
Colegiul Naţional Emil Racoviţă din Cluj-Napoca
(România) 

50 de elevi coordonaţi de Ariana-Stanca Văcărețu,
Alexandrina Cruceru, Valentina Vasilescu, Adrian Magdaș,

Vasile Andrea, Felicia Marincaș, Ioana Nendrean, Anca
Lăpuștea şi îndrumaţi de Adela Lupescu (Universitatea Babeş

– Bolyai, Cluj-Napoca)

Liceul d'Altitude din Briançon (Franţa)

51 de elevi coordonaţi de Hubert Proal, Mickaël Lissonde,
Pierre Granouillet, Guillaume Faux, Noëlle Trovato şi Stephan
Colas şi îndrumaţi de Camille Petit (Université de Fribourg -
Suisse) şi Yves Papegay (INRIA, Sophia Antipolis – Franţa)

Comunicări ştiinţifice comune

 Înţelegerea matematicii prin diferite limbi
de comunicare 

Elevi voluntari din cele două şcoli rezolvă probleme
propuse de cercetători în domeniul matematicii. Fac
schimb de idei în timpul seminariilor şi îşi prezintă
rezultatele obţinute în cadrul unei conferinţe.
Tinerii  au ocazia  să discute cu cercetători  şi  să-şi
valorifice munca la diferite manifestări ştiinţifice.

http://matlanproject.weebly.com/

MatLan
Învăţarea matematicii şi a

limbilor străine prin cercetare şi
cooperare

Proiect între
Colegiul Naţional Emil Racoviţă

din Cluj-Napoca (România)
şi

Liceul d'Altitude din Briançon
(Franţa)
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Învăţarea matematicii şi a limbilor străine prin
cercetare şi cooperare

muncă de cercetare asupra unor teme comune

schimb de idei, metode, rezultate …

reuniuni între şcoli

prezentări comune în cadrul conferinţelor şi la
alte manifestări ştiinţifice

redactarea de articole comune

Lista temelor de cercetare
2015-2016

- Localizare
Cum să dispunem fasciculele astfel
încât să știm, în orice moment, în ce
încăpere se află persoana?

- Supravegherea sălilor
Într-o clădire, trebuie să plasăm 
senzori știind că un senzor 
reacționează dacă o persoană se 

află fie în sala în care este montat senzorul, fie într-
o sală vecină cu aceasta.
Activarea senzorilor trebuie să permită localizarea 
precisă a camerei în care se află intrusul.

- Creșterea cristalelor
Considerăm că un
cristal crește conform
modelului din figura
alăturată ; ce se poate
spune despre structura cristalului după mai multe 
iterații?

- Roata de bicicletă
Dorim să realizăm
o roată de
bicicletă care să

poată merge pe un drum în zig-
zig, asemenea dinților unui fierăstrău și care are 
axa tot timpul la aceeași înălțime.

- Pilotarea unei nacele
Dispunem un motor la fiecare
extremitate a unei corzi. Cum anume
să funcționeze motoarele astfel încât
nacela să descrie un segment.

- Discul lui Poincaré
Considerăm un disc și definim dreptele astfel: fie 

diametre, fie arce de cerc care 
sunt perpendiculare pe 
circumferința discului.
Pornind de la aceste informații 
rămâne de văzut ce devin 

elementele și rezultatele geometriei.

- Jongleria
441 înseamnă că o minge e
aruncată în aer de 4 ori, o altă
minge e aruncată tot de 4 ori și ultima minge e 
aruncată o dată ; și apoi se repetă aruncările. 
Imaginați-vă alte exemple de jonglerii cu 3 mingi 
sau cu un număr mai mic de mingi.

- Zâmbiți, sunteți filmați !
Putem orienta tot timpul n camere
de filmat astfel încât să
supraveghem întreg planul ?

- Ceasul zecimal
Timpul zecimal a fost adoptat
printr-un decret în 1793. 
Ziua are 10 ore de câte 100
minute fiecare și fiecare minut are 100 secunde. 
Logic și practic!
Cum se poate realiza un astfel de ceas?

- În căutarea poligoanelor
convex
Se poate găsi întotdeauna un
poligon convex într-un poligon ?


