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Cuvânt-înainte 

Apariţia „Revistei ştiinţelor naturii” este un prilej pentru toți oamenii şcolii 

noastre de a împărtăşi bucuria lucrului bine făcut şi de a contura perspective ce 

vor deveni, prin munca noastră de echipă, realități pe care ni le dorim.  

Prin această revistă ne-am propus să deschidem o poartă imaginară spre 

domeniul ştiinţelor naturii. Am adunat lucruri interesante într-un mănunchi de 

articole ce se vrea un magnet pentru tinerii de vârstă şcolară. Au participat la 

elaborarea şi redactarea ei, elevi şi profesori, care au muncit cu plăcere şi care 

speră că un mic sâmbure de interes pentru această  lume a ştiinţelor a fost sădit. 

Fără pretenţii de originalitate, revista se vrea un tărâm în care fiecare va găsi un 

refugiu pentru câteva minute, iar după citirea ei, este posibil ca unele semne de  

întrebare purtate discret, să dispară.                       

 

                                                                            Vocea Editorului 

 

Urmaţi-ne în călătorie! 
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Jurnalul  unui călător 

de Ilinca Prahoveanu 

clasa a X-a H 

De ce acesta este jurnalul unui călător? Deoarece toţi suntem 

călători prin viaţă şi încercăm să descoperim adevăratele valori ale 

entităţii umane. 

Ce s-ar fi întâmplat dacă? Nu v-aţi pus niciodată această 

întrebare? Eu da. Şi încă stau şi mă gândesc la un răspuns logic, însă nu 

cred că voi găsi, deoarece lumea este ilogică, este simplă şi complicată, 

frumoasă şi urâtă, ordine şi haos. În acelaşi timp, toate aceste lucruri 

contradictorii o fac să fie…lumea noastră. 

Cum a început? A început …într-o viziune realistă cu o explozie 

…într-o viziune romantică din dragoste: lumea s-a deschis şi a dat  

naştere atomului. Apoi încet, încet, atomul a prins curaj şi s-au format 

astrele, astrele care acum ne par aşa ireale, ne par Zeii cerului, însă ele 

sunt copii, copii ca şi noi. 

Credinţa face  parte din fizică, de ce ? Deoarece fără credinţă, cum 

ar fi putut Arhimede să descopere “Legea pârghiilor”? În  antichitate, 

când Zeii făceau legile, iar oamenii erau  marionetele societăţii, credinţa 

era totul. Fără credinţa că vor reuşi nu ar fi făcut nimic. Credinţa nu 

este personală, ci unitară, toţi avem credinţă, dacă nu am avea, nu am 

mai evolua. Credem în ceea ce facem! 

De ce să avem credinţă? În ce să avem credinţă? În primul rând să 

avem credinţa că noi putem realiza ceea ce ne dorim. Trebuie să avem 

încredere în noi şi în forţele noastre, să avem credinţă că vom reuşi, să 

perseverăm până acolo. Nu totul este ceea ce pare! De exemplu, Einstein 

a demonstrat  printr-o teoremă, că viaţa lui, că simpla lui existenţă, dar 
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şi munca lui au schimbat soarta şi viziunea umanităţii, nu numai asupra 

fizicii, ci şi asupra timpului şi a vieţii. 

  Aş vrea să ştiu totul despre tot, dar dacă s-ar întâmpla aşa nu cred 

că ar mai avea farmec. Dacă Newton ar fi ştiut  că o să cadă un măr, nu 

ar mai fi stat sub copac, astfel încât nu ar mai fi descoperit gravitaţia. 

Vreau să fiu eu şi atât, vreau să îmi trăiesc viaţa şi atât. Însă ar fi mai 

bine să fim curioşi, haideţi să fim curioşi, să vedem ce se întâmplă, să 

urmăm cursul timpului, deoarece sunt sigură că şi printre noi se află acel 

Einstein , Arhimede, Newton sau Pascal care aşteaptă să descopere ceva. 

Această credinţă şi speranţă ne dă de multe ori puterea de a merge mai 

departe, astfel că  încercăm, încercăm, până reuşim.  

În încheiere, putem spune că toată viaţa noastră este ghidată de 

principiul gravitaţiei, căci toate lucrurile sunt atrase de pământ şi până 

la urmă cad. Ideea este că noi trebuie sa fim destul de puternici, astfel 

încât să le păstrăm cât mai mult în picioare. 
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Premiul Nobel ratat de Premiul Nobel ratat de Premiul Nobel ratat de Premiul Nobel ratat de româniromâniromâniromâni    

Profesor de biologie Carmina Urdea    

Alfred NobelAlfred NobelAlfred NobelAlfred Nobel (1833-1896), chimist, inventator, om de afaceri suedez - este creatorul 

fundaţiei ce oferă faimoasele Premii Nobel. Până la moartea sa, Alfred Nobel a brevetat 

peste 355 de invenţii, printre care dinamita, cauciucul sintetic, pielea artificială si mătasea 

sintetică. 

Premiul Nobel, prestigios premiu internaţional, se conferă diferitelor personalităţi 

ale lumii care şi-au adus un aport substanţial în diferite domenii ale cunoaşterii umane 

(chimie, economie, fizică, literatură, medicină, pace), începând cu anul 1901-1902. 

Membrii comitetului care acordă acest premiu sunt profesori la Institutul Carolinska, 

la Universitatea din Stockholm, mari savanţi şi oameni de o probitate morală şi 

profesională impecabile. De-a lungul timpului însă, au făcut câteva greşeli memorabile, 

precum şi regretabile omisiuni. Acestea provin din faptul că există carenţe în informaţiile 

pe care le au la un moment dat, precum şi din tendinţa ca, la 3-4 ani, Suedia, Finlanda sau 

Danemarca să se numere printre premianţi. 

Necazul este şi al ţărilor sărace să zicem, care ar trebui să-şi impună propriile 

descoperiri, prin metode puternic susţinute material, profesional, ceea ce se întâmplă foarte 

greu. 

România, de exemplu, nu are nici un premiu Nobel până în anul 1974, când un 

român la origine, a fost laureat pentru Fiziologie şi Medicină, dar era deja cetăţean 

american. Acesta a fost GeorGeorGeorGeorge Emil Paladege Emil Paladege Emil Paladege Emil Palade, care după câţiva ani de practică medicală în 

clinici din România şi căsătoria cu fiica celebrului industriaş Malaxa – Irina Malaxa, în 

1946 pleacă în Statele Unite ale Americii, obţinând cetăţenia americană în 1952. În 1961, 
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el a devenit şef al Departamentului de Biologie Celulară de la Institutul “Rockefeller”, iar în 

1972 a devenit profesor de biologie celulară la Universitatea Yale. 

Emil Palade a creat in 1952 “Fixatorul PaladeFixatorul PaladeFixatorul PaladeFixatorul Palade” (tetraxoid de osmiu 1% in tampon de 

veronal sodic) pentru microscopia electronică, iar dupa această realizare a urmat un şir de 

alte mari realizări ştiinţifice care au culminat cu Premiul Nobel. 

