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CUVÂNT ÎNAINTE 

 

 
 

 
Revista  „IT Generation” este proiectul elevilor noștri, care 

doresc să-și exprime interesele de cunoaștere, aspirațiile, visurile lor, 

într-o „Foaie”  redactată de ei înșiși, sub îndrumarea profesorilor 

lor. 

Canalizarea energiilor, a potențialului lor creativ în acest 

proiect nu poate decât să ne bucure. 

Sperăm că revista elevilor școlii noastre, rod al activității lor 

în afară de clasă, va avea un pronunțat caracter formativ, va stârni 

curiozități de cunoaștere, dorința de performanță, va descoperi 

talente, va dezvolta atitudini, abilități de  comunicare. 

Urăm revistei cât mai mulți cititori și colaboratori și o 

apariție îndelungată. 

Director,  

Prof. Nuță Angelica 

Director adjunct, 

Goiceanu Dorina 
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„Omul este muritor prin temerile lui și nemuritor prin dorințele 

lui.” 

 

 

 

 

CINE A FOST PITAGORA? 

 

 Pitagora (născut în anult 580 î. Hr.- decedat în anul 495 î. 

Hr) a fost un filosof, mare educator și învățător al spiritului grecesc 

și un “tată” al matematicii, încă de pe acele timpuri. 

 Încă de tânăr a călătorit mult, vizitând Orientul Apropiat 

până în India. Când s-a întors în Samos, a dat peste Polycrates care 

a fost tiran al Samosului în perioada 538-522 î.Hr. Pitagora, el 

însuși un mic dictator, s-a mutat la Crotona, azi Crotone în Italia, 

unde a întemeiat cel mai ”totalitar” colegiu posibil.  

Puteau intra în el și bărbații și femeile, dar trebuiau să depună 

înainte un jurământ de castitate și să se oblige la un regim alimentar 

care excludea vinul, carnea, ouăle și bobul. Ce-a avut el cu bobul, 
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nimeni nu a înțeles. Toți trebuiau să se îmbrace cât mai simplu și 

decent. Râsul era interzis și la sfârșitul fiecărui an de școală, toți 

elevii erau obligați să-și facă public autocritica. Seminariștii erau 

împărțiți în externi, cei care după cursuri se întorceau acasă 

și interni, cei ce rămâneau noaptea în această ”mănăstire”. Pe cei 

dintâi îi încredința în grija unor asistenți și doar de ceilalți, 

esotericii, care constituiau cercul restrâns al adevăraților inițiați, se 

ocupa personal. Chiar și aceștia îl vedeau pe Pitagora doar după 

patru ani de ucenicie. În acea perioadă el le trimitea cursurile scrise 

și autentificate cu formula ”authos epha”, adică ”el însuși a spus-o”. 

Abia după această așteptare Pitagora binevoia să-și facă apariția în 

fața discipolilor. 

Începea cu matematica. Dar nu așa cum o înțelegeau 

grosolanii și interesații egipteni, care o inventaseră doar din scopuri 

practice. Pitagora vedea matematica ca o teorie abstractă, dedicată 

antrenării minții cu deducții logice, cu exactitatea proporțiilor și cu 

demonstrațiile. Doar după ce îi aducea la un astfel de nivel pe elevi 

trecea la geometrie care pentru el se compunea din elemente clasice: 

axioma, teorema și demonstrația. Fără să-l cunoscă pe Thales din 

Milet, a stabilit o serie de teoreme: suma unghiurilor dintr-un 

triunghi este egală cu două unghiuri drepte și pătratul ipotenuzei 

într-un triunghi dreptunghic este egal cu suma pătratelor celorlalte 

două laturi. Poate ar mai fi spus și alte adevăruri, dar el disprețuia 

astfel de ”aplicații”, considerându-le prea mici pentru geniul său. 

Apollodor povestește că atunci când a descoperit teorema cu 

ipotenuza, Pitagora a sacrificat 100 de animale ca să le muțumească 

zeilor. Știrea trebuie să fie falsă deoarece Pitagora s-a mândrit cu 

faptul că nu făcea rău animalelor, impunându-le același lucru și 

discipolilor. Singurul exercițiu care îi aducea bucurie nu era 

fomularea în sine a teoremelor, ci speculațiile înalte și abstracte ale 

teoriei. 

Chiar și artimetica el nu o vedea ca pe un instrument de 

contabilitate, ci ca pe un studiu al proporțiilor. Așa a descoperit 

legătura dintre număr și muzică. Trecând într-o zi prin fața 
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atelierului unui fierar, a fost surprins de ritmicitatea loviturilor de 

ciocan pe nicovală. Întors acasă a început să facă experimente 

punând să vibreze corzi de aceeași grosime și la fel de tensionate, 

dar de lungimi diferite. A ajuns la concuzia că sunetele depind de 

numărul de vibrații. Le-a calculat și a stabilit că muzica nu este 

altceva decât o relație numerică între aceste vibrații, măsurată după 

intervalul dintre ele. Chiar și tăcerea spunea el nu este decât o 

muzică pe care urechea omenească nu o percepe, fiincă e continuă, 

deci nu are intervale. Planetele, ca toate celelalte corpuri aflate în 

mișcare produc o ”muzică a sferelor”. Pământul este o sferă, afirma 

Pitagora cu 2000 de ani înaintea lui Copernic și Galilei și învârte în 

jurul axei sale de la est la vest având cinci zone: arctică, antarctică, 

hibernală, estivală și ecuatorială. Împreună cu celalate planete 

forma cosmosul. 

O parte din ideile sale erau inspirate din filosofia Orientului. 

Astfel, sufletul, fiind nemuritor, migrează de la un corp la altul, 

părăsindu-l pe cel mort, purificându-se un timp în Hades apoi 

reîncarnându-se. Pitagora își amintea că fusese cândva o curtezană 

celebră, apoi eroul aheu Euforbiu din războiul troian. Ba chiar 

mergând odată la Argos, își recunoaște acolo o armă din timpul 

expediției. Toate aceste aspecte îl fac pe Pitagora un personaj 

aproape fantastic. Timon din Atena ni l-a înfățișat din punct de 

vedere intelectual ca pe un ”histrion(bufon) cu aere solemne care tot 

dându-și singur importanță a reușit să și-o capete”. Pitagora nu se 

mărginea să practice virtutea, ducând o viață castă, păstrând un 

regim alimentar riguros și având o purtare demnă și înțeleaptă, ci a 

făcut un instrument de publicitate pentru sine. Devenise o figură 

semi-divină: învățăceii așteptau patru ani până să-l vadă. 

