuraja şi menţine interesul elevilor relativ la studiul
geometriei deoarece:

18.

 există o tendinţă tot mai accentuată la elevi de a abandona partea intuitivă a gândirii
unei probleme de geometrie. Atenţia lor se îndreaptă mai ales asupra părţii metrice
(calculatorii) pe care o rezolvă cu încântare, aproape independent de restul informaţiilor
legate de problemă,
 elevii întâmpină greutăţi în construirea şi utilizarea imaginilor figurilor şi corpurilor
geometrice, în realizarea de construcţii suplimentare, în reprezentarea infinităţii dreptei
şi a planului , în conceperea raţionamentului logic care presupune rezolvarea problemei
de geometrie,
 predarea geometriei în gimnaziu este o sarcină dificilă deoarece presupune utilizarea

unor metode atent selectate în funcţie de tipul de lecţie, obiectivele propuse, mijloacele
de învăţământ, sistemele axiomatice concepute de Euclid şi Hilbert a marcat definitiv
arhitectura internă a ştiinţei numită Matematică.
ELEMENTE REMARCABILE ASOCIATE UNUI TRIUNGHI
19.

Triunghiul este figura centrală a geometriei sintetice şi principalul obiect geometric al
matematicii şcolare. Ca atare, prezenta lucrare are o importanţă deosebită pentru
perfecţionarea cadrelor didactice. Astfel, se va avea în vedere pe lângă punctele,
segmentele, dreptele şi cercurile clasice din geometria triunghiului, o serie de configuraţii
remarcabile.
GEOMETRIA EUCLIDIANĂ A CONICELOR

T.R.

Conicele sunt obiecte geometrice de natură algebrică, mai precis curbe de gradul II, din
acest punct de vedere fiind cele mai simple obiecte de acest tip exceptând dreptele. Astfel,
lucrarea va contribui în mod esenţial la îmbogăţirea bagajului teoretic şi practic al elevilor.
Un aspect estenţial este prezentarea unor aplicaţii ale teoriei conicelor în alte domenii,
cum ar fi astronomia.

Conf. dr. Anca CROITORU
APLICAȚII ALE DERIVABILITĂȚII

20.

Lucrarea va pune în evidenţă aplicaţii ale derivabilităţii într-o serie de domenii, cum ar
fi: geometrie, algebră, economie, fizică, chimie, biologie, precum și probleme practice. În
abordarea metodico-științifică, se va sublinia rolul important al aplicaţiilor matematicii şi al
problemelor practice în modelarea unor fenomene din viaţa reală (fizică, chimie, biologie,
economie, construcţii, rezistenţa materialelor, stiinţe sociale, tehnologia informaţiei) şi
totodată rolul important al matematicii în dezvoltarea gândirii logice, în marile desoperiri
ştiinţifice şi în creşterea calităţii vieţii.
APLICAȚII ALE INTEGRABILITĂȚII

21.

Lucrarea va pune în evidenţă aplicaţii ale integrabilităţii în algebră, geometrie, diverse
domenii, precum şi probleme practice. În abordarea metodico-științifică, se va sublinia rolul
important al aplicaţiilor matematicii şi al problemelor practice în modelarea unor fenomene
din viaţa reală (fizică, chimie, biologie, economie, construcţii, rezistenţa materialelor, stiinţe

sociale, tehnologia informaţiei) şi totodată rolul important al matematicii în dezvoltarea
gândirii logice, în marile desoperiri ştiinţifice şi în creşterea calităţii vieţii.
DIN UNIVERSUL TRIGONOMETRIEI. APLICAȚII

T.R.

Lucrarea va evidenţia câteva aspecte interesante ale funcţiilor trigonometrice, vizând
serii de numere reale şi produse infinite, dar şi aplicaţii ale trigonometriei în algebră, analiză,
geometrie, fizică, astronomie. În abordarea metodico-științifică, se va sublinia rolul
important al aplicaţiilor matematicii şi al problemelor practice în modelarea unor fenomene
din viaţa reală (fizică, chimie, biologie, economie, construcţii, rezistenţa materialelor, stiinţe
sociale, tehnologia informaţiei) şi totodată rolul important al matematicii în dezvoltarea
gândirii logice, în marile desoperiri ştiinţifice şi în creşterea calităţii vieţii.

