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PROBLEME PSIHOPEDAGOGICE ŞI METODICE ÎN RELAŢIE CU ÎNVĂŢAREA 
CROSSCURRICULARĂ ŞI TRANSCURRICULARĂ  

ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR

Prof. înv. primar Anica Berdilă,
Şcoala Gimnazială Nr. 28 „Mihai Eminescu” Galaţi 

 
Activităţi transcurriculare – activităţi care abordează o temă generală din perspectiva mai multor arii 

curriculare, construind o imagine cât mai completă a temei respective. Este tipul de activitate unde cunoştinţele 
şi capacităţile sunt transferate de la o arie curriculară la alta. Prin intermediul acestora se urmăreşte atingerea 
obiectivelor tuturor ariilor curriculare într-un context integrat.
 Noul curriculum pentru clasele I şi a II a dă posibilitatea învăţătorilor de a desfăşura activităţi 
crosscurriculare şi transcurriculare. Învăţarea transcurriculară nu este o cale nouă, cerinţele didactice sunt 
legate de o reactualizare a noţiunilor specifice mai multor discipline, în forme noi şi interesante, oferind o 
viziune de ansamblu asupra fenomenului vizat.
 Realizarea învăţării transcurriculare trebuie să aibă în vedere formularea unor obiective ce vizează 
tratarea complementară a problemei plecând de la un declanşator comun printr-un recurs adecvat la conţinutul 
altei materii şcolare.

Caracteristici ale activităţilor crosscurriculare şi transcurriculare şi argumente pentru integrarea 
lor în programul activităţilor zilnice:

•	 Învăţarea devine un proiect personal al elevului, îndrumat, orientat, animat de către învăţător.
•	 Învăţarea devine interesantă, stimulativă, semnificativă.
•	 Elevii participă pe tot pacursul activităţilor desfăşurate.
•	 Accentul cade pe activitatea de grup.
•	 Activităţile sunt în opoziţie cu instruirea verbală.
•	 Obiectivele mai multor discipline planificate în cursul săptămânii sunt atinse în cadrul unor activităţi 

zilnice care includ fragmente din disciplinele respective sub un singur generic.

Valoarea pedagogică a învăţării crosscurriculare şi transcurriculare:
•	 Le oferă elevilor posibilitatea de a se manifesta plenar în domeniile în care capacităţile lor sunt cele 

mai evidente.
•	 Cultivă cooperarea.
•	 Asigură o învăţare activă.
•	 Elevii se deprind cu strategia cercetării.
•	 Copilul poate fi observat mai bine de învăţător şi de părinte.
•	 Este un instrument de apreciere prognostică, deoarece arată măsura în care copiii prezintă aptitudini 

şi diagnostică, fiind un bun prilej de testare şi de verificare a capacităţilor intelectuale şi creatoare.



6

Eficienţa jocurilor didactice în abordarea transcurriculară:
•	 Jocul didactic interdisciplinar este o activitate în care se îmbină sarcini didactice din domenii de 

cunoaştere diverse, 2-3 discipline.
•	 Se pot organiza cu succes jocuri didactice la toate disciplinele şcolare, în orice moment al lecţiei, ca 

activitate de sine-stătătoare. 
•	 Se oferă elevilor o mai puternică motivaţie, sunt solicitaţi în timpul orelor, li se trezeşte dorinţa şi 

bucuria de a participa la joc.
•	 Asigură transferul cunoştinţelor asimilate la situaţii nou-create, apropiate de realitatea vieţii, 

consolidează deprinderi motrice, facilitează efortul intelectual.
•	 Exemple: ghicitori-problemă, poezii, rebusuri, jocul de rol.

Evaluarea interdisciplinară
În lecţia de evaluare interdisciplinară pot fi folosite ca metode şi procedee: conversaţia euristică, 

observarea, jocul de rol, jocul didactic, problematizarea, analiza şi sinteza fonetică şi mijloace de învăţământ: 
fişe de muncă independentă, planşe, jetoane, tabla magnetică, CD-player. 