Închistat în orgoliul său de castă și tot mai convins că cercul 

pitagoricienilor constituie o grupare aleasă și predestinată de zei să 

pună ordine în rândul oamenilor, s-a hotărât să ia puterea în stat și 

să întemeieze la Crotona republica ideală, bazată pe filosofia 

elaborată de el însuși. Ca toate republicile ideale, ea urma să fie 

o ”tiranie luminată”. Pitagora dorea să interzică tuturor vinul, 
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carnea, ouăle, bobul, amorul și râsul. La un moment dat crotonezii 

au constatat că toate demnitățile din stat erau deținute de adepții lui 

Pitagora, oameni austeri, foarte serioși, plicticoși, comepetenți și 

îngâmfați care doreau să facă din Crotona o închisoare-mănăstire. 

Înainte de a fi prea târziu, au înconjurat seminarul, i-au scos pe 

chiriași și i-au ucis. Pitagora a apucat să fugă, dar un destin 

răzbunător i-a condus pașii într-un lan cu bob. Din scârba pe care o 

avea față de această legumă a refuzat să se ascundă acolo. A fost 

prins și omorât cândva în jurul anului 495 î.Hr. Avea deja peste 80 

de ani și își pusese la adăpost ”Comentariile”, încredințându-le 

fiicei sale Damona, cea mai fidelă discipola a sa, ca să le 

răspândească în lume. 

 

material selectat de elevii Corina Constantin și Amelia 

Chirilă 

 

Să lucrăm la mate! 

 
Probleme propuse de elevi 

 
 

Clasa a V-a  
1.În trei clase sunt 95 de elevi. În a doua clasă sunt cu 3 elevi mai 
mulți decât în prima și cu 5 elevi mai puțin decât în a treia. Câți elevi 
sunt în fiecare clasă? 
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2.Media aritmetică a trei numere este 25,5. Primul număr este un 
sfert din al doilea, iar al treilea este 12,7. Aflați primele două 
numere. 
 
3.Media aritmetică a numerelor 2 , 3 16x x  și 12,32  este 30. 

Determinați numărul rațional x  . 
 
4.Dacă  31,5a b  , calculați 17 17 34,66a b   . 

 
5. Dacă  4 4 71,2 85,6a b   , calculați a b  . 

 
6.Aflați x: 

a)
 

2 302 4x    b)
 

3 213 9x    c)
 

5 114 16x    

d)
 

1 105 125x    e)
 

3 1 192 2x    f)
 

5 1 443 3x   

g)
 

4 2 467 7x    h)
 

2 3 258 8x    i)
 

1016 4x   
 

7.Verificați dacă numărul 2000 2000 20005 6 9a     este divizibil  cu 10. 
 

8.Demonstrați că numărul 2012 1001 1003 2003 20172 4 3 7 5a        este 
divizibil cu 5. 
 
9.Fie , , , ,A B C D E  cinci puncte în plan, oricare trei necoliniare. Câte 

segmente determină cele cinci puncte? 
 
10.O bucătărie are forma unui dreptunghi cu lungimea de 3 m și 
lățimea de 2 m. Câte plăci de gresie de forma unui pătrat cu latura 
de 50 cm sunt necesare pentru podeaua bucătăriei? 
 
11.Un vas în formă de paralelipiped dreptunghic are dimensiunile 

40 , 25L cm l cm   și înălțimea este cu 9cm  mai mare decât 
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diferența dintre lungime și lățime. Verificați dacă în vas încap 10 litri 
de apă. 
 

12.Un dreptunghi are lățimea egală cu 
2

9
 din lungimea sa și aria 

egală cu  21458cm . Calculați perimetrul dreptunghiului. 
 
13.Aflați x: 

a)
 

  2 22017 60 7 28 31 2 1848 329x        
 

 

b)
    8 4 4 3 2 45 25 :125 3 17 15 : 8 : 4 : 2 807x      
 

 

c)
 

  2 2744 8 13 16 11 17 : 4 5x          

 

14.Bunica are un coș cu mere. Bogdan ia 
1

3
 din totalul de mere și 

pleacă. Ștefăniță ia 
1

2
 din cantitatea de mere rămasă și pleacă. Edi 

ia 
1

8
 din cantitatea de mere rămasă și lasă în coș 14 mere. Câte 

mere a avut bunica și câte mere a luat fiecare nepot? 
 

elevi:  Bumbea Radu, Iliuță Eduard, Stancu Bogdan, Radu Ștefăniță, 
Ghină Miruna 

 
Clasa a VI-a 

1.Punctele , ,D E F sunt mijloacele laturilor    ,AB AC  respectiv 

 BC  ale triunghiului ABC  și 16 ,AB cm  30 , 42BC cm AC cm  . 
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Completați spațiile libere din propozițiile următoare. 
a)Liniile mijlocii ale ABC   sunt: .......................................... 
b)

 
..........DE  

     ..........EF  

     ..........DF  

c)
 

...........DE cm  
    ...........EF cm  
    ...........DF cm  
d)Perimetrul patrulaterului DEFB  este egal cu ................................

 
 

e)Perimetrul triunghiului ABC  este egal cu ................................
  

 
f)Perimetrul triunghiului DEF  este egal cu ................................

   
 

 

2. Fie ABC  cu    0 065 , 30 , 8 ,m B m C BC cm     

E  și F  sunt mijloacele laturilor  AB  , respectiv  AC  . 
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Completați spațiile libere din propozițiile următoare. 

a)Segmentul  EF  este .................. în triunghiul ABC  . 
 
 

b) ..........EF  și  ...........EF cm  
 
 

c)Unghiurile AEF  și ABC  se numesc unghiuri ............... și au 
măsurile .............

 
 

d) ........AEF         și    ...............m AEF   

e) Unghiurile AFE  și ACB  se numesc unghiuri ............... și au 
măsurile ............. 

f)
 

........AFE         și    ...............m AFE   

g) Suma măsurilor unghiurilor triunghiului ABC  este de ............... 

h)
 

  ............m BAC   

3. Punctele , ,M N P sunt mijloacele laturilor    ,AB BC  respectiv 

 AC  ale triunghiului ABC  și 26 ,AB cm  32 , 24BC cm AC cm  . 