Granulele lui PaladeGranulele lui PaladeGranulele lui PaladeGranulele lui Palade    

 

                                  
 

  Unul din cele mai importante rezultate rămâne fără îndoială descoperirea 

particulelor care îi poartă numele, granulele lui Palade. Va dovedi ulterior că  aceste 

particule sunt formaţiuni granuloase dense, bogate în acid ribonucleic, motiv pentru care 

vor fi denumite ribozomi. Partajează acest merit deosebit cu colaboratorii săi, Albert Claude 

şi Christian de Duve. Preşedintele Ronald Reagan îi decernează în martie 1986, Medalia 

Naţională pentru merite excepţionale în domeniul ştiinţei.  

"Am ales cercetarea "Am ales cercetarea "Am ales cercetarea "Am ales cercetarea şi imigrarea deoarece aveam sentimentul ci imigrarea deoarece aveam sentimentul ci imigrarea deoarece aveam sentimentul ci imigrarea deoarece aveam sentimentul că nu  nu  nu  nu 

ştiu destul" tiu destul" tiu destul" tiu destul" George Emil PaladeGeorge Emil PaladeGeorge Emil PaladeGeorge Emil Palade    

 Dar Palade a beneficiat de o tehnologie înaltă şi de o organizare 

riguroasă a cercetării ştiinţifice care nu există în Europa şi cu atât mai 

puţin în România. El a beneficiat de geniul american de organizare, 

pragmatic şi precis, care îşi ştie foarte bine obiectivul. 

 Alţi savanţi, români sau străini, cu realizări importante, nu au avut acelaşi noroc. 

 Primul român care ar fi meritat Premiul Nobel a fost Victor BabeVictor BabeVictor BabeVictor Babeş (1854-1926), care 

are descoperiri extraordinare în toate domeniile bacteriologiei şi imunologiei. În 1901, 

când a început decernarea premiului Nobel, Victor Babeş trăia încă şi ar fi putut primi 

premiul pentru două descoperiri.  
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O dată pentru cercetările în domeniul serului terapeutic 

antidifteric, lucrările lui fiind anterioare celor ale lui Behring, 

care a primit premiul pentru descoperirile în privinţa difteriei. 

Justificarea comisiei Nobel a fost aceea că Behring şi 

colaboratorul său au preparat un ser pe care l-au pus în vânzare 

şi în practică. În schimb, Babeş este cel care a descoperit principiul preparării serului şi 

vaccinului. Al doilea aspect este descoperirea şi folosirea pentru prima dată a cuvântului 

”antigen”. Atunci când s-a acordat premiul Nobel pentru descoperirea imunologiei, ar fi 

trebuit asociat şi Victor Babeş.  

S-ar putea crede că savantul român nu era cunoscut, dar, în vremea sa de glorie, 

lucrările sale apăreau în limba franceză şi germană. Un celebru cercetător german spunea 

la un moment dat că, dacă cineva crede că a descoperit o bacterie nouă, să se uite înainte în 

lucrările lui Babeş – acesta a descoperit 50 de bacterii noi. Nu există alt bacteriolog cu 

asemenea realizări. 

        

Din păcate, singura lui răzbunare, parţială, este legată de descoperirea antibioticelor, 

pe care nu le-a putut prepara din cauza lipsurilor tehnologice din 1885. În 1945, când s-a 

acordat Premiul Nobel pentru medicină, Howard Florey de la Oxford, care a purificat 

penicilina, a recunoscut că ideea nu este a lui, ci a lui Victor Babeş. 

Un caz celebru este Nicolae PaulescuNicolae PaulescuNicolae PaulescuNicolae Paulescu (1869-1931), mare fiziolog 

român, care a fost profesor la Universitatea din Bucureşti. A făcut 

cercetări importante asupra structurii splinei, asupra mecanismelor de 

producere a febrei. A preconizat o metodă originală de extirpare 

experimentală a hipofizei. Importante pentru fiziologie si medicină sunt 

studiile sale privind fiziologia normală şi patologică a pancreasului 

endocrin. Cea mai importantă descoperire medicală din secolul XX,  insulina – 
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aparţinându-i - a fost îndelung contestată. Rezultatele cercetărilor sale au fost publicate în 

anul 1921, în revista "Archives Internationales de Physiologie", şi se refereau la izolarea 

unui hormon pancreatic cu efect hipoglicemiat pe care l-a denumit pancreină.  

 

                          

                Pancreasul 

Este vorba de insulină, hormon folosit împotriva diabetului, extras din pancreas. În 

1922, medicul Fr. Grant Banting si biochimistul Ch. Herbert Best din Canada au anunţat 

descoperirea insulinei, şi primesc, un an mai târziu, Premiul Nobel pentru fiziologie şi 

medicină. Prioritatea fiziologului român a fost recunoscută abia după 50 de ani de la 

brevetarea primului procedeu de fabricare a insulinei. 

Anul 2003 a consemnat omisiunea, se pare 

deliberată, a prof. Gheorghe Benga. Gheorghe Benga. Gheorghe Benga. Gheorghe Benga de la                                                                                                                               

atribuirea Premiului Nobel pentru chimie. 

Academicianul Gh. Benga, şeful Catedrei de 

biologie Celulară şi Moleculară din cadrul 

Universităţii de Medicină şi Farmacie “Iuliu 

Haţeganu” din Cluj-Napoca, a descoperit 

prima proteină canal – aquaporina 1 – pentru apă, în membrana hematiei, înaintea lui 

Peter Agre (SUA), căruia i s-a acordat Premiul Nobel pentru chimie în 2003.                                                        

Benga ar fi meritat acest premiu fiindcă a publicat cu mulţi ani înainte această 

descoperire în reviste din SUA, de exemplu Biochemistry (1983). Cu atât mai mult, cu cât, 

în anul 1999, la cel de-al VII-lea Simpozion Internaţional de Fiziologie, profesorul Benga a 

fost felicitat public de laureaţii Premiului Nobel, George Emil Palade şi Gunther Blobel, de 

faţă fiind şi domnul Agre. 
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”A fost regretabilă omiterea lui Gh.Benga din grupul de laureaţi Nobel pentru chimie 

pe 2003” apreciază prof. George Emil Palade. 

 Prof. Dr. Gh. Benga a înfiinţat la Cluj-Napoca Fundaţia OutNobel, prima de acest fel 

din lume, care va acorda, anual, premii celor care, de-a lungul anilor, au fost omişi, voit 

sau nevoit, de la cel mai râvnit premiu. 

 Mai menţionăm aici numele lui Constantin LevadittiConstantin LevadittiConstantin LevadittiConstantin Levaditti (1874-1953), precursorul 

microbiologiei şi al preparării vaccinului antipoliomielitic, Gheorghe MarinescuGheorghe MarinescuGheorghe MarinescuGheorghe Marinescu, care a 

descoperit plăcile senile, leziuni caracteristice maladiei Alzheimer, apoi Ion CantacuzinoIon CantacuzinoIon CantacuzinoIon Cantacuzino, 

care a descoperit imunitatea la nevertebrate, un tip nou, diferit de celelalte, Grigore AntipaGrigore AntipaGrigore AntipaGrigore Antipa, 

Emil RacoviEmil RacoviEmil RacoviEmil Racoviţă, Ana Aslan…Ana Aslan…Ana Aslan…Ana Aslan…    

 Şi lista poate continua cu aproape 50 de potenţiali laureaţi, al căror loc a fost ocupat 

de diverse alte persoane. 