Activităţi propuse: interviuri, exerciţii-joc, munca independentă, momente recreative, analiza unor 
cuvinte , exerciţii de audiere a unor mesaje, concursuri, desene, colaje, puzzle.

La tema „Vremea” învăţarea crosscurriculară şi transcurriculară se poate aplica astfel:
Limbă şi comunicare: povestiri referitoare la anotimpuri, ghicitori, joc de rol, poveşti.
Educaţie plastică: „Ploaia”, „Furtună pe mare „.
Abilităţi practice: confecţionare morişca de vânt.
Religie: povestirea biblică „Potopul”.
Educaţie fizică: mişcări care sugerează elemente ale vremii.
 Punctul forte al acestor activităţi este faptul că, dacă unitatea de învăţare atinge obiectivele de referinţă, 
activităţile crosscurriculare şi transcurriculare combină obiectivele de referinţă ale mai multor arii curriculare.

BIBLIOGRAFIE: 
1. Iucu, R., B., Instruirea şcolară. Perspective teoretice şi aplicative, Ed. Polirom, Bucureşti 2001
2. Văideanu, G., Educaţia la frontiera dintre milenii, Ed. Politică, Bucureşti 1998
3. *** Învăţământul primar – Revista dedicată cadrelor didactice 2002
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TRANSDISCIPLINARITATEA –  
O ABORDARE NOUĂ A ACTIVITĂŢII DE ÎNVĂŢARE

Prof. Ana Maria Iordache 
Şcoala cu cls. I-VIII Vedea, Com. Vedea

Obiectivul fundamental al oricărui sistem educaţional este formarea la elevi a culturii generale. 
Organizarea unilaterală a informaţiei într-un sistem rigid este însă total nepotrivită cu această intenţie. Aportul 
fiecărei discipline nu trebuie să se constituie în ceea ce este specific disciplinelor, ci prin ceea ce au acestea 
în comun, elemente transferabile, elemente care asigură caracterul general. În acest fel, prin educaţia, în 
care curriculumul depăşeşte barierele unei singure discipline, se vor forma competenţele specifice, dar şi 
transferabile, necesare dezvoltării personale a elevului (competenţa de a învăţa să înveţe, competenţe sociale, 
metodologice). Pe baza unei astfel de educaţii deschise şi flexibile se poate realiza specializarea profundă prin 
formarea unor competenţe generale durabile în timp. Abordarea integrată, specifică transdisciplinarităţii, 
este centrată pe lumea reală, pe aspectele relevante ale vieţii cotidiene, prezentate aşa cum afectează şi 
influenţează ele viaţa noastră.

Abordarea transdisciplinară:
- oferă elevilor cadrul formal adecvat pentru organizarea cunoştinţelor.
- este adecvată pentru toate nivelurile de abilitate intelectuală ori stil de învăţare.
- este în totalitate participativă, centrată pe elev, bazată pe experienţe anterioare.
- necesită utilizarea oricărui stil activ de predare.
- prezintă un înalt grad de complexitate, atât în ce priveşte conţinutul, cât şi metodologia de abordare.
- este mult mai ieftină decât predarea – învăţarea bazată pe manuale şcolare.
- este permanent rafinată, actualizată, ca urmare a feed back-ului utilizatorului de educaţie. 

Cunoştinţe sau competenţe? Competenţe de a şti sau de a face? Iată câteva întrebări des întâlnite 
în rândul cadrelor didactice. Pentru a răspunde corect la ele, sunt necesare precizări referitoare la noţiunea 
de competenţă: Ce este ea? Care este relaţia dintre competenţe şi obiective? Cum se evaluează formarea 
competenţei? Competenţa este capacitatea unei persoane sau a unui grup de persoane de a realiza o sarcină – 
de învăţare, profesională sau socială – la un nivel de performanţă prestabilit de un standard, într-un context dat. 
Competenţele sunt de diferite tipuri, grade şi niveluri de dezvoltare.