 

 
 
Completați spațiile libere din propozițiile următoare. 

a)Segmentele    ,MN NP  și  MP  sunt ..........................în ABC  . 

b)
 

..........MP   și  .............MP cm  
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     ..........MN   și  .............MN cm  

     ..........NP   și  .............NP cm  

c)Perimetrul triunghiului ABC  este egal cu ................................
   

 
d)Perimetrul triunghiului MNP  este egal cu ...............................

   
 

e)Perimetrul patrulaterului MPCB  este egal cu ................................
   

 
 

4.Fie      , , ,ABC AD BE CF  medianele triunghiului, G  centrul 

de greutate al triunghiului. 
 

 
 
 
Completați spațiile libere. 
a)Dacă 16GD cm  atunci ...........AG cm  și  ...........AD cm . 
b)Dacă 24BG cm  atunci ...........GE cm  și  ...........BE cm . 
c)Dacă 30CF cm  atunci ...........FG cm  și  ...........CG cm . 

d)
 
 FE   este ............................. în ABC . 

e)
 

..........FE  și  ...........FE cm  

f)
 
 DE   este ............................. în BEC . 

g)
 
 FE   este ............................. în AEB . 

h) ................AEF   ca fiind unghiuri corespondente. 
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5.Trei numere naturale sunt direct proporționale cu 3, 5 respectiv 9, 
iar suma lor este 153. Aflați numerele. 
 
6.Trei numere naturale sunt invers proporționale cu 2, 4 respectiv 6, 
iar suma lor este 55. Aflați numerele. 
 
7.Într-o clasă cu 27 de elevi, 15 elevi merg la cercul de matematică, 
17 elevi merg la cercul de fizică și trei elevi nu merg la nici un cerc. 
Câți elevi din clasă merg la ambele cercuri? 
 
8.Două unghiuri sunt suplementare, iar unul din ele este de 5 ori 
mai mare decât celălalt. Aflați măsurile celor două unghiuri. 
 
9.Două unghiuri sunt complementare, iar unul din ele este de 4 ori 
mai mic decât celălalt. Aflați măsurile celor două unghiuri și măsura 
unghiului format de bisectoarele lor. 
 
10.Patru unghiuri în jurul unui punct au măsurile direct 
proporționale cu 2, 3, 4 respectiv 6. Aflați măsurile celor patru 
unghiuri. 
 

elevi: Oana Anghel, Darius Voicu, Mihai Boată, Cristian Toma 
 

 
Clasa a VII-a 

1.Dacă 
1

16x
x

   calculați  2

2

1
x

x
 . 

 

2. Dacă 
1

15x
x

   calculați  2

2

1
x

x
 . 
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3.Raportul a două numere este  
1

9
, iar media lor geometrică este 12. 

Aflați numerele. 
 
4.Media geometrică a două numere este 15, iar unul din numere 
este 3. Aflați celălalt număr. 
 
5.Un triunghi echilateral ABC  are  8AB cm , iar M  este mijlocul 

laturii   BC . Aflați înălțimea și aria triunghiului, precum și distanța 

de la punctul M  la BC  . 
 

6.Un ABC  are   090 , 5m A AC cm   și  12AB cm . Calculați 

lungimea ipotenuzei, perimetrul și aria triunghiului. 
 
7.Un trapez isoscel ABCD  are , 8 ,AB CD AB cm  

 20CD cm  și   045m BCD  . Calculați perimetrul, aria 

trapezului și aria triunghiului  ABC . 
 

8. Fie ABC ,   0135 , 4 , 12 2m BAC AB cm AC cm    . 

Calculați perimetrul și aria triunghiului. 
 

9.Un disc are aria  225 cm . Aflați latura și aria unui pătrat înscris în 
cerc. 
 
10.Fie ABCD  un dreptunghi,  12 , 4 ,AB cm BC cm   

I   mijlocul segmentului     , , 2AB J CD CJ DJ   

     , ,DI BC P AJ BC Q AQ DP K      . 

a)Determinați valoarea raportului  
AK

KQ
. 
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b)Calculați  
PKQA

. 

 

11.Fie ABCD  un paralelogram, K  mijlocul segmentului   DC , Q  

mijlocul segmentului     ,BC AK BC L   

 DQ BC P  . 

a)Dacă  226ABCDA cm , calculați 
BLPA

 și  
APCDA . 

b)Arătați că  
1

2
KQ CP  . 

 
12.Fie , ,A B I  trei puncte pe un cerc de centru O  și rază  

  016 , 30R cm m AIB  . 

a)Calculați   m AOB . 

b)Calculați perimetrul și aria triunghiului  AOB . 
 

13.Se consideră un cerc de centru O  și  AB  o coardă pe cerc care 

subîntinde un arc de 1200,  18AB cm . Calculați raza cercului, 
distanța de la centrul cercului la coardă și aria triunghiului  AOB . 

elevi: Ioana Teodora, Rada Andrada, Tudoran Bianca, Coandă 
Cătălina, Bică David 
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Clasa a VIII-a 
 
1.Un cilindru circular drept are 5R cm  , iar generatoarea este 
egală cu dublul razei. Aflați aria laterală și volumul cilindrului. 
 

2.Aria bazei unui cilindru circular drept este egală cu 249 cm  , iar 
generatoarea este egală cu triplul razei. Aflați volumul cilindrului. 
 
3.Un cilindru circular drept are generatoarea egală cu  10cm , iar 
lungimea cercului de la bază este egală cu  12 cm . Aflați aria totală 
și volumul cilindrului. 
 

4.Volumul unui cilindru circular drept este 3144 cm  , iar aria bazei 

este 236 cm . Aflați generatoarea și aria laterală a cilindrului. 
 

5.Aria laterală a unui cilindru circular drept este egală cu 2400 cm  , 
iar generatoarea este de 25cm  . Aflați volumul cilindrului. 
 
6.Secțiunea axială a unui cilindru circular drept este un pătrat cu 

aria egală cu 28cm  . Aflați aria totală a cilindrului. 
 

elevi: Bădescu Evelyn, Chiran Cătălina, Tudoroiu Alin 
 
 7.Un con circular drept are raza de 2 cm, iar raportul dintre aria 

laterală și aria totală a conului este  
6

7
 . 

a)Aflați generatoarea și înălțimea conului. 

b)Calculați volumul conului. 

 

8.Secțiunea axială a unui con circular drept este un triunghi 

echilateral cu aria egală cu  225 3cm  . 

a)Aflați raza, generatoarea și înălțimea conului. 
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b)Calculați aria laterală și volumul conului. 