Conf. dr. Cătălin GALEȘ
APLICAȚII ALE INTEGRALELOR ÎN MECANICĂ ȘI GEOMETRIE

22.

Prezenta lucrare își propune să prezinte o serie de aplicații ale integralelor atât în
studiul geometriei maselor (masa, centrul de masa, tensorul de inerție) cât și în calculul
ariilor și volumelor unor corpuri de rotație. Sunt discutate aspecte legate de integrala
Riemann și o serie de aplicații simple ale integralelor duble, triple și de suprafață Metodele
de calcul și aplicațiile prezentate în lucrare sunt exemplificate în probleme practice
concrete.
APLICAȚII ALE MECANICII TEORETICE ÎN GEOMETRIA
EUCLIDIANĂ

23.

Lucrarea are ca scop tratatrea unor elemente de mecanică teoretică care pot fi aplicate
direct în rezolvarea unor probleme sau demonstarea unor teoreme clasice din geometria
euclidiană, în special geometria triunghiului. Sunt vizate o serie de aspecte privind: sistemele
de forțe, reducerea unui sistem de forțe, geometria maselor, centrele de greutate și centrele
de masă, și aplicații ale acestora în studiul unor probleme din geometria euclidiană
(proprietăți ale triunghiului și tetraedrului, teoremele lui Ceva și Menelaus, dreapta lui Euler
etc.).

Conf. dr. Costică MOROȘANU
APROXIMAREA NUMERICĂ A A SOLUȚIILOR ECUAȚIILOR
ALGEBRICE NELINIARE
Tema de față are drept obiectiv principal tratarea ecuațiilor algebrice neliniare. Vor fi
amintite în acest sens:
 principalele tipuri de ecuații care se predau la nivelul gimnazial și liceal;
 noțiuni generale asupra ecuațiilor (domeniu de definiție, transformări, mulțimea
de soluții); etc.
Pentru început, se va pune în evidență legătura dintre polinoame și ecuații algebrice
(coeficienți, grad, rădăcini - Teorema lui Bezout, Teorema fundamentala a algebrei
(D'Alambert-Gauss), Teorema Abel-Ruffini, rădăcini multiple, relații între rădăcini și
coeficienți (relațiile lui Viete), rezolvarea ecuațiilor algebrice de grad <= 4, tipuri particulare
de ecuații algebrice de grad > 4 (ecuații binome, trinome, reciproce, etc.), ecuații algebrice
cu coeficienți întregi și reali). De asemenea, vor fi prezentate o serie de rezultate privitoare
la separarea rădăcinilor unei ecuații algebrice oarecare (șirul lui Rolle) precum și calculul
aproximativ al rădăcinilor reale ale unei ecuații algebrice neliniare (metoda înjumătățirii
intervalului, metoda corzii, etc.).
Nu în ultimul rând, se va avea în vedere prezentarea unor noțiuni cu privire la instruirea
asistată de calculator; se va avea în vedere predarea-învățarea noțiunilor referitoare la
aproximarea numerică a soluțiilor unei ecuații neliniare, în particular, utilizarea unor metode
grafice pentru rezolvarea ecuațiilor algebrice neliniare.

Conf. dr. Marian MUNTEANU
PROBLEME DE CONSTRUCŢII GEOMETRICE

24.

Descriere:
 Generalităţi despre teoria construcţiilor geometrice
 Instrumente utilizate în construcţiile geometrice
 Probleme elementare şi neelementare de construcţii geometrice
 Locuri geometrice
 Transformări geometrice
Bibliografie (selectiva):
 G.E. Martin, Geometric constructions, Springer-Verlag, 1998.
 E. Moise, Geometrie elementară dintr-un punct de vedere superior, E.D.P., 1980.
 Paul A. Blaga, Constructii geometrice (UBB Cluj Napoca)
 Gabriel POPA, Rigla şi compasul (Recreatii matematice)

GRUPUL IZOMETRIILOR PLANULUI ŞI SPAŢIULUI EUCLIDIAN
Descriere:
 Izometrii. Proprietăţi generale.
 Grupul izometriilor.
 Clasificarea izometriilor planului şi spaţiului euclidian.
 Grupuri de simetrii.
 Deplasări. Proprietăţi.
 Clasificarea deplasărilor în planul şi spaţiul euclidian.
25.