Competenţele transdisciplinare nu pot fi clasificate în funcţie de conţinuturile unei discipline, aşa cum 
se întâmplă cu cele monodisciplinare. Ele pot fi clasificate astfel:

- Competenţe generale – metodologice: observarea, experimentarea, reprezentarea grafică, interpretarea 
datelor sau a unui text etc.

- Competenţe metacognitive – estimare a gradului de dificultate a sarcinii de lucru, planificarea 
strategică, evaluarea rezultatelor, monitorizarea comportamentală, tehnici personale de învăţare

- Atitudine pozitivă, motivantă – realism, interes pentru învăţare, toleranţă pentru informaţii 
contradictorii, atitudine pozitivă faţă de performanţele personale

- Abilităţi pragmatice – iniţiativă personală, capacitate de concentrare, orientarea acţiunilor spre 
rezolvarea sarcinii, deprinderi de muncă.

http://www.pagini-scolare.ro/Interdisciplinaritatea-in-educatie/Transdisciplinaritatea-o-nou%C4%83-abordare-a-situa%C5%A3iilor-de-inv%C4%83%C5%A3are/menu-id-58.html
http://www.pagini-scolare.ro/Interdisciplinaritatea-in-educatie/Transdisciplinaritatea-o-nou%C4%83-abordare-a-situa%C5%A3iilor-de-inv%C4%83%C5%A3are/menu-id-58.html


8

Ce va şti să facă elevul în urma învăţării monodisciplinare?
Elevul va fi capabil:
– să memoreze, să reproducă mecanic cunoştinţe, să scrie după dictare, să facă rezumate, să evidenţieze 

idei principale,să facă studii de specialitate pe o temă dintr-un anumit domeniu.
Ce va şti să facă elevul în urma învăţării transdisciplinare? 
Elevul este capabil:
– să interpreteze,să analizeze,să formulize,să exprime opinii personale,să utilizeze informaţia în scopul 

rezolvării unei proble me date,să identifice şi soluţioneze probleme.

Dacă prin abordarea monodisciplinară a învăţării se formează în mod deosebit competenţe specifice 
nivelului cognitiv, prin abordarea transdisciplinară se formează competenţe integratoare şi durabile prin 
însăşi transferabilitatea lor.Conţinuturile organizate transdisciplinar se vor axa în procesul educaţional nu pe 
disciplină, ci pe demersurile intelectuale, afective şi psihomotorii ale elevului. Organizarea conţinuturilor în 
manieră transdisciplinară se bazează în procesul de predare – învăţare – evaluare pe conduitele mentale ale 
elevului din perspectiva unei integrări efective, realizată de-a lungul tuturor etapelor procesului educaţional 
(proiectare, desfăşurare, evaluare). Temele transdisciplinare ajută elevul să înveţe în ritm propriu şi să fie 
evaluat în funcţie de ceea ce ştie , stimulează cooperarea între elevi, minimalizându-se astfel competiţia, oferă 
elevilor posibilitatea de a-şi crea strategii proprii de abordare a diverselor situaţii, asigurând o învăţare activă. 
Elevul participă activ, imaginaţia, investigaţia, creativitatea sa fiind cele care se evidenţiază. 