 

9.Raza și înălțimea unui con circular drept sunt direct proporționale 

cu 6 și 8, iar generatoarea are lungimea de 20 cm. Calculați raza, 

înălțimea, aria totală și volumul conului. 

 

10.Un con circular drept are raza de 5cm și înălțimea de 12cm. 

a)Calculați generatoarea și aria laterală a conului. 

b)Se secționează conul  cu un plan paralel cu baza, care trece prin 

mijlocul înălțimii. Determinați volumul trunchiului de con obținut 

prin secționare. 

 

11.Secțiunea axială a unui trunchi de con este un trapez isoscel 

ABCD cu baza mare  14AB cm  , baza mică 6CD cm    și  

  045m ABC   . 

a)Aflați înălțimea și generatoarea trunchiului de con. 

b)Calculați aria laterală și volumul trunchiului de con. 

c)Determinați volumul conului din care provine trunchiul. 

 

12.Un cub are muchia de 6 cm. 

a)Determinați raza și volumul unei sfere cu centrul în centrul cubului, 

care este tangentă la fețele cubului. 

b)Calculați raportul dintre aria sferei și aria totală a cubului. 

 
elevi: Ștefan Mihaela, Voicu Daiana, Vătășoiu Andrada 
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Labirint … pentru începători 
                                    

 

și pentru avansați! 
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Să ne amuzăm! 

 

 
Un apel telefonic la o agenție de turism: 

- Faceți excursii in Egipt? 

- Da, desigur... 
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- Spuneți-mi, va rog, ce stațiuni balneare sunt acolo? 

- Sharm-el-Sheick, Hurgada, Taba, Nuveiba... 

- Stop.... Nuveiba. Nuveiba e bine! 

- Când doriți să plecați, câte persoane? 

- A, nu, nu plecam. Noi doar rezolvam integrame... 

 
 

 
 
 

 

"Începând de azi, Pământul nu mai este atât de singur" 
 

NASA a anunţat  că sonda spaţială Kepler a descoperit "sora 

mai mare a Pământului", prima planetă care are dimensiuni 

asemănătoare cu ale Terrei şi ar fi locuibilă, scrie CNN. 

Chiar dacă NASA nu poate stabili cu exactitate dacă planeta 

dispune de munţi, apă şi aer, aceasta seamănă cel mai bine cu 

Pământul din rândul tuturor obiectivelor descoperite până acum de 

astronomi. 

"Începând de azi, Pământul nu mai este atât de singur", a declarat 

cercetătorul Jon Jenkins, din cadrul programului Kepler. 

Planeta Kepler-452b se află la o distanţă de 1.400 ani-

lumină de Terra, în constelaţia Cygnus, scrie CNN. Aceasta este cu 

60% mai mare decât Pământul, explică NASA şi se află în zona 

locuibilă a stelei sale. 
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Un vizitator ar experimenta pe Kepler-452b o gravitaţie de 

două ori mai puternică decât pe Terra şi cercetătorii spun că şansele 

ca planeta să aibă o suprafaţă muntoasă sunt "mai mari ca 

nicioadată". 

Chiar dacă se situează mai departe de steaua sa, Kepler-452, 

decât distanţa dintre Pământ şi Soare, aceasta este mai strălucitoare. 

În aceste condiţii, planeta primeşte o cantitate de energie 

asemănătoare cu cea care vine dinspre Soare către Pământ. Mai 

mult, "lumina solară" ar fi asemănătoare cu cea de pe Terra, a 

declarat Jenkins. 

Planeta "are cu siguranţă atmosferă", a mai spus Jenkins, chiar 

dacă oamenii de ştiinţă nu pot stabili cu exactitate compoziţia 

acesteia. Presupunând că geologii planetari au dreptate, atmosfera 

planetei Kepler-452b ar fi mai densă decât pe Pământ şi relieful ar 

dispune de vulcani activi. 
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Potrivit NASA, un an pe planeta sora cu Pământul ar avea 

385 de zile, faţă de Terra, unde are 365 de zile. Datorită faptului că 

a petrecut mult timp pentru a orbita în zona respectivă - 6 miliarde 

de ani - va avea destul timp pentru a susţine viaţa, a spus Jenkins. 

"Viaţa ar putea avea o oportunitate substanţială, dacă pe 

planetă ar exista toate ingredientele şi condiţiile necesare susţinerii 

ei", a mai declarat Jenkins. 

elevi:Dumitru Cătălin, Firan Răzvan 

 

 

 
 

 
FIZICĂ ȘI CHIMIE 

PROBLEME PROPUSE … de elevi 
 

 
1.Un biciclist rulând cu 8km/h ar ajunge la destinație la ora 16, iar 
rulând cu 16km/h ar ajunge la destinație la ora 13. Câți kilometri are 
de parcurs? Care este ora de plecare? 
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2.Două forțe au același punct de plecare și aceeași direcție. Dacă 
acționează în același sens, rezultanta lor este de 140 N, iar dacă 
acționează în sensuri contrare, rezultanta lor este de 20 N. Ce 
mărimi au forțele? 
 
3.Un vapor parcurge pe un râu distanța de 350km astfel: 5 ore dus și 
7 ore întors. Cărui fapt i se datorează timpii diferiți la dus și la întors? 
Care este viteza proprie a vaporului pe ambele parcursuri? 
 

 
4.Un conductor ohmic alimentat la o tensiune U = 24 V consumă 
timp de 20 minute o energie electrică W = 28,8kJ. Determină: 
a)intensitatea curentului ce-l străbate 
b)rezistența electrică a conductorului 
c)căldura degejată prin efect Joule în 10 minute 
 
5.Câtă apă cu temperatura de 600 C trebuie pusă peste o bucată de 
gheață cu masa de 2 kg și temperatura de -150C pentru a obține apă 
cu temperatura de 150C ? 
 
6.Ce masă de apă trebuie folosită pentru a obține 300 grame de 
soluție de concentrație 50%? 
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7.În 400g soluție de saramură de concentrație 20% se introduc 10g 
sare. Să se calculeze concentrația soluției obținute. 
 
8.Câtă apă trebuie evaporată dintr-o soluție cu masa 900g de 
concentrație 30%, pentru a obține o altă soluție cu concentrația de 
20%? 
 
9.Se ard 80g sulf de puritate 90%. Determinați volumul de dioxid de 
sulf obținut. 
 