Bibliografie:
 I. Pop, Geometrie afină, euclidiană şi proiectivă, Ed. Universităţii Al.I. Cuza, Iaşi, 1999
 L. Ornea, A. Turtoi, O introducere in geometrie, Ed. Theta, Bucuresti, 2011
 G. E. Martin, Transformation Geometry. An Introduction to Symmetry, Springer, 1982
 A. Haimovici, Grupuri de transformari. Introducere elementara, Ed. Didactica si Pedagogica,
Bucuresti, 1963
 M. Craioveanu, I.D. Albu, Geometrie afina si euclidiana, Ed. Facla, Timisoara, 1982
 D. Smaranda, N. Soare, Transformari geometrice, Ed. Academiei R.S.R., Bucuresti, 1988
 L. Duican, I. Duican, Transformari geometrice, Culegere de probleme, Ed. Stiintifica si
Enciclopedica, Bucuresti, 1987
 D. Branzei, S. Anita, C. Cocea, Planul si spatiul euclidian, Ed. Academiei R.S.R, Bucuresti, 1986
 M. Ganga, Manuale de matematica pentru clasele a IX-a si a X-a, Ed. Mathpress, Ploiesti

Conf. dr. Dănuț RUSU
ŞIRURI ŞI SERII DE FUNCŢII
Prezentarea unor aspecte teoretice şi practice relativ la şirurile şi seriile de funcţii şi a
unor aplicaţii ale acestora cum ar fi: calculul unor numere remarcabile, calculul logaritmilor
naturali, calculul integralelor definite, definirea funcţiilor elementare, determinarea
soluţiilor unor ecuaţii diferenţiale, etc.
Subiectul reprezintă o continuare a cursurilor de Analiză matematică predate în liceu şi
furnizează o mare diversitate de subiecte pentru cercurile de elevi şi centrele de excelenţă.
26.

Organizare (pe capitole): Introducere, Şiruri de funcţii, Serii de funcţii, Serii de puteri,
Serii Fourier, Aspecte metodice.
Bibliografie iniţială:
 Precupanu A., Bazele analizei matematice, Editura Universităţii „Al. I. Cuza”, Iaşi, 1993.
 Sireţchi Gh., Calcul diferenţial şi integral, vol. I şi II, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti,
1985.
 Rudner V. şi Nicolescu C., Probleme de matematici speciale, Editura Didactică şi Pedagogică,
Bucureşti, 1982.

27.

PUNCTE DE EXTREM ŞI APLICAŢII
Numeroase probleme din diverse ştiinţe, din tehnică, din economie, din viaţa socială,
etc, conduc la necesitatea determinării valorilor optime ale unui anumit proces, adică a

valorilor minime sau maxime ale acestuia. Scopul lucrării Puncte de extrem şi aplicaţii constă
în prezentarea metodelor mai des utilizate pentru determinarea punctelor de extrem ale
funcţiilor de una sau de mai multe variabile.
Subiectul reprezintă o continuare a cursurilor de Analiză matematică predate în liceu şi
poate furniza teme pentru cercurile de elevi.
Organizare (pe capitole): Introducere, Probleme elementare de minim şi maxim, Puncte
de extrem ale funcţiilor de o variabilă reală, Puncte de extrem ale funcţiilor de mai multe
variabile, Aspecte metodice.
Bibliografie iniţială:
 Mihu C., Dăneţ T., Probleme pentru aplicarea matematicii în practică, Editura Didactică şi
Pedagogică, Bucureşti, 1982.
 Precupanu A., Bazele analizei matematice, Editura Universităţii „Al. I. Cuza”, Iaşi, 1993.
 Sireţchi Gh., Calcul diferenţial şi integral, vol. I şi II, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică,
Bucureşti, 1985.
 Sfichi R., Probleme de limită şi extrem în fizică, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1990.
 Udrişte C., Tănăsescu E., Minime şi maxime ale funcţiilor reale de variabile reale, Editura
Tehnică, Bucureşti, 1980.

Conf. dr. Marius TĂRNĂUCEANU
INELE DE MATRICE

28.