Legătura interdisciplinară a matematicii cu ştiinţele naturii

Conţinutul unui învăţământ interdisciplinar poate fi promovat la nivelul planului de învăţământ, 
la nivelul programelor şcolare (prin urmărirea legăturilor între obiecte şi prin formularea unor obiective 
instructiv-educative comune), la nivelul manualelor şcolare şi prin conţinutul lecţiilor. Din păcate manualele 
şcolare nu reflectă caracterul interdisciplinar al învăţământului. Se impune o corelare mai bună a programelor 
disciplinelor tehnice cu programa de matematică. Există destule manuale de specialitate care folosesc noţiuni 
de limită, derivată, logaritmi, vectori la clasa a IX-a, fapt ce creează dificultăţi de raţionament, îndepărtând 
elevul de înţelegerea fenomenului, creând sentimentul de inutilitate a noţiunilor de matematică învăţate. La 
nivelul programelor şcolare există resurse de realizare a unui învăţământ cu caracter interdisciplinar. Se pot 
stabili obiective comune mai multor discipline. Se poate conduce la creşterea ponderii laturii metodologice, de 
cercetare, de experimentare în însuşirea conţinutului manualelor. Se pune accentul pe înţelegerea conceptelor 
fundamentale şi stăpânirea tehnicilor indispensabile pentru învăţarea altor discipline.  Studiul sistematic 
al diferitelor obiecte din cadrul ştiinţelor naturii şi al ştiinţelor tehnice se bazează pe interpretarea datelor 
empirice şi explicarea lor cauzală, prin construirea şi utilizarea raţionamentului logico-deductiv în elaborarea 
teoriilor, exprimând rezultatele procesului de investigare în limbaj matematic. În practica predării se pune 
problema trecerii de la primirea cunoştiinţelor de către elev la dobândirea lor prin investigare experimentala 
şi formarea unei gândiri unitare sistematice. Elevii trebuie să fie învăţaţi, prin studierea matematicii, să ştie să 
calculeze, să coreleze, să asocieze cunoştiinţele despre anumite procese, fenomene, într-un ansamblu unitar 
de cunostiinte, deziderat realizabil prin studiul structurilor algebrice. Metoda matematică aplicată la studierea 
unor fenomene fizice, biologice, chimice etc, constă în a cerceta aceste fenomene sub aspectul lor pur. Dacă 
fizica studiază oscilaţiile electrice sau mecanice, matematica eleborează o teorie generală a oscilaţiilor în 
care nu intră consideraţii privind natura lor. Una din ştiinţele naturii în care matematica are largi şi profunde 
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aplicaţii, atât în plan teoretic cât şi practic este chimia. Substanţele studiate în chimie pot fi considereta ca una 
sau mai multe mulţimi ale căror elemente sunt atomi, molecule, ioni si alte formaţii. Dintr-un astfel de punct 
de vedere, diferitele caracteristici fizico-chimice ale substanţelor reprezintă aplicaţii de la aceste mulţimi la 
mulţimile de numere, vectori, tensori.Moleculele fiecărui compus se definesc prin formula lor brută: CO2, 
H2O, C2H6. Fiecare formulă brută constituie, în fond, o colecţie ordonată de numere. Dacă pe primul loc se 
scrie numărul de atomi de hidrogen, pe al doilea numărul de atomi de carbon şi pe al treilea numărul de atomi 
de oxigen, atunci formulelor indicate le corespund respectiv: (0,1, 2), (2, 0,1), (6, 2, 0). Fiecărui element din 
sistemul periodic i se poate atribui un loc într-o astfel de succesiune corespunzătoare numărului de ordine. 
Printr-un număr suplimentar se poate indica dacă sarcina ionului este pozitivă sau negativă. In acest fel, toate 
substanţele sau moleculele lor sunt complet caracterizate prin succesiuni determinate de numere. Un astfel de 
procedeu pare destul de formal şi nu prea comod, deoarece scrierea unor formule mai voluminoase nu permite 
să se deosebească între ele combinaţiile cu aceeaşi formulă brută. Totuşi, aceste combinaţii pot fi ocolite, 
astfel că formalismul se dovedeşte util. El dă posibilitatea să se aleagă elementele mai importante printr-un 
mod de scriere precizat, iar aplicarea lui succesivă permite să se stabilească analogia cu formalismul algebrei 
liniare şi să se folosească aparatul acesteia.Se constată însă că în ultimele cazuri, anumite proprietăţi nu se 
pot caracteriza numai prin numere. Astfel, considerând ca proprietete momentul de dipol, pe lângă mărimea 
acestuia, ce se exprimă printr-un număr, este necesar să se cunoască şi orientarea sa. Apare, deci, evident 
faptul că, pe lăngă conceptul matematic de număr, pentru caracterizarea diverselor proprietăţi sunt necesare şi 
alte concepte matematice. Unul dintre acestea este, de exemplu, conceptul de vectori, care include o mărime, 
o direcţie si un sens.Caracterizarea proprietăţilor de simetrie ale atomilor şi moleculelor nu se poate realiza 
numai cu ajutorul unui număr. Pentru descrierea acestor proprietăţi se face apel la un alt concept matematic, 
şi anume la acela de grup. Studiul grupurilor este deci legat pentru chimie de studiul proprietăţilor de simetrie 
ale atomilor şi moleculelor. Pe baza proprietăţilor de simetrie se poate explica cu ajutorul grupurilor o serie 
de regularităţi în spectrele de emisie şi absorţie ale atomilor şi moleculelor, diverse comportamente ale unor 
molecule în reacţiile chimice, se pot efectua mai comod o serie de calcule privind atomii sau moleculele.
Deoarece unele grupuri ale operatorilor de simetrie ale moleculelor au un număr mare de elemente şi compunerea 
operatorilor de simetrie este foarte dificilă la un moment dat, este util să se folosească reprezentările analitice 
ale operatorilor de simetrie, care sunt matrici şi în felul acesta studiul grupurilor de simetrie ale moleculelor 
revine la studiul grupurilor de matrici izomorfe cu acestea, în care operaţia de înmulţire a matricilor este 
cea cunoscută, uşor de manevrat.Multe probleme de chimie conduc la sisteme de ecuaţii liniare, în a căror 
rezolvare utilizarea matricilor este indispensabilă. Învăţământul liceal are un caracter modelator, pentru că 
asigură elevilor posibilitatea instruirii multilaterale: culturală, ştiinţifică şi tehnică, permiţându-le să întrevadă 
legătura interdisciplinară a obiectelor studiate. Este însă necesar ca profesorii să insiste mai mult pentru a-i 
lămuri pe elevi asupra acestei legături. Astfel, profesorul de matematică trebuie să arate elevilor în ce direcţii 
se pot aplica practic noţiunile matematice studiate şi pentru asta trebuie să aibă şi o bună cultură tehnică, iar 
profesorul de specialitate trebuie să aibă o bună cultură matematică pentru a traduce în limbaj matematic 
problemele disciplinei sale şi apoi să le rezolve. Caracterul modelator al învăţământului se poate materializa 
foarte bine în cadrul unor cercuri de elevi unde se pot studia teme cu caracter aplicativ, interdisciplinar.
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Exemplu de activităţi trandisciplinare pentru gimnaziu: 