10.Se ard 200g de fer. Aflați masa de O2 necesară, numărul de moli 
de Fe3O4 și volumul de aer ce conține oxigenul necesar reacției. 

elevi: Badea Cristian, Dimulescu Nicu, Căpraru Ștefan 

 
 
PREMIUL NOBEL pentru CHIMIE 2016 a fost acordat 
cercetătorilor Jean-Pierre Sauvage, Sir J. Fraser Stoddart 
şi Bernard L. Feringa 
 
      Jean-Pierre Sauvage, Sir J. Fraser Stoddart şi Bernard L. 

Feringa au fost recompensaţi cu Premiul Nobel pentru Chimie de 

către juriul Academiei Regale Suedeze de Ştiinţă. Aceştia au fost 

premiaţi pentru proiectarea şi sintetizarea maşinăriilor moleculare. 

Experţii au dezvoltat cea mai mică maşinărie din lume. Laureaţii 

Nobel din 2016 au fost premiaţi pentru dezvoltarea maşinăriilor 

moleculare care în prezent sunt de mii de ori mai subţiri decât firul 

de păr. 

Maşinăria dezvoltată de Jean-Pierre Sauvage, Fraser 

Stoddart şi Ben Feringa va putea fi utilizată de cercetătorii din 

întreaga lume pentru a dezvolta creaţii avansate. Unul dintre cele 

mai uitmitoare exemple este robotul molecular care se poate prinde 

şi poate conecta aminoacizii, construit în 2013. 
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Alţi cercetători au conectat motoare moleculare de polimeri 

pentru a forma o plasă. Atunci când motoarele moleculare sunt 

expuse luminii, plasa se strânge într-un mănunchi. Dacă cercetătorii 

vor descoperi o tehnică de recuperare a luminii ar putea dezolta un 

nou tip de baterie. 

Dezvoltarea tehnologiei computaţionale demonstrează modul 

în care miniaturizarea tehnologiei (sau nanotehnologia) poate duce 

la o revoluţie. Laureaţii Premiului Nobel în Chimie din 2016 au 

miniaturizat maşini şi au împins astfel domeniul chimiei către o nouă 

dimensiune, se arată în comunicatul de presă publicat pe site-ul 

oficial al prestigioasei distincţii Nobel. 

 

Primul pas spre proiectarea unei maşini moleculare a fost făcut de 

Jean-Pierre Sauvage în 1983, când a reuşit să lege două molecule de 

formă inelară împreună, pentru a forma un lanţ, numit "catenă". În 

mod normal, moleculele sunt unite prin legături covalente puternice, 

în care atomii împart electroni. În schimb în lanţ au fost legate 

printr-o legătură mecanică mai liberă. O maşină capabilă să 

efectueze o sarcină trebuie să fie compusă din piese care se pot 

deplasa una faţă de celălaltă. Cele două inele conexate au împlinit 

exact această cerinţă. 

Laureaţii Premiului Nobel pentru Chimie 2016 au scos 

sistemele moleculare din impasul echilibrului făcându-le să se mişte 

în mod controlat. În termeni referitori la dezvoltare, motorul 

molecular se află la acelaşi stadiu în care era motorul electric în 

anii 1830, când inginerii au creat diferite pârghii şi roţi, fără să ştie 

că aceste invenţii vor duce la fabricarea trenurilor electrice, a 

maşinilor de spălat, a ventilatoarelor şi a maşinăriilor ce procesează 

alimentele. Nanomaşinile (maşinile moleculare) vor fi cel mai 

probabil folosite în dezvoltarea noilor materiale, senzori şi sisteme 

de stocare a energiei. 

 
material selectat de elevii: Badea Cristian, Chiran Cătălina 
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Știați că  … ? 
  Dacă te uiți la poze cu animale drăgălașe la birou, îți crește 

productivitatea. Studiile arată ca pozele cu pisici sau câini te fac să 

devii mai productiv. 

  Animalele mici percep timpul mai încet decât oamenii.  

Veverițele sau rozătoarele se mișcă repede, dar pentru ele acela e un 

ritm normal. 

  Pantera nu este un animal adevărat. Termenul de „panteră” e 

folosit pentru pume, jaguari sau leoparzi negrii. 

  70% din animalele junglei se bazează pe smochine pentru a 

supraviețui. 

  În ultimii 500 de ani au dispărut 322 specii de animale din cauza 

omului. 

  Elefantul african are cel mai dezvoltat simț al mirosului din 

regnul animal. 

  Deși se spune că elefanții nu uită niciodată, delfinii au cea mai 

bună memorie dintre animale. 

  Până recent, în China era obligatoriu pentru companiile 

cosmetice să testeze produsele pe animale înainte să le 

lanseze. Legislația a început să se schimbe, iar acum testările pe 

animale încep să fie interzise în majoritatea lumii. 

  Animalele evită cablurile electrice pentru că văd unde 

ultraviolete emise de către acestea. Aceste unde sunt invizibile pentru 

ochiul uman. 

  Pisicile sunt răspunzătoare de dispariția câtorva specii de 

animale. 

  Pisicile domestice nu dau semne că iartă. Acestea își schimbă 

total comportamentul în cazul unei întâmplări majore și nu revin la 

comportamentul anterior. 

  Vidrele se țin de mână când dorm ca să nu se îndepărteze una de 

cealaltă datorită curenților de apă. 

  Veverițele plantează mii de copaci anual, prin simplul fapt că 

uită unde au pus ghindele sau alunele adunate. 

http://bunadimineata.ro/divertisment/cele-mai-amuzante-animale-de-pe-youtube/
http://bunadimineata.ro/de-dimineata/top-6-semne-de-inteligenta-la-animale/
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  Pinguinii își aleg partenerul de viață prin oferirea unei pietre 

de către mascul, femelei. Comportamentul este similar cu cererea în 

căsătorie a unei femei de către un bărbat. 

  Amprenta de pe botul unui câine este unică în același fel cum 

amprenta de pe degetele oamenilor este. Aceasta poate fi 

folosităpentru a-i identifica. 

  Iubirea și ura se manifestă la oameni și prin dilatarea pupilei, 

atunci când ne uităm la persoana respectivă.  

  Pielea unui om cântărește aproximativ 3.2 kilograme.  

  Limba este cel mai puternic mușchi din corpul uman.  

  În 30 de minute, corpul uman emană suficientă energie cât să 

încălzești un litru de apă.  

  Pentru a sta în poziție dreaptă, stabilă, corpul necesită acțiunea a 

300 de mușchi.  