Matricele constituie obiecte centrale ale algebrei, fiind întâlnite în special în conexiune
cu operatorii liniari. Ele au aplicații multiple atât în algebra, cât și în alte domenii, precum
geometria, analiza matematică, mecanică etc. Lucrarea de față vizează construcția inelului
matricelor pătratice de ordin n cu coeficienți într-un corp comutativ K, studiul proprietăților
acestuia și evidențierea izomorfismului cu inelul endomorfismelor unui K-spațiu liniar de
dimensiune n. O atenție deosebită este acordată studiului anumitor invarianți asociați
matricelor: determinant, polinom caracteristic, valori proprii, vectori proprii etc. De
asemenea, sunt investigate câteva clase importante de matrice, precum matricele
simetrice/antisimetrice, matricele ortogonale, matricele nilpotente etc.
Tema propusă este, în mod evident, conectată cu matematica preuniversitară, în care
matricele, determinanții și sistemele de ecuații liniare sunt prezente în mod curent.
Referință bibliografică: Volf, A. C., Algebră liniară, Editura Universității "Al. I. Cuza", Iași, 2002.

Conf. dr. Eugen VĂRVĂRUCĂ
FUNCȚII INTEGRABILE RIEMANN

29.

Integrabilitatea Riemann constituie unul dintre capitolele fundamentale ale Analizei
Matematice de liceu și, în același timp, unul dintre cele mai dificil de asimilat de către elevi.
Lucrarea propusă are ca scop principal prezentarea, la un nivel cât mai elementar posibil, a
criteriului de integrabilitate al lui Lebesgue, potrivit căruia o funcție definită pe un interval
compact este integrabilă Riemann pe acel interval, dacă și numai dacă ea este marginită și
mulțimea punctelor sale de discontinuitate este o mulțime de măsură Lebesgue nulă. În plus,
lucrarea va pune în evidență atât conexiuni ale acestui rezultat cu cele prevăzute în
programa școlară, cât și posibile aplicații.

Conf. dr. Claudiu VOLF
DIVIZIBILITATE ÎN INELE INTEGRE ŞI APLICAŢII
Noţiunea de divizibilitate este prezentă încă din clasele I-IV şi joacă un rol esenţial în
toată matematica.
30.

Lucrarea va studia noţiunea de divizibilitate într-un inel integru (cmmdc, cmmc,
elemente prime, ireductibile) şi proprietăţile sale generale. Se vor prezenta inelele
euclidiene, principale, factoriale. Se va insista pe aplicaţiile teoriei generale în teoria clasică
a divizibilităţii (via, de exemplu, inele de întregi pătratici).
Tema oferă posibilitatea de includere de aplicaţii didactice variate si importante,
divizibilitatea fiind o temă predilectă a problemelor de la concursurilor de matematică pentru

elevi.
TEORIA MULŢIMILOR – PERSPECTIVĂ NAIVĂ, TEORIE
AXIOMATICĂ
Mulţimile apar în şcoală încă din ciclul primar. Desigur, o tratare axiomatică a teoriei
mulţimilor la nivelul preuniversitar este excesivă, dar o înţelegere exactă a limitărilor teoriei
naive a mulţimilor trebuie să facă parte din bagajul oricărui profesor de matematică.
31.

Lucrarea va trata ideile teoriei naive a mulţimilor, paradoxurile care apar în această
teorie (care conduc la necesitatea introducerii teoriei axiomatice a mulţimilor), schiţa unei
axiomatici a teoriei mulţimilor (varianta Zermelo Fraenkel este candidatul natural, din motive
de simplitate). Se vor aborda și teme conexe, precum teoria cardinalilor (indispensabilă
înţelegerii conceptului de infinit, și acesta generator de paradoxuri celebre), ordinali,
mulţimi bine ordonate. Toate aceste idei îşi regăsesc multe aplicaţii în maniera de predare și
abordare a multor tematici din matematica preuniversitară: funcţii, relaţii, operaţii cu
mulţimi, logică etc.

Lect. dr. Marius APETRII
INTEGRALE CU PARAMETRU

32.