 În fond, nimeni nu poate obliga Academia de Ştiinţe din Stockholm să dea cui doreşte 

Premiul Nobel. Problema este însă ca, pe plan moral, să se recunoască prioritatea 

românilor, iar România să nu mai fie văzută doar ca o ţară din care vin indivizi dubioşi. 

 “Premiul Nobel are ciudăţeniile sale”(Gh. Brătescu). 

 

Bibliografie:ibliografie:ibliografie:ibliografie:  

AdevarulOnLine (”Şuetă la o cafea cu prof. dr. Nicolae Marcu, specialist în Istoria Medicinei”; Clipa on-line 

(“Ciudăţeniile Premiului Nobel”-Gh. Brătescu); suplimentul Aldine al ziarului România Liberă (“Fundaţie OutNobel 

la Cluj-Napoca”-Petre T. Fragopol); www.mari români.ro; reper romanesc-publicaţie lunară a românilor din 

Quebec; www.biochimie.lx.ro.  
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                                        ZahZahZahZahărulrulrulrul    

Eleva: Daria DumitrescuDaria DumitrescuDaria DumitrescuDaria Dumitrescu 

Eleva: MariaMariaMariaMaria Grecu Grecu Grecu Grecu 

Prof. coordonatorProf. coordonatorProf. coordonatorProf. coordonator: Iuliana ShajaaniIuliana ShajaaniIuliana ShajaaniIuliana Shajaani 

 

Lucrarea de față se dorește a fi o călătorie interdisciplinară, pe parcursul căreia am 

privit zahărul sub lupa mai multor domenii de specialitate: lingvistică, istorie, medicină, 

psihologie, economie, artă și chimie. 

Ce spun lingviCe spun lingviCe spun lingviCe spun lingviștii?            tii?            tii?            tii?                

În majoritatea limbilor termenul zahăr 

provine din cuvântul arab „as-sukkar”, el însuşi 

trăgându-şi originea din limba sanscrită, de la 

„sharkara”. Se pare că termenul a fost răspândit în 

Europa mai întâi de spanioli, care l-au preluat de la 

arabi („açúcar” în portugheză şi „azúcar” în 

spaniolă). În italiană a devenit „zucchero”, iar în 

franceza veche „zuchre” de unde s-a transformat în 

actualul „sucre”. Francezii au exportat termenul şi în Anglia, devenind „sugar”. 

           Termenul românesc este împrumutat, se pare, din greaca nouă (zahari), deşi există 

unele opinii care indică o provenienţă din limba bulgară (zahar). Indiferent de sursă, 

termenul românesc (ca şi cel grecesc şi bulgar), are o evidentă legătură cu termenul „as-

sukkar”.    

Ce spun istoricii?         Ce spun istoricii?         Ce spun istoricii?         Ce spun istoricii?                                                                                                          

Se crede că trestia de zahăr a fost folosită de om 

pentru întâia oară în Polinezia, de unde s-a răspândit în 

India. Acolo, primele urme de zahăr cristalizat s-au întâlnit 

în timpul dinastiei Gupta (între anii 320 – 550 D.H). În 

acea epocă, oamenii mestecau trestie de zahăr în forma sa 

crudă, pentru a-i extrage dulceaţa, căci conceptul 
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cristalizării zahărului nu era încă cunoscut. El a fost descoperit tot de indieni, care au 

realizat că zahărul devenea astfel nu doar mai uşor de depozitat, dar şi mai uşor de 

transportat. Această descoperire a fost începutul producerii zahărului. Metoda primitivă de 

cristalizare a zahărului implica zdrobirea trestiei, pentru a i se extrage sucul. Acesta era 

apoi fiert sau uscat la soare, pentru a obţine cristalele de zahăr, asemănătoare pietrişului. 

Pe de altă parte însă, sfecla de zahăr a fost identificată ca sursă de zahăr abia în anul 

1747. La început,  a fost exploatată ca fiind o curiozitate, dar după războaiele 

napoleoniene, în Europa continentală a devenit principala sursă de zahăr. 

   În anul 510 Î.H. împăratul persan Darius a invadat India, unde a găsit „trestia care 

dă miere fără albine”. Acest prim contact cu trestia de zahăr nu a făcut mare impresie, aşa 

că aceasta a fost redescoperită de soldaţii lui Alexandru Macedon, în anul 327 Î.H. 

Macedonenii au fost cei care au răspândit cultivarea ei în Persia şi au introdus zahărul în 

zona mediteraneană. 

Cultivarea trestiei a fost un secret bine păstrat până când expansiunea majoră a 

popoarelor arabe a dus la aflarea sa, lucru ce a dus la fabricarea zahărului inclusiv în 

Africa de Nord, Sicilia și Spania. Occidentalii au descoperit mirodenia cu ocazia 

cruciadelor. 

Ce spun medicii?Ce spun medicii?Ce spun medicii?Ce spun medicii?    

„Zaharul alb este dulce, este delicios, este bun si 

totuși este un drog!"                                                      

Dr. Llaila O. Afrika    

 

Doctorii susţin că zahărul este la fel de 

toxic pentru organism ca și alcoolul, deoarece 

fructoza și glucoza consumate în exces sunt la 

fel de nocive pentru ficat precum cum este metabolizarea etanolului.   

Zahărul crește riscul apariţiei mai multor boli, printre care și hipertensiune, 

pancreatită, obezitate, disfuncţie hepatică, malnutriţie. În anul 2013 Asociaţia Americană a 

Inimii vine cu dovezi clare care susţin faptul că zahărul afectează sistemul de pompare al 

inimii și poate duce la infarct miocardic.  

 Mai mult, când vine vorba de cancer, zahărul joacă un rol crucial. Numeroase studii 

au confirmat că o dietă anti-cancer trebuie să elimine complet zahărul, întrucât acesta 

favorizează creșterea și dezvoltarea tumorilor.  

Un lucru foarte interesant și benefic, față de cele enumerate anterior este existența 

zahărului din nuca de cocos. Se obține din seva sau nectarul palmierilor şi conţine potasiu, 
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zinc, fier, vitaminele B1, B2, B3 şi B6. Acest tip de zahăr, care nu este rafinat şi nici albit are 

un index glicemic mediu, cu 10 procente mai mic decât cel obţinut din trestie sau sfeclă. 

Conform Asociaţiei Americane de Diabet, consumul de zahăr nu duce la diabet. 

"Diabetul apare ca rezultat al unui cumul de condiţii ce ţin de stilul de viaţă și factorul 

genetic. Însă persoanele supraponderale sunt, într-adevăr, mai expuse riscului de diabet de 

tip II", spun oamenii de știinţă americani. 

 Zahărul este deci peste tot. Chiar dacă vorbim despre alimente care nu sunt dulci 

(sos de roșii, dressing de salată, apă tonică, pâine), acestea conţin zahăr. Din păcate, de-a 

lungul unei zile ajungem să consumăm cantităţi imense de zahăr fără să ne dăm seama. 

Ce spun psihologii?Ce spun psihologii?Ce spun psihologii?Ce spun psihologii?    

