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Tehnicile de calcul s-au dezvoltat treptat, fiind impulsionate de nevoile practice apărute 

odată cu dezvoltarea economică. 

 Pe vremea faraonilor şi chiar mai târziu, pentru înmulţire se folosea adunarea repetată şi 

rezultatele erau scrise în tabele de către scribi. În Grecia antică s-a folosit înmulţirea numerelor de o 

singură cifră, care era memorată şi cunoscută din vremea lui Pitagora. Mult mai târziu s-a inventat 

tehnica înmulţirii cu numerele aşezate unul sub altul. Dar această tehnică, prin care putem face 

produsul a două numere oricât de mari, a putut fi inventată doar după folosirea scrierii cu cifre 

arabe, scriere care este şi zecimală dar şi poziţională. În Europa, folosirea lui zero şi a cifrelor arabe, 

a sistemului zecimal poziţional s-a făcut după anii 1290, din vremea lui Fibonacci. 

Dar în afară de înmulţirea pe care o ştim cu toţii încă din clasele primare, mai există şi alte 

modalităţi de efectuare a înmulţirii, tehnici inventate de oameni ingenioşi încă din vechime, în 

diferite zone geografice. 

 

 Înmulţirea orientală 

 

  Prezentăm această metodă printr-un exemplu. 

Să presupunem că avem de înmulţit numerele  

378 şi 592.  

Se alcătuieşte o grilă formată din pătrate, câte trei 

pătrate pe orizontală şi câte trei pătrate pe verticală 

(corespunzător numărului de cifre ale fiecărui 

număr). Deasupra, în dreptul fiecărui pătrat, se 

scriu cifrele primului număr, iar lateral, pe 

verticală, cifrele celui de-al doilea număr, cifrele 

fiind scrise de jos în sus. Se construiesc apoi 

diagonalele pătratelor şi se prelungesc până 

intersectează dreapta orizontală. Se efectuează 

înmulţirile pe rând între cifrele din stânga şi cifrele 

de sus, unităţile fiind scrise în triunghiurile de sus 

iar zecile în triunghiurile de jos. Pentru 2∙3=6, 

scriem 0 6 (vedeţi figura). Apoi se adună cifrele din triunghiurile cuprinse între diagonalele paralele, 

scriindu-se dedesubt unităţile, iar zecile se adună cu cifrele de la stânga. Pe prima diagonală de la 

dreapta este doar un triunghi în care este scrisă cifra 6 şi scriem 6 sub linia orizontală. La a doua 

diagonală sunt trei triunghiuri în care sunt scrise cifrele 2, 1, 4. Le adunăm 2+1+4=7 şi scriem 7 
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 378 × 592=223776 



dedesubt. La a treia diagonală sunt cinci triunghiuri în care sunt scrise cifrele 0, 7, 3, 1, 6. Le 

adunăm: 0+7+3+1+6=17. Scriem jos 7 şi cifra zecilor 1, o adunăm cu cifrele scrise în triunghiurile 

de pe a patra diagonală: 4+5+6+7+0+(1)=23. Scriem jos 3, iar cifra zecilor 2, o adunăm cu cifrele 

din a cincea diagonală: 3+5+2+(2)=12, scriem jos 2 iar pe 1 îl adunăm cu cifra din triunghiul care a 

mai rămas: 1+(1)=2.  

Citim acum rezultatul pe linia orizontală: 223776. 

Este ca şi cum în înmulţirea obişnuită am scrie rezultatele inmulţirilor parţiale ca numere unul sub 

altul cu aliniere la dreapta şi apoi adunăm cifrele ordinelor corespunzătoare: 6- cifra unităţilor, 5 şi 2 

- cifrele zecilor, 7, 0, 0 – cifrele sutelor, etc.  
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