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Aplicaţii practice ale matematicii
de prof. Adrian Stan
Grupul Şcolar ’’Costin Neniţescu’’, Buzău
Aplicaţiile practice ale matematicii vin să susţină cu un real succes procesul de învăţare eficientă,
garantând înţelegerea raţionamentelor matematice prin stimularea la elevi a gândirii logice, făcând apel
la cunoştinţele teoretice şi formând o serie de abilităţi necesare înţelegerii fenomenelor din jurul nostru.
În timp ce în fizică, chimie, biologie sunt necesare o serie de experienţe în laborator pentru a prezenta
fenomenele ce au loc în lumea înconjurătoare, în matematică ne folosim de raţionamentul logic, unul
deductiv care aplicat unor fenomene şi concepte fundamentale, ne permite să dezvoltăm tot ceea ce se
cheamă matematică.
Următoarele probleme sunt utile elevilor pentru dezvoltarea capacităţii de a identifica şi de a
înţelege rolul pe care îl joacă matematica în lume, de a face judecăţi bine fundamentate, de a utiliza şi de
a angaja matematica în moduri care răspund nevoilor vieţii individului.

1. Un lingou de argint în formă de prismă dreaptă are baza un trapez isoscel în care laturile
paralele sunt de 6 şi respectiv 12 iar înălţimea de 8 cm. Dacă lungimea lingoului este de 20 cm
iar argintul cântăreşte aproximativ 10gr/cm3 , cât cântăreşte un astfel de lingou ?
Rezolvare :
V  AB  h =1440cm3 , atunci, masa corpului este G = 14400gr= 14,4 kg.
2. Pentru a calcula costul instalaţiei de aer condiţionat la o clădire de forma indicată în figura
alăturată, trebuie să se măsoare volumul de aerconţinut în aceasta. Dacă clădirea are laturile de
30 m şi 12 m iar streaşina de 3 m şi cel mai înalt punct al
acoperişului este la 5 m faţă de sol, să se calculeze volumul
ocupat de aerul din clădire.
Rezolvare :
Volumul clădirii este volumul paralelipipedului dreptunghic
(V1 ) şi a prismei triunghiulare(V2) care se formează datorită
12  2
plafonului. V  V1  V2  30  12  3 
 30  1440m 3 aer.
2
3. O clădire construită sub forma unei semisfere, necesită 60 litri de vopsea pentru a i se vopsi
duşumea. Câţi litri de vopsea sunt necesari pentru a i se vopsi şi
exteriorul.
Rezolvare : Ştim că aria bazei este aria unui cerc, prin urmare,
60
Abaza   r 2  60  r 2 

60
Aria unei semisfere este A  2 r 2  2   120 dm 3  120 l . Aşadar,

sunt necesari 120 de litri de vopsea.
4. O piatră este pusă într-un vas dreptunghiular cu apă, de dimensiuni 30 cm pe 20 cm. Dacă
nivelul apei se ridică cu 2 cm, cât este volumul pietrei.
Rezolvare : Volumul pietrei este dat de diferenţa dintre volumul apei în
care s-a pus piatra şi volumul iniţial al apei din vas. Prin urmare, volumul
apei este V1  30  20  x şi volumul apei şi a pietrei este V2  30  20  ( x  2).
Atunci, volumul pietrei este V2  V1  30  20  2  1200cm 3  1, 2dm 3  1, 2l .
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5. Un stâlp a fost rupt în timpul unei furtuni la o înălţime de 1,5 m faţă de sol. Vârful său
atinge acum pământul la o distanţă de 4 m faţă de baza stâlpului. Care a fost înălţimea
stâlpului ?
Rezolvare:
Dacă notăm cu x porţiunea din stâlp a cărei lungime nu o
cunoaştem , atunci, conform teoremei lui Pitagorase obţine:
x 2  1,52  42  x  18, 25  4, 27m . Înălţimea stâlpului era
h = 1,5 + x = 5,67 m.

6. Două avioane se apropie simultan de un aeroport aflat la 12 km de locul unde radarul
observă că traiectoria sub care zboară acestea este de 20 0 pentru primul şi 300 pentru al doilea.
Să se afle la ce înălţime zboară fiecare avion. (Se ştie că tg 200  0,36; tg 300  0,58 ).
Rezolvare :
Dacă notăm cu x distanţa sub care zboară primul avion şi cu y distanţa sub care zboară al doilea
avion, atunci, x  12  tg 200  12  0,36  4,32km. y  12  tg 300  12  0,58  6,96km.
7. Un observator O situat perpendicular pe axul unui pod BC, la o
distanţă de 60 m , doreşte să măsoare lungimea podului. Din
punctul în care se află, el vede capătul B al podului sub un unghi de
300. Care este lungimea podului ?
Rezolvare:
BC
3
tg 300 
 BC  60 
 20 3  34, 6m .
OC
3
Aşadar, lungimea podului este de 34,6 m.
8. Două cisterne au capacitatea de 8 m3, respectiv 10 m3 şi sunt încărcate cu 5 m3, respectiv 6 m3
de benzină pentru a fi transportate la o staţie. Să se determine care cisternă este mai bine
folosită în raport cu capacitatea sa.
Rezolvare :
În raport de capacitatea fiecărei cisterne se
obţine că benzina din prima cisternă
reprezintă
5 100
x
 62,5% din capacitatea acesteia,
8
iar benzina din cisterna a doua reprezintă
6 100
y
 60% din capacitatea acesteia.
10
Prin urmare, prima cisternă deşi are capacitatea mai mică decât cea de a doua, este mai bine folosită
decât aceasta.
9. Câte kg de titan sunt în 300 kg de aliaj de oţel, dacă conţinutul de titan este de 5%?
Rezolvare :
Trebuie să determinăm de fapt, cât reprezintă 5% din cele 300 de kg de aliaj. Astfel,
5
 300  15 kg reprezintă cantitatea cerută.
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