„ Extazul este un pahar plin cu ceai şi o bucăţică de 

zahăr în gură.” , Aleksandr Pușkin 

Mult zahăr înseamnă obezitate, iar vorbind din 

punctul de vedere al unui psiholog această boală afectează 

atât stima de sine cât și imaginea de sine. Din ce în ce mai 

multe persoane de pe glob suferă de obezitate, iar zahărul 

este unul din principalii vinovaţi. Consumul excesiv duce la apariţia unei boli numite 

rezistenţa la leptină. Leptina este un hormon care îţi spune că ai mâncat suficient. Astfel, 

ajungem să ignorăm ceea ce ne zice creierul și ajungem să suferim de obezitate. Iar toate 

acestea vin foarte discret, fără să ne dăm seama.  

 Zahărul are aceleași efecte ca un drog, s-a dovedit experimental! Îndulcitorul pare să 

creeze aceleași reacţii chimice asemănătoare cu cele provocate de cocaină și heroină. 

Studiul a fost realizat de o echipă de cercetători de la universitatea Princeton, SUA. Unul 

dintre cercetători a menţionat că, consumul de apa îndulcită cu zahăr poate provoca 

schimbări comportamentale și de asemenea schimbări neurochimice în creier. În cadrul 

cercetării mai mulţi șoareci au fost privaţi de hrana timp de 12 ore pe zi după care au avut 

acces la hrană și zahăr (un amestec de 25% glucoză și 10% sucroză) timp de 12 ore, de-a 

lungul a trei săptămâni. Specialiștii au constatat următorul lucru: consumul de zahăr a 

eliberat dopamină în creierul lor, substanţă eliberată la persoanele care consumă substanţe 

stupefiante. Aceștia au constatat că aveau și simptome de anxietate și stări depresive. În 

urma acestor stări ei au consumat și mai mult zahăr. Medicii sunt de părere că aceste 

schimbări în creier pot fi vinovate și de îmbolnăvirea de bulimie sau anorexie.  

Ce spun economiCe spun economiCe spun economiCe spun economiștii?tii?tii?tii?    

                                        „Zahărul – aurul alb?”   

     Până acum am vorbit numai de consumul de zahăr, dar 
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oare are stoc nelimitat? Nu, tocmai de acest lucru se „tem” economiștii. În zilele noastre se 

observă un fenomen al disproporţionalităţii: se consumă mai mult zahăr decât se produce! 

Dacă aceasta situație se menține așa, preţurile pe piaţa mondială la „aur alb” vor crește. 

Zahărul alături de grâu și bumbac este una dintre cele mai vechi mărfuri ale 

civilizației. De exemplu, în 1410, în Sicilia existau deja 30 de rafinării de zahăr doar în 

Palermo. Au apărut regulamente şi legi speciale care guvernau cultivarea şi transportul 

trestiei – de – zahăr. Acesta era atât de valoros pentru economie, încât muncitorii erau 

legaţi prin lege de rafinării şi aveau imunitate din punct de vedere legal în sezonul în care 

rafinăriile lucrau din plin.  

Ȋn plus, Francesco di Balducci Pegolotti, în „Practica comerţului”, scrisă la Florenţa 

între 1310 şi 1340, a notat bunurile disponibile pe piaţă. Acestea includeau zahăr din 

Cipru, Alexandria, Cairo, Kerak şi Siria. Se vindeau, provenite din Cairo şi Damasc, şi zahăr 

cristalizat, căpăţâni de zahăr, zahăr aromat cu apă de trandafiri şi de violete. Atunci a 

apărut prima dată şi zahărul pudră. 

           Comerţul cu sclavi era cheia a ceea ce istoricii au numit „Triunghiul Comerţului”, o 

reţea în care sclavii erau trimişi la muncă în Lumea Nouă, pe plantaţii, produsul muncii lor 

era trimis apoi în Europa, ca să fie vândut; cu banii obţinuţi se cumpărau produse, aduse 

apoi în Africa şi oferite în schimbul a şi mai mulţi sclavi. 

U.E., Brazilia și India sunt astăzi principalii producători și acoperă împreună peste 

40% din producția mondială. Cea mai mare parte a producției lor este consumată intern, 

exportându-se doar cca. 25% din ea. Brazilia are producția cea mai mare de zahăr în timp 

ce India are cel mai mare consum. 

Ce spun artCe spun artCe spun artCe spun artiiiiștiitiitiitii???? 

Sub genericul „as sweet as we can„, 

artistul german Kurt Fleckenstein a îndulcit 

spaţiul de expoziţie Art Hall Gallery din Tallinn 

cu zahăr şi sucuri de fructe. Pe baza unei reţete 

speciale şi cu ajutorul unor mixere de beton şi a 

unor unelte de construcţii au fost realizate 16 

cuburi de zahăr supradimensionale, fiecare cub 

având latura de 60 de cm. Conform afirmaţiilor artistului, aceste cuburi ar fi cele mai mari 

realizate vreodată. Dar pentru Kurt Fleckenstein nu e vorba de a crea un record în mărime, 

ci despre efectul pe care îl creează cubul alb ca zăpada într-un spaţiu. În data de 11 

decembrie 2010, publicul vedea cuburile ca pe socluri rămase goale, de pe care lipseau 

lucrările de artă. Dar pungile transparente cu concentrat de suc de fructe care atârnau 



15 

 

deasupra cuburilor au adus transformarea: în prima zi de expoziţie, una din pungile de 

concentrat de suc a fost deschisă ca să îşi picure conţinutul întreaga zi pe cel dintâi cub. 

Forma şi culoarea cubului au început să se schimbe. 

Exact cum se îmbibă cubul de zahăr 

scufundat în cafea sau în ceai, aşa se 

transforma şi soclul din expoziţie, în mod 

imprevizibil, într-o sculptură colorată. În 

fiecare din zilele expoziţiei, procedeul se repeta 

pentru câte un alt cub, pungile de suc fiind 

deschise după ordinea stabilită de artist. Un 

happening plin de culoare îşi începea 

desfăşurarea pe 22 de zile. Căci abia după ce toate cele 16 cuburi de zahăr aveau să fie 

îmbibate în mod specific, începea finisajul. Astfel, pe data de 3 ianuarie, exact în ziua 

prevăzută pentru finalul spectacolului, soclurile erau îmbibate complet, doar pe margini se 

mai recunoştea suprafaţa iniţială de zahăr. 

Ce spun chimiCe spun chimiCe spun chimiCe spun chimiștii?tii?tii?tii?    

“Un bun chimist este de douăzeci de ori mai folositor 

decât cel mai bun poet.” Ivan Turgheniev 

Zaharoza sau zahărul este dizaharida cea mai 

răspândită în natură. Se găsește în cantități mici, în toate 

plantele în care se produce fotosinteză și în nectarul 

florilor. 

Metode de obținere ale zahărului 

În țările tropicale se fabrică din trestie de zahăr din 

care se separă prin presare. 

În țările cu climă temperată se fabrică din sfecla de zahăr, care se taie mărunt, sub 

formă de tăiței, iar aceștia se tratează cu apă caldă. Zahărul din celule difuzează în apă, 

obținându-se un suc zaharat brut cu 11-14% zahăr. 