Tema: „Flori de primăvară”
Matematică: Figuri geometrice - Decorează vaza şi desenează flori de primăvară. Lb. Română: Sunetul 

şi litera z şi Z - Text suport: Primăvara  Colorează litera z şi desenează în chenar flori de primăvară Abilităţi 
practice: Colaj – Flori de primăvară

De asemenea, conţinuturile organizate transdisciplinar se vor axa în procesul educaţional nu pe disciplină, 
ci pe demersurile intelectuale, afective şi psihomotorii ale elevului. Organizarea conţinuturilor în manieră 
transdisciplinară se bazează în procesul de predare – învăţare – evaluare pe conduitele mentale ale elevului din 
perspectiva unei integrări efective, realizată de-a lungul tuturor etapelor procesului educaţional (proiectare, 
desfăşurare, evaluare).  Metodele active de predare în abordarea transdisciplinară transformă elevul din obiect 
în subiect al învăţării, îl fac pe elev coparticipant la propria sa educaţie şi asigură elevului posibilitatea de 
a se manifesta ca individ, dar şi ca membru în echipă. Un alt exemplu de abordare transdisciplinară este 
urmatorul: 

Tema: „Matematica frumuseţii”.
La această temă activităţile pot să fie extrem de diverse, de la rezolvarea de probleme de matematică 

legate de proportia de aur, la prezentarea unor opera de artă, din patrimoniul universal, ce conţin proporţia de 
aur, la ascultarea unor opere muzicale (sau fragmente) ce sunt elaborate respectând proporporţia de aur. Este 
un bun pretext de a aborda „altfel” matematica şi de a familiariza elevii cu capodopere ale artei universale, 
arhitecturii, muzicii. Obiective: dezvoltarea deprinderilor de calcul,dezvoltarea spiritului de observaţie

Activitatea 1: După prezentarea unor date despre activitatea şi opera lui Leonardo da Vinci (care poate 
fi făcută de către profesor sau de către un elev / grup de elevi după o documentare preala bilă) li se prezintă 
elevilor reproducerea picturii „Omul Vitruvian” şi li se cere să identifice toate variantele diferite (16) ce se pot 
obţine prin combinarea poziţiilor braţelor şi picioarelor.