  După vârsta de 15 ani, creierul încetează să mai crească.  

  O persoană normală petrece aproximativ 6 ani din viață visând.  

  Omul ar fi capabil să ridice o greutate de 25 de tone dacă absolut 

toți mușchii săi s-ar încorda în același timp și în aceeași direcție.  

  Dinții sunt aproape la fel de duri ca piatra, și încep să crească abia 

la 6 luni după naștere.  

  Copii născuți prematur vor visa mai mult la maturitate, deoarece 

fătul visează aproape în permanență.  

  Femeia clipește de două ori mai des decât bărbatul.  

  Femurul are duritatea betonului.  

  Gura produce în jur de 250 grame de salivă zilnic.  

  În timpul vieții, inima bate de aproximativ 2.700.000.000 de ori.  

  Bătăile inimii sunt mai rapide la femei decât la bărbați.  

  Inima pompează aproximativ 10.000 de litri de sânge pe zi, adică 6 

litri/minut.  

  Mersul obișnuit necesită acțiunea a aproape 200 de mușchi.  

 
elevi: Săndulescu Bianca, Săndulescu Daria 

 

http://bunadimineata.ro/pentru-ea/50-de-activitati-pe-care-sa-le-faci-cu-cainele-tau/
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Software matematic – Maple 10 
 

Maple, alături de  Mathematica, MathCAD, MATLAB şi 

TKSolver, este un software specializat în calcule matematice. Spre 

deosebire de limbajele de programare de nivel înalt (Fortran, Basic, 

C, Pascal etc.), Maple rezolvă multe probleme matematice doar prin 

apelare la comenzi, fără a fi nevoie să se compună programe aparte. 

MAPLE are trei componente de baza: nucleul (kernel), 

biblioteca standard(library) şi interfaţa cu utilizatorul . Nucleul este 

scris în limbajul C şi realizează cea mai mare parte a calculelor 

făcute de sistem. Biblioteca standard este automat încărcată în 

memorie la deschidere unei sesiuni MAPLE. În afara acestei 

biblioteci există o bibliotecă extinsă cu rutine destinate rezolvării 

unor probleme mai complicate, ca de exemplu, rezolvarea sistemelor 

de ecuaţii, probleme de statistică sau algebră liniară. Această 

bibliotecă nu este încărcată automat în memorie, ci trebuie accesată, 

atunci când este necesar. Interfaţa cu utilizatorul este scrisa în 

limbajul C. 

Programul Maple operează deopotrivă cu numere întregi, 

fracţionare şi aproximative, ceea ce-i permite sistemului să returneze 

rezultatele rezolvării problemei cu o exactitate ideală (exactitate 

infinită). Cu Maple soluţia multor probleme poate fi obţinută nu 
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numai numeric, ci şi sub formă analitică, adică cu ajutorul unor 

formule. Din aceast ă  cauz ă  se mai spune c ă  Maple este un 

program de matematici simbolice. 

Interfaţa pentru sistemul de operare Windows este bazata pe 

ferestre. O foaie (formular) de programare MAPLE (fişier MAPLE, 

fişier cu extensia .mws) existentă poate fi încărcată selectând Open 

din meniul File, iar o foaie noua de programare MAPLE poate fi 

creata selectând New din meniul File. Salvarea foii de programare 

MAPLE se realizează selectând Save sau Save as (pentru salvarea 

sub un alt nume) din meniul File. Foia de programare se poate salva 

şi sub forma unui fişier text dacă se selectează Export as din meniu 

File. Încheierea sesiunii MAPLE se face selectând Exit din meniul 

File, sau prin clic pe butonul de închidere X. 

Foaia de lucru care este formată din: 

1. domeniul de introducere (înregistrare) – conţine linii comenzi si 

începe cu prompterul ”>”; 

2. domeniul de afişare – conţine rezultatele prelucrării informaţiei 

introduse: expresii analitice, obiecte grafice sau comunicări despre 

erorile comise; 

3. domeniul comentariilor text – explică modul de funcţionare al 

procedurilor. 
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În zilele noastre Maple cu versiunile sale (Maple V, Maple 6 – 

9 si recenta versiune Maple 10) este cel mai performant sistem de 

calcule matematice în stare să realizeze cele mai complexe proiecte. 

Maple execută transformă ri şi simplifică ri algebrice complexe; 

calculează sume şi produse finite şi infinite, limite şi integrale; 

rezolvă numeric şi analitic sisteme algebrice (şi transcendente) de 

ecuaţii şi inecuaţii; calculează determinanţii matricelor cu elemente 

simboluri matematice; determină toate rădăcinile unui polinom; 

determin ă  numeric şi analitic soluţia sistemului de ecuaţii 
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diferenţiale ordinare, precum şi a unor clase de ecuaţii cu derivate 

parţiale etc. 

Scrierea unui program în Maple este foarte simplă, fiind 

vorba doar de aplicarea unor comenzi formate din termeni uzuali din 

vorbirea curentă. Complexitatea programelor şi procedurilor depinde 

numai de utilizator, deoarece peste 80% din miile de comenzi Maple 

sunt de fapt programe Maple. Programele Maple pot fi modificate şi 

extinse în aşa mod încât să ofere utilizatorului soluţiile optime ale 

problemei în cauză. 

material selectat de elevii Dimulescu Nicu, Bădescu Evelyn 

 
 

Bibliografie  

1. Maplesoft - Maple Getting Started Guide, Maplesoft, a 

division of Waterloo Maple Inc. 2005 

2. Maplesoft - Maple User Manual, Maplesoft, a division of 

Waterloo Maple Inc. 2005 
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Test de inteligență 
 
Ce număr trebuie pus în pătrățelul rămas liber? 
 
 

2 3 8 

3 2 9 

10 3  

 
 
 

 
 

 

Varanul de Komodo 
 

 Teribilul varan de Komodo nu este doar cea mai mare 

șopârlă existentă, capabilă de a doborî prăzi de mărimi 

considerabile. Recent un studiu internațional realizat de către 
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cercetătorii de la University of New South Wales a descoperit de ce 

acest redutabil carnivor este un prădător atât de eficient în ciuda 

faptului că este echipat cu un craniu ușor, iar forța mușcăturii sale 

este relativ superficială. 