Soluția de zahăr brut se purifică prin tratare cu Ca(OH)2, apoi se barbotează CO2 

pentru a precipita calciul în exces. După filtrare lichidul se decolorează cu SO2. Soluția 

clară obținută se evaporă în vid, obținându-se zahăr cristalizat care se separă de soluția 

mamă prin centrifugare. Soluția rămasă, numită melasă, servește ca materie primă la 

fabricarea alcoolului etilic. 

Zahărul brut se rafinează prin dizolvare în apă, filtrare, evaporare la vid și 

centrifugare. 
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Zaharoza poate fi reprezentată prin formule de perspectivă Haworth: 

 
Proprietățile fizice ale zaharozei. 

Este  o substanță solidă care formează cristale incolore cu gust dulce, solubile în apă, 

insolubile în solvenți organici. 

Proprietățile chimice ale zaharozei. 

1. Carbonizarea zahărului are loc fie prin încălzire, fie prin tratarea acestuia cu H2SO4 

concentrat. 

Dacă se introduce într-o capsulă de porțelan o cantitate de 10 g de zahăr, iar peste ea 

se adaugă atât de mult acid sulfuric încât substanțele să poată fi amestecate cu bagheta de 

sticlă, se constată că, după 2-3 minute de agitare, amestecul devine negru și se încălzește cu 

degajare de vapori de apă. Se obține un ”cărbune” de zahăr, poros și solid. 

Descompunerea zahărului cu formare de carbon și apă este redată prin ecuația 

următoare: 

 C12H22O11               12 C + 11 H2O 

2. Reacția zahărului cu bazele. 

Dacă se introduce într-un pahar Berzelius o cantitate de 5 g de zahăr, iar peste ea se 

adaugă hidroxid de sodiu și câteva picături de permanganat de potasiu, se observă o 

variație a culorii de la violet la albastru, care ulterior se transformă în galben-brun. 

Variația de culoare se datorează schimbării stării de oxidare a manganului: 

(MnO4)-  = violet 

(MnO4)2-  = verde 

(MnO4) 3-  = albastru 

MnO2  = galben brun, care rămâne în soluție, nu precipită, din cauza faptului că soluția 

este slab alcalinizată. 

Reacțiile care au loc sunt: 

(MnO4)-  + e-       (MnO4)2-   

(MnO4)2-  + 2H2O +2e-        MnO2 + 4HO             

ConcluziiConcluziiConcluziiConcluzii. . . . Am pornit conceperea acestui proiect știind jumătate sau poate chiar un 

sfert din informaţiile pe care le-am dobândit acum. Am văzut că la început, oamenii nu 

ştiau cât de important e procesul cristalizării, dar când și-au dat seama, zahărul a devenit 
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un aliment de „lux”, care nu se fabrica oriunde. Astăzi e peste tot, accesibil oricui, a ajuns 

de la apogeu, la perigeu ca orice lucru de altfel. 

Pe cât de dulce pe atât de nociv poate fi. Deși ne face rău, nu putem trăi nici fără el! 

Bibliografie:Bibliografie:Bibliografie:Bibliografie:    

M. Avram, Chimie organică, volumul 2, Ed. Academiei, București, 1983 

H.W. Roesky, Experimente chimice spectaculoase, Ed. Mistral, București, 2008 

http://biblioteca.regielive.ro/cursuri/industria-alimentara/tehnologia-de-fabricare-a-zaharului 

http://www.timpul.md/ 

http://www.artactmagazine.ro/    

------------------------------------------------------------------------------ 

    

Biologie   distractivBiologie   distractivBiologie   distractivBiologie   distractivĂ 

REBUSURI de CLASA a IX-a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„CELULĂ   A�CESTRALĂ” 
 
1 – Component fundamental al celulei 
2 – Înconjoară componentele celulare 
3 – Strămoşul nucleului 
4 – Structuri ce mişcă celula 
5 – Bacterii în formă de bastonaş 
6 – Substanţă prezentă în peretele celular al bacteriilor 
7 – Corpusculi mici cu rol în sinteza proteică 
8 – Ancorează cromozomul bacterian 
9 – La cianobacterii se găsesc vezicule cu… asimilatori 
10 – Celula PK se întâlneşte la organismele din regnul… 
A - B:       Celulă primitivă 

 

       A       

 1              

 2              

 3              

 4              

 5              

 6              

 7              

 8              

 9              

10              

       B       

 

Rezolvare: 

1-citoplasmă; 2-membrană; 3-nucleoid; 4-cili; 5-

bacili; 6-mureină; 7-ribozomi; 8-mezosom; 9-

pigmenţi; 8-Monera. 

A-B: Procariotă 
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                             Bosonul Higgs 

                               Anghel Cristina – clasa a IX-a C   

            Prof. coordonator – Florica Apostu             

 

 Ar fi fizica “mult mai interesantă” dacă 

bosonul Higgs nu ar fi fost găsit? Stephen 

Hawking aşa crede. El a făcut această afirmaţie 

îndrăzneaţă probabil cu ceva reţineri la 

deschiderea unei expoziţii din cadrul Science Museum din Londra care 

sărbătoreşte fizica particulelor. 

O dată cu descoperirea Bosonului Higgs, decernarea premiului Nobel şi 

oprirea acceleratorului de particule cu ajutorul căruia bosonului Higgs a fost 

descoperit ca urmare a unui proces de 

modernizare ce va dura 2 ani, noi de ce ne 

mai ocupăm de fizică?  

În continuare putem găsi 5 posibile 

motive: 

1. Încă suntem în întuneric – prin 

descoperirea bosonului Higgs a fost pusă 

la locul ei ultima piesă din cadrul 

modelului standard. Cu toate acestea există o mulţime de alte probleme care 

persistă în fizica particulelor. De exemplu, noi nu putem explica de ce existăm. 

Modelul Standard, pentru eleganţa sa matematică şi precizia sa incredibilă din 

viaţa de zi cu zi, 

prezice că 

Universul ar trebui 

să fie doar o mare 

de lumină rece, 

fără viaţă. 

Atunci când 

Universul a apărut, 

el ar fi trebuit să 

conţină o cantitate 
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egală de materie şi antimaterie. Materia şi antimateria atunci când intră în 

contact au tendinţa de a se anihila reciproc sub forma unui fulger de lumină. 

Cu toate acestea, cumva, un pic de materie obişnuită a rămas neanihilată şi o 

parte din ea a evoluat sub forma fiinţelor conştiente care în prezent se 

gândesc contemplativ cum este posibil ca ele să existe. 

Ce ar putea fi mai interesant decât această problema existenţială recursivă ? 

2. Cum funcţionează magneţii ?  

Fizicienii particulelor poate că au reuşit să înţeleagă comportamentul 

subatomic individual, dar comportamentul colectiv al câtorva trilioane de 

particule aflate în interiorul unui solid sau a unui lichid încă nu poate fi 

explicat. De la semiconductori la magneţi, ştim cum se formează multe 

materiale. Cu toate acestea, există unele forme exotice de materiale pe care 

încă nu le înţelegem, cum ar fi supraconductorii : cum pot aceste materiale 

ciudată conduce electricitatea fără nici o pierdere evidentă de energie ? În 

prezent supraconductorii 

prezintă această proprietate 

numai atunci când sunt 

menţinuţi la o temperatură 

de câteva sute de grade sub 

punctul de îngheţ. Dacă am 

putea să-i facem să 

funcţioneze şi la temperatura 

camerei atunci am putea 

realiza o adevărată revoluţie 

tehnologică. 