Chiar dacă nu sunt studiate în mod explicit în liceu, integralele cu parametru apar de
multe ori în probleme, spre exemplu în șirurile definite cu ajutorul integralelor. Prin această
lucrare se vor aprofunda noțiunile prezentate în clasa a XII-a la studiul integralelor, lucrarea
putând sta la baza unui opţional la obiectul Matematică, curriculum la decizia şcolii (C.D.Ş.),
pentru clasele cu profil real.
Noţiuni considerate a fi cunoscute sunt: limită, continuitate, derivabilitate, primitive.
Noțiuni avute în vedere (cuprins): integrala Riemann, integrale improprii, integrale cu
parametru, integrale remarcabile (Euler, Dirichlet, Poisson, Gauss etc.), consideraţii
metodice.

Lect. dr. Gabriela APREUTESEI
ȘIRURI ȘI SERII DE NUMERE REALE

33.

Se vor discuta următoarele noțiuni și rezultate:
- șіrurі mărgіnіtе, șіrurі monotonе, șiruri convergente, șiruri Cauchy, criteriul lui Cauchy
de convergență, subşіrurі, lema lui Casaro, șiruri celebre (al lui Euler, al lui Fibonacci, al
lui Catalan etc.);
- serii convergente, serii divergente, serii clasice (geometrică, armonică, armonică
generalizata);
- criterii de convergență pentru serii cu termeni pozitivi și pentru serii cu termeni
oarecare;
- aplicații in fizică (mișcarea oscilatorie), în biologie (șirul lui Fibonacci).
Se susține modul în care studiul șirurilor pregătește înțelegerea de către elevi a noțiunii
de limită, care stă la baza întregii analize matematice.
TEOREME DE MEDIE

34.

Se au in vedere atat rezultatele referitoare la media aritmetica, media geometric si
media armonica cu diversele aplicatii, dar si teoremele de medie din analiza matematica:
teoremele lui Lagrange si Cauchy, teoremele de medie pentru integrala Riemann si cea din
analiza complexa conexa cu formula integrala a lui Cauchy.

Lect. dr. Oana CONSTANTINESCU
RELAȚII METRICE ÎN PLAN ȘI SPAȚIU

35.

O parte importantă a geometriei plane este reprezentată de aplicațiile asemănării
triunghiurilor: relațiile metrice în triunghiul dreptunghic și cel oarecare. Doar o parte dintre
aceste relații metrice sunt incluse în programa clasei a VII-a, câteva completări apărând în
clasa a IX-a la calculul vectorial. Relațiile metrice în patrulatere sau în spațiu (în tetraedre)
nu sunt deloc studiate în școală. De aceea, considerăm utilă o astfel de temă, ce poate fi
tratata atât la nivel de gimnaziu, cât și la nivel liceal, printr-o incursiune în calculul
vectorial.

Bibliografie:
 Edwin Moise, Geometrie elementară dintr-un punct de vedere superior, Ed. Did. Ped., Bucuresti,
1980
 Albu, Rado, (...) Geometrie pentru perfecționarea profesorilor, Ed. Did. Ped. Bucuresti, 1983
 Nicolescu Liviu, Boskoff Vladimir, Probleme practice de geometrie, Ed. Tehnica, 1991
 Dan Brânzei, Competența și performanța în geometrie, Ed. Minied, 1992
 D. Brânzei, Sebastian Anița, Constantin Cocea, Planul și spațiul euclidian, Ed. Academiei Romane,
1986
 Gh.D. Simionescu, Noțiuni de algebră vectorială și aplicații în geometrie, Editura Tehnica,
Bucuresti, 1982.
 Paul Georgescu, Gabriel Popa, Structuri fundamentale în algebra liniară, geometria vectorială și
geometria analitică, Probleme rezolvate, Ed. MatrixRom, 2003
 Manuale școlare

ANALOGII INTRE GEOMETRIA TRIUNGHIULUI SI GEOMETRIA
TETRAEDRULUI
In matematica gimnazială, geometria triunghiului și a tetraedrului ocupă un loc de bază.
De aceea, aprofundarea unor proprietăți ale acestor obiecte geometrice este extrem de utilă.
Prin metoda analogiei, se generalizează principalele proprietăți ale triunghiului la
tetraedru. Pornind de la liniile importante în triunghi și punctele lor de concurență, se
introduc planele și dreptele importante în tetraedru și se studiază intersecția acestora.
Analog se introduc tetraedre particulare și se studiază proprietățile lor esențiale. Se poate
face o paralelă între relațiile metrice în triunghi și relațiile metrice în tetraedru, între
diferite probleme de loc geometric celebre ale triunghiului, respectiv ale tetraedrului.
36.