 
 

Varanul de Komodo este cel  mai important prădător al 

insulelor Komodo, Flores, Rinca Gili Motang si Gili Dasani din 

arhipelagul Indoneziei . Uriașa șopârlă poate ajunge la lungimi 

de peste 3 metri și o greutate de până la 80 kg. Ea folosește 

aproximativ 60 de dinți zimțați a căror forță este dublată de 

mușchii foarte dezvoltați ai gâtului,  și cu ceea ce specialiștii 

numesc “Spațiul cheie al craniului”, pentru a-și doborî și 

dezmembra prada. 

 

Biologii Karen Moreno si Stephen Wroe de la Universitatea din 

New South Wales au descoperit că varanul de Komodo întrunește 

obiceiurile de hrănire și formula dentară a dinozaurilor 

dispăruți, precum și a marilor rechini. Cei doi oameni de știință 

au creat un program computerizat denumit Finite Element 

Analysis (FEA), prin care să poată măsura cu precizie forța și 

ceilalți parametri ai mușcăturii varanului. Conform Dr. Wroe, 

varanul are o mușcătura neașteptat de slabă pentru o asemenea 

reptilă carnivoră, dar o combinație avansată a biomecanicii 
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fălcilor acestuia, combinată cu dinții ascuțiți și zimțați, permit 

carnivorului să doboare fără probleme prăzi de dimensiunea 

unui bivol. Varanul de Komodo prezintă un mecanism unic 

printre animale de a prinde, ține și sfâșia prada. Spre deosebire 

de orice alt prădător, varanul are o mușcătură aproape delicată, 

dar odată ce a prins prada intră în scenă o serie de factori 

caracteristici biomecanicii acestei reptile. Astfel, odată cu 

acțiunea superficială a mușchilor fălcilor, peste 90% din 

forța  mușcăturii unui varan este compensată de masivii mușchi 

ai gâtului. Datorită capacității de a-și deschide fălcile la fel de 

mult ca un șarpe, precum și datorită salivei sale extreme de 

toxice,   acest animal  rămâne de peste 100 milioane de ani 

prădătorul de top al habitatului său. 

material selectat de eleva Chelu Andrada 
 

 
Să ne amuzăm! 
 

 
 
 Frizerul il intreaba pe client : 

- Cum să vă tund ca sa fiți mulțumit ? 

- Gratis ! 

  

- De unde vii, iubito? 

 - De la salonul de înfrumusețare... 

- Și era închis?!? 
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Test de inteligență 
 
1.Aveți 70 de cubulețe. Care este numărul minim de cubulețe pe 
care trebuie să le îndepărtați pentru a obține un cub mai mare? 
 
2. Ce oraș nu corespunde cu celelalte trei? 
a)Viena    b)Madrid    c)Belgrad    d)Valencia 
 
3.Ce număr nu corespunde cu celelalte trei? 
a)207    b)137    c)495    d)108 
 
4.Care cuvânt trebuie înlăturat din șirul următor: 
Europa, Africa, Australia, America, Rusia, Asia, Antarctida ? 
 
5. Care cuvânt nu corespunde cu celelalte, din următorul șir? 
Foca, delfinul, rechinul, morsa, vidra, balena. 
 
 

 
 
 
 

 

Legenda paharului lui Pitagora 

 

Celebrul filosof şi matematician grec Pitagora, a rămas cunoscut 
lumii nu numai pentru contribuţiile aduse matematicii, cu celebrele 
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sale tabla înmulţirii şi teorema care-i poartă numele, ci şi prin 
combinarea matematicii cu misticismul. Pitagora a fost însă şi un 

propovăduitor al echităţii, iar una dintre invenţiile sale ne arată de 
ce oamenii trebuie să fie cumpăraţi. Este vorba despre "Paharul lui 
Pitagora", sau cum îi mai spun grecii, „Cupa echităţii”, inventată de 

marele filosof pentru a răspunde unei nevoi reale de moment. Se 
spune că această cupă a fost inventată de Pitagora în timpul 

lucrărilor de alimentare cu apă a insulei greceşti Samos, aproximativ 
în jurul anului 530 î.Hr., cu scopul de a fi împărţit în mod egal vinul 

pentru muncitorii constructori ai acelor vremuri. Pe atunci se 
obişnuia ca muncitorii să fie stimulaţi cu licoarea lui „Bachus” pentru 

a-şi îndeplini sarcinile. Cum foarte mulţi dintre ei erau lacomi şi 
necivilizaţi, se întreceau cu măsura şi beau mai mult decât alţi 

muncitori cumpătaţi la pahar. 

 

Prin urmare, rezultatul nu putea să fie decât unul dezastruos, în 
sensul că „însetaţii” făceau pagubă şi aveau nevoie de mai mult timp 

pentru a se trezi din „euforie”, fiind deci o piatră de moară pentru 
ceilalţi, care munceau mai mult. Atunci Pitagora a inventat celebra 
sa cupă, prin care vinul era distribuit egal pentru toată lumea. El a 

marcat pe interior nivelul maxim până la care se poate umple cupa. 
Partea deosebită a invenţiei sale este că această cupă are în 

interiorul său o coloană cu un orificiu în partea inferioară, iar lichidul 
din pahar nu curge dacă este umplut până la nivelul marcat. Dacă se 

toarnă chiar şi cu o picătură în plus peste limita marcată, atunci 
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surpriza este totală: tot lichidul se scurge din cupă. Metoda este 
folosită în fizică şi se numeşte principiul vaselor comunicante. 

material selectat de eleva Briana Ghindă 

În urmă cu aproape cinci decenii înceta din viaţă, în 

circumstanţe suspecte, primul om care a ajuns în spaţiu 

Pe 27 martie 1968 a încetat din viaţă într-un accident cu un 
Mig 15, pilotul sovietic Iuri Gagarin (n.1934), primul om în spaţiu în 
1961. 

Iuri Gagarin a fost ales în anii '60 de către puterea de la 
Moscova pentru a întruchipa "noul om sovietic", în principal datorită 
provenienţei sale modeste. 

 
Originea lui ţărănească - tatăl era tâmplar, iar mama era 

casnică - a fost un atu în candidatura sa pentru a deveni primul om 
ajuns în spaţiu, în faţa celei a principalului său rival, Gherman Titov, 
provenind dintr-o familie de învăţători, dar care a fost "prejudiciat" 
de prenumele său, ce avea o consonanţă germanică, potrivit 
biografilor ruşi. 
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Născut în martie 1934, într-un sat din apropiere de Smolensk, 
după o copilărie dificilă, marcată de război şi de ocupaţia nazistă, 
Gagarin s-a pregătit iniţial pentru a deveni muncitor metalurgist. 
"Parcursul lui semăna cu cel al câtorva milioane dintre concetăţenii 
săi", a declarat Lev Danilkin, autorul unei biografii a celebrului 
cosmonaut sovietic, lansată săptămâna trecută. 