De altfel mecanismul Higgs (cel care dă naştere bosonului omonim) a fost 

postulat pentru prima dată de către fizicienii teoreticieni care cercetau 

fenomenul de supraconductivitate. Aceeaşi matematică descrie atât electronii 

aflaţi în metalul supraconductor suprarăcit, cât şi în câmpul Higgs care 

străbate întregul univers şi conferă masă tuturor particulelor.  

3. Cea mai rapidă oglindă din univers - deoarece fizica studiază lucrurile cele 

mai mai mari, mici, rapide, lente, reci, calde din Univers, ea se ocupă şi de 

unele experimente de detecţie a unor particule mai deosebite. Vrei să 

detectăm neutrinii, cele mai mici particule care există ? Pentru aceasta, 
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fizicienii au instalat un rezervor de 50.000 tone de apă ultrapură, înconjurat cu 

10.000 de detectoare ultrasensibile pentru 

a urmări flash-uri de lumină aproape 

invizibile. 

Doriţi să verificaţi teoria relativităţii a lui 

Einsein ? El chiar a conceput un experiment 

mental în care un fascicul de lumină se 

reflectă    într-o oglindă care se deplasează 

cu o fracţiune semnificativă din viteza 

luminii. Acesta în prezent nu mai este un 

experiment mental: fizicienii au realizat 

acest test în care lumina cade pe o oglindă 

formată din elecroni care se deplasează cu 

o viteză de mii de mile pe secundă şi…a 

funcţionat. 

4. Fuziunea nucleară - ce altă ştiinţă în afară de fizică ne-ar putea oferi 

posibilitea de a avea o sursă curată de energie aproape infinită? În fuziunea 

nucleară sursa de energie care menţine stelele strălucitoare, atomii de 

hidrogen încălziţi la milioane de grade se ciocnesc şi formează heliu, eliberând 

cantităţi mari de energie utilă în acest proces. Fizicienii şi inginerii consideră că 

pentru aceeaşi sumă de bani prevăzută în buget pentru a constru în Marea 

Britanie noul proiect feroviar de mare viteză HS2, noi am putea trece de la 

reactoarele de fuziune experimentale de astăzi la reactoare industriale care ar 

putea livra energie în reţelele electrice publice. Aceasta ar fi nelimitată, 

nepoluantă şi toate s-ar putea face pentru o contribuţie de aproximativ 50 lire 

de persoană în ţările dezvoltate. Iată că fizica nu este doar interesantă, dar 

poate fi de asemenea, o 

afacere. 

5. Spaţiul.  

Această imagine a fost 

obţinută de către sonda 

spaţială Cassini-Huygens care 

orbitează în jurul planetei 

Saturn. În cazul în care 

frumuseţea sistemului de 
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inele a lui Saturn nu v-a impresionat      îndeajuns, atunci aflaţi că punctul de 

un albastru şters din dreapta jos a imaginii nu reprezintă altceva decât planeta 

Pământ. 

În Univers există foarte multe locuri care rămân de explorat în 

continuare, de către navele spaţiale sau cu ajutorul telescopului, cum ar fi 

lacurile de metan lichid aflate pe unii dintre sateliţii din cadrul sistemului 

nostru solar sau planetele care orbitează stele îndepărtate în propriile lor 

sisteme solare. 

 Încercaţi să înţelegeţi tot ceea ce vedeţi şi nu încetaţi să fiţi curioşi. Pentru a 

afla care este cauza pentru care Universul există… 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

� De pe Lună cerul se vede negru pentru că Luna nu are atmosferă care să împrăştie lumina. 
 
� Savantul român, Lazăr Edeleanu, a reuşit pentru prima data în lume, rafinarea produselor petroliere cu bioxid de sulf, adică separarea 
din petrol a unor grupuri de hidrocarburi componente, fără modificarea lor chimică. 
 
� Consumul de fructe şi legume poate ajuta corpul să producă aspirina proprie. “Journal of Agriculture and Food Chemistry” a 
demonstrat în urma unui studiu cu participanţi umani cărora li s-a administrat acid benzoic, o substanţă naturală întâlnită în fructe şi 
legume, că propriul lor corp produce acid salicilic, componentă cheie în compoziţia aspirinei, cu proprietăţi anti-inflamatorii şi de calmare a 
durerii. 
 
� Biblioteca Universităţii din Indiana, SUA, se scufundă în fiecare an cu circa 2,5 centimetri. Acest fenomen se datorează unei erori a 
constructorilor care au omis să calculeze şi greutatea cărţilor care vor fi depozitate în uriaşa clădire. 
 
�  Greutatea tuturor furnicilor de pe pământ este egală cu cea a oamenilor? 
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Vederea – Cum funcŃionează ochiul? 

Profesor Daniela Popa 

   Prin ochi primim cele mai multe informaŃii despre lumea exterioară. Ochiul are rolul de a 

ne furniza informaŃii – sub forma unor imagini colorate – despre adâncimea, distanŃa şi mişcarea 

obiectelor. Mişcându-l în sus, în jos şi lateral, vedem cea mai mare parte a mediului care ne 

înconjoară. 

   Dacă ne uităm la un aparat de fotografiat, se poate înŃelege mai bine cum funcŃionează 

ochiul nostru. PorŃiunea anterioară a ochiului funcŃionează ca o lentila optică, la fel ca lentila de 

sticlă a aparatului foto. Lumina pătrunsă printr-un asemenea corp se refractă. PorŃiunea 

întunecată din centrul ochiului, pupila, reglează cantitatea de lumină primită. Când lumina este 

slabă, pupila va fi mai mare, dacă se micşorează, va lăsa o cantitate redusă de lumină, la fel ca în 

cazul diafragmei din spatele lentilei aparatului de fotografiat.  Stratul din profunzimea globului 

ocular, retina, corespunde filmului fotografic.        

            

  

Cum funcŃionează ochiul ? 

   Ochiul nostru este mult mai complex decât aparatul foto. Cu ajutorul aparatelor foto nu 

putem decât să fixăm imaginile din lumea exterioară pe un film fotografic, în timp ce animalele şi 

oamenii pot interpreta informaŃia apărută pe retină şi pot acŃiona potrivit informaŃilor primite. 
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   Acest lucru este posibil datorită faptului că prin intermediul nervului optic ochiul are 

legătură cu creierul. Nervul optic se ataşează pe globul ocular la porŃiunea  posterioară a acestuia 

printr-un mic pedicul. InformaŃia optică interceptată de retină este transmisă prin nervul optic la 

creier. InformaŃiile se transmit sub forma unor impulsuri electrice în creier, care le şi decodează.   

     Cei doi ochi privesc din unghiuri puŃin diferite obiectele din lumea exterioară, de aceea şi 

informaŃiile  trimise la creier sunt oarecum diferite. Creierul nostru ”învaŃă”, încă din primele zile, 

să asambleze cele două imagini, de aceea nu vedem obiectele în dublu exemplar.  Punând cap la 

cap cele două imagini, creierul deduce situarea obiectelor în spaŃiu şi face posibilă vederea 

tridimensională (vederea in spaŃiu). Creierul transformă imaginea din poziŃie întoarsă in poziŃie 

dreaptă. Lumina proiectează pe retină o imagine inversată a obiectului, imagine pe care creierul o 

reîntoarce automat in poziŃie dreaptă.                  