Materialul poate fi îmbogățit prin rezolvarea vectorială a principalelor teoreme expuse,
făcându-se astfel aplicații la materia de geometrie de liceu.
Bibliografie:
 Dan Brânzei, Bazele raționamentului geometric, Ed. RSR, 1983
 D. Brânzei, S. Anița, C. Cocea, Planul si spatiul euclidian, Ed. Academiei Române, 1986
 Nicolescu Liviu, Boskoff Vladimir, Probleme practice de geometrie, Ed. Tehnică,1991
 Traian Lalescu, Geometria triunghiului, Ed. Apolo, 1993
 Dan Brânzei, Mihai Miculita, Analogii triunghi-tetraedru, Editura Paralela 45,2011
 Gh.D. Simionescu, Noțiuni de algebră vectorială și aplicații în geometrie, Editura Tehnică,
București, 1982.
 Paul Georgescu, Gabriel Popa, Structuri fundamentale în algebra liniară, geometria vectorială și
geometria analitică, Probleme rezolvate, Ed. MatrixRom, 2003
 Manuale școlare

REZOLVAREA PROBLEMELOR DE GEOMETRIE CU AJUTORUL
CALCULULUI VECTORIAL
Geometria vectorială a luat treptat locul celei sintetice in programa de matematică
liceală. Lucrarea constă în tratarea științifică a spațiului liniar al vectorilor liberi, împreună
cu toate operațiile cu vectori și principalele lor aplicații. Partea teoretică va fi însoțită de
probleme rezolvate bine alese, putându-se prezenta atât soluția vectorială, cât și cea
sintetică, pentru a realiza o comparație a celor două metode de rezolvare. Se va pune
accentul pe metodica introducerii noțiunii de vector liber la clasă, subiect delicat și greu de
asimilat de către elevi. Se recomandă alegerea acestei lucrări de către un profesor care predă
la ciclul liceal.
T.R.

Bibliografie:
 Pop, Ghe. Neagu, Algebră liniară și geometrie analitică, Ed. Plumb, Bacău, 2000.
 C. Ionescu-Bujor, O. Sacter, Exerciții și probleme de geometrie analitică și diferențială, vol. 1,2,
Editura Didactică și Pedagogică, București, 1963.
 Gh.D. Simionescu, Noțiuni de algebră vectorială și aplicații în geometrie, Editura Tehnică,
București, 1982.
 Paul Georgescu, Gabriel Popa, Structuri fundamentale în algebra liniară, geometria vectorială și
geometria analitică, Probleme rezolvate, Ed. MatrixRom, 2003
 E. Murgulescu N. Donciu V. Popescu, Geometrie analitică în spațiu și geometrie diferențială.
Culegere de Probleme, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1974.
 Manuale școlare

Lect. dr. Alina GAVRILUŢ
FUNCŢII CONVEXE
Abordarea acestei teme de sinteză oferă posibilitatea verificării experienţei la catedră şi
a nivelului atins de profesor în cristalizarea stilului didactic şi în pregătirea metodicoştiinţifică.
37.

Lucrarea va fi un studiu dedicat problematicii funcţiilor convexe/ concave, cu punerea în
evidenţă a interpretării geometrice, exemple, caracterizări, determinarea intervalelor de
convexitate/ concavitate, realizări de grafice de funcţii, punerea în evidenţă a unor reciproce
ale teoremelor lui Lagrange şi Cauchy, etc. De asemenea, vor fi demonstrate diverse
inegalităţi remarcabile, cum ar fi inegalitatea mediilor generalizate, inegalitatea lui Young,
inegalitatea lui Holder etc., precum şi unele inegalităţi geometrice.
PUNCTE DE EXTREM. APLICAŢII

38.

Abordarea acestei teme de sinteză oferă posibilitatea verificării experienţei la catedră şi
a nivelului atins de profesor în cristalizarea stilului didactic şi în pregătirea metodicoştiinţifică.
Problematica punctelor de extrem apare la toate clasele, începând cu clasa a VII-a, la
toate disciplinele matematice: algebră, analiză matematică şi geometrie. Pe lângă abordarea
teoretică (în cadru general, pentru funcţii de mai multe variabile reale), vor fi vizate şi
aplicaţiile remarcabile ale punctelor de extrem în diverse probleme practice.
ȘIRURI DEFINITE PRIN RELAȚII DE RECURENȚĂ. APLICAȚII

T.R.