Activitatea 2: Colectarea, selectarea şi prezentarea de informaţii din diverse surse despre personalităţi 
din lumea artei şi ştiinţelor, care au avut preocupări legate de proporţia de aur

Descrierea activităţii: Activitatea poate fi una de grup, 3 – 4 elevi având de elaborat şi prezentat câte un 
referat pe o temă dată. Ca exerciţiu de calcul se poate dezvolta şirul lui Fibonacci până la un număr de termeni 
(peste 13) după care, la calcularea raportului, copiii vor observa că zecimalele rămân aceleaşi la primele trei 
cifre (raportul este „numărul de aur” 1,618), iar inversul lui este 0,618! 

Problema înmulţirii iepurilor, care l-a condus pe Fibonacci la dezvoltarea şirului ce îi poartă numele, este 
următoarea: câte perechi de iepuri se vor naşte în decursul unui an dintr-o pereche iniţială, presupunând că în 
fiecare lună fiecare pereche produce altă pereche, că iepurii încep să se reproducă de la vârsta de două luni şi 
că dau naştere unei perechi de iepuri la fiecare lună.3 

Se poate rezolva cu elevii de clasa a VIII-a problema pe care o propune Euclid şi se poate calcula 
valoarea numerică a raportului şi inversul lui.

Concluzia este că proiectarea inter sau transdisciplinară nu a condus şi probabil nici nu va conduce la 
„desfiinţarea” disciplinelor; acestea vor continua să existe în planurile de învăţământ, dar „permeabilizate” şi 
interconectate. Organizarea învăţării pe criteriul disciplinelor formale clasice devine insuficientă într-o lume 
dinamică şi complexă, caracterizată de explozia informaţională şi de dezvoltarea fără precedent a tehnologiilor. 
O învăţare dincolo de discipline, de rigiditatea canoanelor academice tradiţionale poate fi mai profitabilă din 
perspectiva nevoilor omului contemporan.

Bibliografie
Arden, John, Boghosian, A transdisciplinary approach, Ed. Madison, 1999
Petrescu, Paloma, Pop , Viorica ,Transdisciplinaritatea- o nouă abordarea situaţiilor de învăţare, Ed. 
Didactica si pedagogica, R.A., Bucureşti, 2007
***Istoria frumuseţii, Ediţie îngrijită de Umberto Ecco, Enciclopedia RAO, Bucureşti, 2005 
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METODE DE CALCUL PRESCURTAT 
 

         Prof. Florin Adrian Rişcă  
        Şcoala cu clasele I-VIII 

Ghimpeţeni, Slatina, judeţul Olt 
 

1. Pătrate perfecte  
 

            

10010
819
648
497
366
255
164
93
42

11

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2





















                   

40020
36119
32418
28917
25616
22515
19614
16913
14412
12111

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2





















                        

90030
84129
78428
72927
67626
62525
57624
52923
48422
44121

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2





















                      

160040
152139
144438
136937
129636
122535
115634
108933
102432
96131

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2





















 

 
Se poate observa următoarea regulă: 
Între primele două calcule avem diferenţa 3, între al doilea şi al treilea avem 

diferenţa 5, între al treilea şi al patrulea avem diferenţa 7 şi aşa mai departe, regula fiind că 
diferenţa este dublul numărului mai mic +1. 
 Evident se poate observa că aplicăm formula:   121 22  aaa , diferenţa fiind 2a + 1.  
 Ca aplicaţii se pot vedea următoarele: 
 6300115006250012502250251 22            

426409130513031301422500565023650216502650653 22   
788 62094415771579624100)37902()17902(79022   
 

2. Pătrate perfecte pentru numere cu ultima cifră 5 
 

Regula este că cifra sau numărul din faţa lui 5 se înmulţeşte cu numărul cu 1 mai mult şi 
la sfârşit se pune 25. 