Pasionat de aviaţie, tânărul Gagarin a fost recrutat într-o 
şcoală militară din Orenburg şi a pilotat pentru prima oară un avion 
în anul 1955. 

Într-o zi de toamnă, în 1959, când o comisie specială a 
selecţionat câţiva voluntari pentru a pilota "un nou tip de avion", 
statura lui modestă - Gagarin avea o înălţime de circa 160 de 
centimetri - i-a fost favorabilă. Douăzeci de candidaţi au început un 
program special de antrenament timp de un an, într-un centru secret 
din Moscova. Pe parcurs, dintre ei au rămas doar 12, iar apoi doar 
şase - printre care se afla şi Gagarin. 
El întruchipa arhetipul noului cetăţean rus, atât de promovat de 
propaganda sovietică. 

Iuri Gagarin şi-a atras simpatia colegilor şi mai ales pe cea a 
constructorului Serghei Korolev, considerat părintele astronauticii 
sovietice. 

În 1961, Gagarin a fost desemnat pentru a efectua primul 
zbor al unui om în spaţiu, programat a avea loc pe 12 aprilie. Pe 
atunci, Gagarin avea 27 de ani şi era căsătorit cu Valentina, o 
infirmieră care tocmai o născuse pe a doua fiică a cuplului. Misiunea 
lui era periculoasă: dintre cei 48 de câini trimişi de URSS în spaţiu, 20 
pieriseră. 

Primit cu triumf în lumea întreagă, Gagarin a îndeplinit la 
perfecţie şi cea de-a doua lui misiune, afişând, potrivit mărturiilor 
vremii, o simplitate dezarmantă. Astfel, cu ocazia unui dineu oficial, 
cosmonautul rus a cucerit-o pe regina Marii Britanii, mărturisindu-i, 
zâmbind, că nu ştia ce furculiţă trebuia să aleagă. 
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Gagarin a fost însă mai mult decât atât: eroul naţional, 
căruia i-au fost promise toate privilegiile, petrecea ore întregi la 
telefon pentru a obţine anumite medicamente, un loc într-un spital 
sau bilete la celebrul teatru Balşoi din Moscova, pentru numeroşii lui 
prieteni. 

Pe 27 martie 1968, la comanda unui mic avion de 
antrenament, Gagarin s-a prăbuşit la nord-est de Moscova, în 
circumstanţe rămase neelucidate pentru o lungă perioadă de timp, 
dosarul accidentului său fiind clasat cu eticheta "secret de stat". 

material selectat de elevii Dumitru Cătălin și Firan Răzvan 
 

 

 

 
Felicitări! 

Cele mai mari note la testările inițiale, teze, 
concursuri și olimpiade în acest an școlar, au fost obținute de elevii: 
Bumbea Radu, Stancu Bogdan, Iliuță Eduard, Radu Ștefăniță, Ghină 
Miruna, Cetățeanu Gabriela, Văduva Amalia, Mihăescu Alexandra, 
Chiran Cătălina, Reichel Arthur,  Voicu Daiana, , Ștefan Mihaela, 
Ghindă Briana, Badea Cristian, Voicu Darius, Dimulescu Alexandru, 
Anghel Oana, Stancu Bogdan, Ioana Teodora, Rada Andrada, 
Tudoran Bianca, Coandă Cătălina, Bică David, Bădescu Evelyn, 
Vătășoiu Andrada, Tudoroiu Alina. 
 

Să ne amuzăm! 
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Recent s-a efectuat un sondaj pe plan mondial.  
Întrebarea a fost: "Vă rugăm să ne spuneţi opinia dumneavoastră în 
legătură cu lipsa de alimente din restul lumii."  
Sondajul a fost un eşec total: 
 - în Africa nu ştiau ce înseamnă "alimente";  
- în Europa de Vest nu ştiau ce înseamnă "lipsă";  
- în Europa de Est nu ştiau ce înseamnă "opinie";  
- în America de Sud nu ştiau ce înseamnă "vă rugăm";  
- în S.U.A. nu ştiau ce înseamnă "restul lumii". 
 
O trupă de poliţişti se adună în jurul şefului. 
 – Atenţiune! – zice şefu, începem operaţiunea! Potriviţi-vă ceasurile! 
E 11:48. Pentru cei care au afişaj digital: beţişor, beţişor, scăunel, 
om de zăpadă… 
 
Clientul întreabă chelnerul:  
- Cu ce mă puteţi servi?  
- Ciorbă de fasole flambată, supă de perişoare flambată, grătar 
flambat, îngheţată flambată... 
 - Dar de ce toate flambate? 
 - Arde bucătăria... 
 
Merge un român prin deșert și vede o caravană și spune: 
 -Apă nu aveți? 
 -Nu, dar o cravată dacă doriți vă dau.  
-Nu, mulțumesc!  
Merge mai departe și vede altă caravană. Întreabă: 
 -Apăăă nu aveți? 
 -Nu, dar o cravată dacă doriți vă dau. 
 -Nu, mulțumesc!  
Merge mai departe și vede o oază, fuge repede să bea apă, dar un 
paznic de acolo: 
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 -Fără cravată nu bei apă! 
 
Un bătrân de vreo 80 de ani merge la doctor şi este întrebat: 
- Ce vă supără? 
- Nimic. 
- Asta este bine, atunci o să vă fac o investigaţie. 
După ce îl consultă doctorul îi spune: 
- Sunteţi sănătos tun moşulică! 
- Vedeţi domn doctor, daţi-mi o reţetă pentru că atunci când urc la 
deal cam obosesc… 
Doctorul se conformează şi-i dă o reţetă: “Se recomandă mersul 
numai la vale”. 
 
 - De când nu te-am mai vazut Fane...Ce mai faci omule? 
- M-am însurat. 
- Cu cine? 
- Cu nevastă-mea, bineînțeles. 
- Bine, bine, dar cine e? 
- O fată. 
- Păi ai mai pomenit tu pe cineva căsătorit cu un bărbat? 
- Daaa. 
- Pe cine? 
- Pe nevastă-mea. 

Elevi: Fecu Larisa, Stancu Bogdan, Cetățeanu Gabriela 
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