Lumina                            

   Lumina reprezintă o formă importantă de energie. ViaŃa pe Pământ e dependentă de 

energia eliberată de Soare. Pe de altă parte, lumina e radiaŃia care ne dă posibilitatea să vedem. 

Vedem obiectele când lumina lor ajunge la ochiul nostru. Lucrurile pe care le vedem fie produc 

lumina, fie reflectă lumina produsă de alte obiecte sau permit luminii să le străbată. De exemplu 

putem vedea Soarele şi Stelele pentru că produc lumina. Majoritatea obiectelor din jurul nostru le 

vedem datorită luminii pe care o reflectă. 

Culoarea          

  In general lumina strălucitoare a Soarelui e considerată ca fiind pură sau albă. Lumina 

albă este de fapt o combinaŃie de mai multe culori. Culorile care compun lumina albă pot fi văzute 

atunci când razele Soarelui strălucesc prin picăturile de ploaie, dând naştere la curcubeu. Când 
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lumina e reflectată de marginea unei oglinzi sau atunci când trece printr-un ornament sau 

recipient de sticlă, poate fi văzută o bandă de culori. Aceasta bandă de culori e denumită spectrul 

luminii, ea trecând treptat de la culoarea roşie până la violet. 

  Spectrul este alcătuit din cele 

şapte culori ale curcubeului: roşu, 

oranj, galben, verde, albastru, 

indigo şi violet.  

 

 CULORILE PRIMARE ALE 

LUMINII(A) SUNT  ROŞU,  

VERDE SI  ALBASTRU. 

  Ele se combină formând lumina 

albă.   

AMESTECATE CÂTE DOUĂ 

FORMEAZĂ GALBENUL, CIANUL SI PURPURIUL. Culorile pigment sau culorile primare din 

pictură(B) sunt purpuriul, cianul şi galbenul.  

Se combină ca în imaginile de mai jos.              

 

 

 

 

 

 

 

 

Iluzii  optice 

Iluzia este percepŃia falsă a unui obiect, care, spre deosebire de halucinaŃie, are loc în prezenŃa 

obiectului. Totuşi, percepŃiile eronate sunt considerate iluzii numai dacă sunt valabile pentru un 

număr foarte mare de indivizi.  
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1. Ce număr vezi? Cei care văd bine culorile, pot observa 3 culori de bază: roşu, verde şi albastru . 

In acest fel pot vedea numărul 74 . Cei care suferă de daltonism (confunda roşul cu verde), văd 

în acest caz numărul 21 . 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Pentru a obŃine lumina albă, e suficient sa amestecăm 3 culori: roşu, verde şi albastru . Acestea 

sunt culorile de bază. Culoarea albă este o combinaŃie de culori. Culorile galben, mov si 

purpuriu se obŃin din combinaŃia a câte 2 culori de bază - acestea sunt culori secundare.  
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 REBUSURI de CLASA a IX-a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
„SUBSTA�ŢE ORGA�ICE” 

 
 
1 – Substanţe organice cu important rol energetic 
2 – Se găseşte în păr, unghii, coarne 
3 – Proteine cu rol în apărarea organismului 
4 – Miozina şi …….. au rol contractil 
5 – Substanţă de rezervă din bacterii, ciuperci şi celulele animale  
6 – Formează un dublu strat în membrana celulară 
7 – Biocatalizatori 
8 – Se mai numesc carbohidraţi 
 
A – B:   Substanţe organice alcătuite din aminoacizi 
 
 
 
 
 
 

       A     

1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

       B     

 

Rezolvare: 

1-lipide; 2-cheratina; 3-anticorpi; 4-actina; 5-glicogen; 6-

fosfolipide; 7-enzime; 8-glucide. 

A-B: Proteine 
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Insula Socotra - Insula fericirii 
                                                                                      Eleva  Maria Greeruş, clasa a X-a G                                                                              

                                                                                       Prof. coordonator – Mirela Ştefănuţ 

 

 

Insula Socotra se găseşte de-a lungul coastei de est a Africii şi la sud de Peninsula 

Arabică. Ea aparţine Republicii Yemen, iar denumirea vine din sanscrită, „socotra” 

însemnând insula care aduce fericire. 

Acest loc minunat se caracterizează prin: plaje întinse de nisip fin, peşteri de până la 7 km şi 

o vegetaţie unică în lume. Clima este aspră, temperaturile sunt ridicate, iar aerul este uscat. 

Munţii  de pe această insulă ating 1525 m înălţime. UNESCO a declarat această insulă 

Rezervaţie naturală. Ea reprezintă bijuteria biodiversităţii, ceea ce sincer este interesant, 

luând în calcul şi faptul că au fost evidenţiate peste 700 de specii de plante. 

Speciile de plante reprezentative sunt:  Adenium obesum - copacii „sticlă” (Fig. 1), Dracena 

cinnabari - arborele „sângele dragonului” (Fig. 2), Exacum affine – violete persane, Punica 

protopunica. 

 

Fig. 1. Adenium obesum - copacii „sticlă” 
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Din multitudinea de specii se remarcă mai ales arborele „sângele dragonului” (Fig. 

2). El se numeşte astfel deoarece are o sevă  roşie ce seamănă cu sângele. În Evul Mediu 

localnicii utilizau această răşină roşie pentru medicamente şi vopseluri. Acest  arbore este 

simbolul insulei şi norocosul posesor al unui aspect de „umbrelă” sau de „ciupercă”, 

depinde de perspectivă. 

 

 

Fig. 2. Dracena cinnabari - arborele „sângele dragonului” 

 

    Insula Socotra este foarte impresionantă dacă ţinem cont de faptul că aici sunt sute 

de specii de păsări, iar cel puţin 7 dintre acestea se găsesc numai pe această insulă, ba chiar 

unele au primit şi numele de „Socotra”. 

 Iniţial singurele mamifere de pe insulă erau liliecii, dar odată cu venirea omului s-au 

schimbat atât fauna cât şi flora. Până acum câteva secole, au existat râuri şi zone umede, 

păduri vaste de copaci endemici, dar şi păşuni abundente. Astăzi tot ceea ce există pe insulă 

este doar o mică parte a ceea ce era pe vremuri. Cu toate acestea fauna Socotrei este 

interesantă.  

O insulă intr-adevăr spectaculoasă. Atâtea specii de plante şi animale care au dispărut 

şi totuşi un loc miraculos cu specii deosebite care pot fi salvate. 
   