Abordarea acestei teme de sinteză oferă posibilitatea verificării experienței la catedră și
a nivelului atins de profesor în cristalizarea stilului didactic și în pregătirea metodicoștiințifică.
Problematica șirurilor recurente apare în toate clasele de liceu: progresii, matrici,
calculul derivatei de ordin n a unei funcții într-un punct, calcul de integrale, calculul valorii
aproximative a unor numere iraționale, precum și al rădăcinilor reale ale unui polinom, etc.
Vor fi abordate diverse tipuri de șiruri definite recurent: de ordinul I, de ordinul al II-lea, cu
ajutorul unei funcții, și, în particular, prin recurența omografică. De asemenea, vor fi
evidențiate proprietățile și aplicațiile practice remarcabile ale unor șiruri celebre, cum ar fi
șirul lui Fibonacci, șirul lui Traian Lalescu, șirul lui Lucas etc.

Lect. dr. Ioana Adriana LEFTER
FUNCŢII DERIVABILE
Derivabilitatea este un capitol important al analizei matematice, cu numeroase aplicaţii
în matematică, dar şi în alte ştiinţe. Din acest motiv el ocupă un loc central în materia
predată ultimelor două clase de liceu.
39.

Prin această lucrare ne propunem o trecere în revistă a rezultatelor fundamentale din
acest domeniu. Se doreşte ca teoria să fie însoţită de probleme cât mai reprezentative,
prezentate gradat din punct de vedere al dificultăţii, de la aplicaţii imediate la subiecte de
concurs, selectate din surse cât mai variate. O secţiune ar putea fi dedicată unor modele
matematice ale anumitor procese reale, descrise cu ajutorul ecuaţiilor diferenţiale. Capitolul
final va cuprinde consideraţii metodice legate de predarea noţiunii de derivabilitate în şcoală.
FUNCŢII MONOTONE

40.

Scopul lucrării este de a realiza o sinteză a rezultatelor legate de proprietatea de
monotonie a unei funcţii şi a aplicaţiilor acestora (puncte de extrem, demonstrarea unor
inegalităţi, etc.), precum şi de a pune în evidenţă conexiunile dintre funcţiile monotone şi
alte clase importante de funcţii (continue, derivabile, etc.). De asemenea, urmărim să
selectăm din manulalele scolare, din culegeri şi chiar din subiectele date în cadrul diferitelor
concursuri probleme care să arate utilitatea acestor noţiuni. Lucrarea se va încheia cu un
capitol dedicat aspectelor metodice legate de acest subiect.

Lect. dr. Ana-Maria MOȘNEAGU

41.

REZOLVAREA UNOR PROBLEME DE MATEMATICĂ FOLOSIND
UN SOFT SPECIALIZAT
Candidatul ideal va avea cunoștinte de Matlab, Maple sau Mathematica și de Calcul
numeric, pe care le va utiliza în rezolvarea unor probleme de matematică (e.g. aproximări de
integrale definite, aproximarea zerourilor unor funcții neliniare, aproximări de lungimi, arii,
volume, rezolvări de sisteme de ecuații algebrice liniare și neliniare, calculul unor
probabilități).

Lect. dr. Corina MOHORIANU
GEOMETRIA CONICELOR ÎN PLANUL EUCLIDIAN
(PROPRIETĂȚI METRICE)
42.

43.

În lucrare propun să se abordeze studiul conicelor din punct de vedere geometric, fiind
puse în evidență proprietăți metrice ale acestora. Caz particular: cercul se vor studia aplicații
prin care se face legătura cu studiul conicelor din programa de analiză matematică (liceu) și
din cadrul algebrei liniare (folosind clasificarea formelor pătratice).
CONCURENȚA ȘI COLINIARITATE ÎN SPAȚII AFINE DE
DIMENSIUNE FINITĂ
Propun abordarea acestui subiect folosind calcul vectorial și calcul baricentric în spații
afine de dimensiune finită.
Aplicații: demonstrarea unor rezultate celebre de geometrie folosind abordări clasice
(gimnaziu, liceu) și tehnici noi ce permit generalizări la spații de dimensiune finită arbitrară.