                

25132115
25110105

259095
257285
255675
254265
253055
252045
251235

25625
25215

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

2























                                       

1321211
1101110

90109
7298
5687
4276
3065
2054
1243
632
221













 

Regula se poate explica astfel: 
    25)1(2500)1(25)1(100251001005105 222

 aaaaaaaaaa  



12

 
3. Pătrate perfecte pentru numere formate numai din cifra 1 

 

76543211234567898111111111
54321123456787611111111

32112345676541111111
11234565432111111

12345432111111
12343211111

12321111
12111

2

2

2

2

2

2

2

2

















 

 
Evident, se poate observa regula care ne arată că sunt scrise cifrele de la 1 până la 

numărul de cifre de 1 şi înapoi pâna la 1. 
Explicaţia se poate da prin faptul că la punerea unul sub altul apar un număr de cifre de 1 

în creştere şi apoi în descreştere. 
O altă explicaţie se poate da astfel: 

  

 
12343211222012321001111021110)11110(1111

1232112201210011102110)1110(111
121120100110210)110(11

2222

2222

2222







 

 
4. Pătrate perfecte pentru numere formate numai din cifra 9 

 

999980000199999
999800019999

998001999
980199

819

2

2

2

2

2











 

 Observăm că avem cu 1 mai puţin de 9 la început câte cifre de 9 are numărul al cărui 
pătrat îl calculăm, apoi un 8, apoi tot atâtea yerouri câte cifre de 9 am pus la început şi la sfârşit 
un 1. 
 Explicaţia se dă cu ajutorul formulei de calcul prescurtat astfel: 

 9980011200010000001100021000)11000(999
980112001000011002100)1100(99

222

222





 

5. Numere pitagoreice  
 

Numerele pitagoreice sunt numere care pot fi lungimile laturilor unui triunghi 
dreptunghic. O să scriem întâi tripletele de bază de la care putem porni şi apoi vom da o 
explicaţie: 
  
 3   4   5 
 5   12   13 
 7   24   25 
 9   40   41 
 11   60   61 
 13   84   85 
ş. a. m. d.   
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 Practic primul număr din triplet este impar, iar între al doilea şi al treilea este o diferenţă 
de 1. 
 Explicaţia se poate da prin faptul că, aşa cum am văzut la paragraful 1, între două pătrate 
perfecte consecutive există o diferenţă impară, iar în cazul că luăm situaţia în care diferenţa este 
chiar un pătrat perfect, se obţin tripletele. 
 Se poate observa că al doilea termen din triplet este întâi 4, apoi cu 8 mai mult, apoi cu 
12 mai mult, apoi cu 16 mai mult, apoi cu 20 mai mult ş. a. m. d. 
 Evident aceste numere pitagoreice de bază nu sunt doar ele singurele triplete pitagoreice 
ci putem înmulţi fiecare component al tripletului cu acelaşi număr şi se pot obţine de exemplu: 

 

1553
1243
933
623






       

2054
1644
1234
824






   

2555
2045
1535
1025






, adică tripletele 

(6,8,10), (9,12,15), (12,16,20), (15,20,25), pentru care putem verifica faptul că: 

 

222

222

222

222

252015
201612

15129
1086









  unde evident că:       

625400225
400256144

22514481
1006436







   

 
  

6. Înmulţirea cu 2, 4, 8, 16, 5, 25, 125, 625 şi împărţirea cu 2, 4, 8, 16, 5, 25, 125, 625 
 

Dacă vrem să înmulţim un număr cu 2, 4, 8, respectiv 16 trebuie să îl împărţim, eventual, 
dacă este mai simplu, la 5, 25, 125, respectiv 625, şi punem la sfârşit un zero, două zerouri, trei 
zerouri sau respectiv patru zerouri (adică înmulţim cu 10, 100, 1000, respectiv 10000), ca de 
exemplu: 