Lect. dr. Eduard ROTENSTEIN
APLICAȚII ALE TEORIEI PROBABILITĂȚILOR ÎN
GEOMETRIE ȘI ANALIZĂ MATEMATICĂ

44.

Un prim scop îl constituie parcurgerea și însușirea unor elemente teoretice fundamentale
privind: caracteristicile numerice și funcționale ale variabilelor aleatoare, studiul
comportamentului asimptotic al șirurilor de variabile aleatoare, legea numerelor mari. Într-o
a doua etapă, studiul va trebui să se concentreze pe cele două direcții principale vizate, ce
apar ca și aplicații ale Legii numerelor mari: (i) aplicații în geometrie; (ii) aplicații în analiza
matematică. Metodele de tip Monte Carlo utilizate vor permite studiul așa-numitelor
probabilități geometrice sau vor facilita calcularea unor integrale sau limite al căror studiu
este inabordabil metodelor clasice.
Pentru abordarea acestei teme, candidatul trebuie să cunoască (sau să aibă
disponibilitate de a asimila) elemente de Teoria probabilităților, Teoria măsurii, Matlab (sau
C++).

Lect. dr. Iulian STOLERIU

45.

STUDIUL STATISTIC AL SITUAȚIEI SCOLARE DINTR-O
UNITATE DE ÎNVĂȚĂMÂNT
În această lucrare, se vor folosi metode statistice pentru a descrie și analiza situația
școlară dintr-o unitate de învățământ. Mai întâi, vor fi trecute în revistă diverse metode
specifice de descriere și analiză a datelor statistice, atât cele cuprinse în manualele școlare,
cât și altele. Candidatul va culege cel puțin un set de date statistice relevante si va pune o
serie de întrebări la care dorește să răspundă folosind datele culese. Datele vor fi organizate,
descrise grafic și numeric și apoi analizate statistic. Concluziile vor fi raportate ca răspunsuri
la întrebările ridicate inițial. În funcție de abilitățile candidatului, se va utiliza un soft
specific analizei statistice, e.g. MatLab, SPSS, Excel.

46.

PARADOXURI ÎN TEORIA PROBABILITĂȚILOR ȘI STATISTICA
MATEMATICĂ
Paradoxurile întâlnite în Teoria Probabilităților sau în Statistica Matematică apar în urma
unor ambiguități de limbaj, cauzate de descrieri imprecise ale unor evenimente
probabilistice.
Lucrarea va fi o introducere în limbajul specific Teoriei Probabilităților și Statisticii

Matematice prin intermediul celor mai populare paradoxuri întâlnite în aceste discipline.
Aceste paradoxuri pot fi prezentate elevilor într-o formă atractivă, astfel încât să le
stârnească interesul spre aceste discipline aplicative. Fiecare paradox va fi descris detaliat și
explicat.
Eventual, în funcție de abilitățile candidatului, pot fi efectuate simulări pe computer.
Exemple: paradoxul lui Bertrand, paradoxul de la St. Petersburg, paradoxuri din teoria
jocurilor, paradoxul intervalelor de încredere, paradoxul zilei de naștere, dilema
prizonierului, paradoxul lui Newcombe etc.

Lect. dr. Gabriela TĂNASE

47.

TABELAREA FUNCȚIILOR REALE PRIN INTERPOLARE
LAGRANGE
Cunoscând valorile unei funcții reale în n puncte distincte, se poate determina valoarea
funcției într-un alt punct, pe baza interpolării Lagrange, care determină un polinom de grad
n-1 ce păstrează în cele n puncte neschimbate valorile date ale funcției.

48.

CALCULUL INVERSEI MATRICELOR NESINGULARE PRIN
ELIMINARE GAUSSIANĂ
Metoda eliminării (a lui Gauss) permite scrierea matricei sub forma unui produs matriceal
între o matrice inferior triunghiulară cu 1 pe diagonală și o alta, superior triunghiulară, ceea
ce conduce la calculul inversei matricei inițiale ca un produs între inversele celor două
matrice din descompunere.