1101011105:55255  , unde am înmulţit la sfârşit cu 10, adică am pus un zero. 
300100310025:75475  , unde am înmulţit la sfârşit cu 100, adică am pus două 

zerouri. 
3000100031000125:3758375  , unde am înmulţit la sfârşit cu 1000, adică am 

pus trei zerouri. 
7000010000710000625:4375164375  , unde am înmulţit la sfârşit cu 10000, 

adică am pus patru zerouri. 
Dacă vrem să înmulţim un număr cu 5, 25, 125, respectiv 625 trebuie să îl împărţim, 

eventual, dacă este mai simplu, la 2, 4, 8, respectiv 16, şi punem la sfârşit un zero, două zerouri, 
trei zerouri sau respectiv patru zerouri (adică înmulţim cu 10, 100, 1000, respectiv 10000), ca de 
exemplu: 
 2401024102:48548  , unde am înmulţit la sfârşit cu 10, adică am pus un zero. 
 90010091004:362536  , unde am înmulţit la sfârşit cu 100, adică am pus două 
zerouri. 
 70001000710008:5612556  , unde am înmulţit la sfârşit cu 1000, adică am 
pus trei zerouri. 
 400001000041000016:6462564  , unde am înmulţit la sfârşit cu 10000, adică 
am pus patru zerouri. 
 Explicaţia se poate da prin faptul că: 

 

1000062516
10001258

100254
1052






 

 Aceeaşi explicaţie se poate da şi pentru următoarele. 
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Dacă vrem să împărţim un număr la 5, 25, 125, respectiv 625 trebuie să îl înmulţim, 
eventual, dacă este mai simplu, cu 2, 4, 8, respectiv 16, şi tăiem de la sfârşit un zero, două 
zerouri, trei zerouri sau respectiv patru zerouri (adică împărţim la 10, 100, 1000, respectiv 
10000), ca de exemplu: 
 1710:17010:2855:85  , unde am împărţit la sfârşit la 10, adică am tăiat un zero. 
 23100:2300100:457525:575  , unde am împărţit la sfârşit la 100, adică am tăiat 
două zerouri. 
 71000:70001000:8875125:875  , unde am împărţit la sfârşit la 1000, adică am 
tăiat trei zerouri.  
 910000:9000010000:165625625:5625  , unde am împărţit la sfârşit la 10000, 
adică am tăiat patru zerouri. 

Dacă vrem să împărţim un număr la 2, 4, 8, respectiv 16 trebuie să îl înmulţim, eventual, 
dacă este mai simplu, cu 5, 25, 125, respectiv 625, şi tăiem de la sfârşit un zero, două zerouri, 
trei zerouri sau respectiv patru zerouri (adică împărţim la 10, 100, 1000, respectiv 10000), ca de 
exemplu: 
 810:8010:5162:16  , unde am împărţit la sfârşit la 10, adică am tăiat un zero. 
 14100:1400100:25564:56  , unde am împărţit la sfârşit la 100, adică am tăiat 
două zerouri. 
 161000:160001000:1251288:128  , unde am împărţit la sfârşit la 1000, adică am 
tăiat trei zerouri. 
 1710000:17000010000:62527216:272  , unde am împărţit la sfârşit la 10000, 
adică am tăiat patru zerouri. 
 

7. Înmulţirea cu 11 a unor numere de două cifre 
 
Regula esteurmătoarea: 

bbaaab )(11  , adică prima cifră este a, a doua este a + b, iar a treia b. Dacă a + b 
depăşeşte 10, atunci a doua cifră este a + b – 10, iar prima devine a + 1. Dacă a + 1 = 10 atunci 
rezultatul este format din patru cifre în care primele două sunt 1 şi 0.  
 Exemple: 

 

10679711
5394911
3963611
2642411






 unde avem 

1679
1394
963
642






  iar la ultimele două exemple, la primul prima cifră 

devine 514  , iar la al doilea exemplu apare situaţia în care 1019  , care devin primele 
două cifre, iar rezultatul devine de 4 cifre. 
 
 
 