Bibliografie: 

ro.wikipedia.org/wiki/Socotra 

www.romaniatv.net/o-lume-sf-chiar-pe-pamant--insula-socotra 

www.mediafax.ro/.../peisaj-extraterestru-cum-arata-insula-socotra 

 

 

 

 

 

 



29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ClonareaClonareaClonareaClonarea    

Stan Andreea Stan Andreea Stan Andreea Stan Andreea ---- clasa a XI clasa a XI clasa a XI clasa a XI----a Fa Fa Fa F    

Este o aplicaEste o aplicaEste o aplicaEste o aplicaţie a ingineriei ie a ingineriei ie a ingineriei ie a ingineriei 

genetice prin care se obgenetice prin care se obgenetice prin care se obgenetice prin care se obţin organisme in organisme in organisme in organisme 

care mocare mocare mocare moştenesc integral genotipul tenesc integral genotipul tenesc integral genotipul tenesc integral genotipul 

ppppărintelui (fiecare celulrintelui (fiecare celulrintelui (fiecare celulrintelui (fiecare celulă somatic somatic somatic somatică are intreaga lui informa are intreaga lui informa are intreaga lui informa are intreaga lui informaţie genetie genetie genetie geneticicicică).).).).    

La vertebrate se utilizeazLa vertebrate se utilizeazLa vertebrate se utilizeazLa vertebrate se utilizează ovulul anucleat, care se ob ovulul anucleat, care se ob ovulul anucleat, care se ob ovulul anucleat, care se obţine fie ine fie ine fie ine fie 

folosind o seringfolosind o seringfolosind o seringfolosind o seringă cu ajutorul c cu ajutorul c cu ajutorul c cu ajutorul căreia i se extrage nucleul, fie prin reia i se extrage nucleul, fie prin reia i se extrage nucleul, fie prin reia i se extrage nucleul, fie prin 

sterilizare cu raze UV sau tehnicsterilizare cu raze UV sau tehnicsterilizare cu raze UV sau tehnicsterilizare cu raze UV sau tehnică laser.  laser.  laser.  laser. În ovulul anucleat se introduce n ovulul anucleat se introduce n ovulul anucleat se introduce n ovulul anucleat se introduce 

un nucleu diploid (cu un nucleu diploid (cu un nucleu diploid (cu un nucleu diploid (cu întreg setul de cromontreg setul de cromontreg setul de cromontreg setul de cromozomi) prelevat prin zomi) prelevat prin zomi) prelevat prin zomi) prelevat prin 

microchirurgie dintrmicrochirurgie dintrmicrochirurgie dintrmicrochirurgie dintr----o celulo celulo celulo celulă somatic somatic somatic somatică. . . . Se obSe obSe obSe obţine astfel o celuline astfel o celuline astfel o celuline astfel o celulă care  care  care  care 

posedposedposedposedă intreaga informa intreaga informa intreaga informa intreaga informaţie geneticie geneticie geneticie genetică a donatorului (nucleului).  a donatorului (nucleului).  a donatorului (nucleului).  a donatorului (nucleului). Ea are Ea are Ea are Ea are 

caracterul unui zigot comportcaracterul unui zigot comportcaracterul unui zigot comportcaracterul unui zigot comportândundundundu----se ca un embrion. El se poate pse ca un embrion. El se poate pse ca un embrion. El se poate pse ca un embrion. El se poate păstra la stra la stra la stra la 

congelator pe o periocongelator pe o periocongelator pe o periocongelator pe o perioadadadadă    

nelimitatnelimitatnelimitatnelimitată, congelarea , congelarea , congelarea , congelarea 

ffffăccccândundundundu----se la o zi dupse la o zi dupse la o zi dupse la o zi după    

obobobobţinere.inere.inere.inere.    

Este binecunoscut Este binecunoscut Este binecunoscut Este binecunoscut 

cazul oii Dolly care scazul oii Dolly care scazul oii Dolly care scazul oii Dolly care s----a a a a 

obobobobţinut prin fuzionarea inut prin fuzionarea inut prin fuzionarea inut prin fuzionarea 

unui ovul funui ovul funui ovul funui ovul fărrrră nucleu  nucleu  nucleu  nucleu 

provenit de la o oaie cu provenit de la o oaie cu provenit de la o oaie cu provenit de la o oaie cu 

capul negru capul negru capul negru capul negru şi un nucleu i un nucleu i un nucleu i un nucleu 

de la o celulde la o celulde la o celulde la o celulă mamar mamar mamar mamară    

prelevatprelevatprelevatprelevată de la o oaie cu  de la o oaie cu  de la o oaie cu  de la o oaie cu 

capul acapul acapul acapul alb. lb. lb. lb. Femela Femela Femela Femela 

purtpurtpurtpurtătoare a embrionului a avut capul negru.toare a embrionului a avut capul negru.toare a embrionului a avut capul negru.toare a embrionului a avut capul negru.    

Dolly avea capul alb Dolly avea capul alb Dolly avea capul alb Dolly avea capul alb şi era identici era identici era identici era identică cu donatorul nucleului.  cu donatorul nucleului.  cu donatorul nucleului.  cu donatorul nucleului. Clonarea Clonarea Clonarea Clonarea 

a reua reua reua reuşit dupit dupit dupit după 276 de  276 de  276 de  276 de încercncercncercncercări eri eri eri eşuate. uate. uate. uate. Dolly a trDolly a trDolly a trDolly a trăit 6 ani. A fost it 6 ani. A fost it 6 ani. A fost it 6 ani. A fost 

eutanasiateutanasiateutanasiateutanasiată    în 2003, n 2003, n 2003, n 2003, ddddeoarece suferea de artriteoarece suferea de artriteoarece suferea de artriteoarece suferea de artrită    şi cancer pulmi cancer pulmi cancer pulmi cancer pulmonar.onar.onar.onar.    
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Clonarea terapeuticClonarea terapeuticClonarea terapeuticClonarea terapeutică    

EEEEste o tehnicste o tehnicste o tehnicste o tehnică prin care se ob prin care se ob prin care se ob prin care se obţin celule cu acelain celule cu acelain celule cu acelain celule cu acelaşi material genetic i material genetic i material genetic i material genetic 

pornind de la celule nediferenpornind de la celule nediferenpornind de la celule nediferenpornind de la celule nediferenţiate (celule stem) care au capacitatea de a iate (celule stem) care au capacitatea de a iate (celule stem) care au capacitatea de a iate (celule stem) care au capacitatea de a 

se transformse transformse transformse transformă    în orice tip de celuln orice tip de celuln orice tip de celuln orice tip de celulă a organismului.  a organismului.  a organismului.  a organismului. Ea dEa dEa dEa dă posibilitatea  posibilitatea  posibilitatea  posibilitatea 

ggggăsirii de nsirii de nsirii de nsirii de noi surse de organe oi surse de organe oi surse de organe oi surse de organe şi i i i ţesuturi pentru transplanturi. esuturi pentru transplanturi. esuturi pentru transplanturi. esuturi pentru transplanturi. Celulele Celulele Celulele Celulele 

stem se pot preleva din organele adulte ale pacientului. stem se pot preleva din organele adulte ale pacientului. stem se pot preleva din organele adulte ale pacientului. stem se pot preleva din organele adulte ale pacientului. AceastAceastAceastAceastă tehnic tehnic tehnic tehnică    

are avantajul care avantajul care avantajul care avantajul că, fiind de la acela, fiind de la acela, fiind de la acela, fiind de la acelaşi individ, celulele nu vor fi respinse i individ, celulele nu vor fi respinse i individ, celulele nu vor fi respinse i individ, celulele nu vor fi respinse 

dupdupdupdupă transplant. transplant. transplant. transplant.        

Ele se mai pot obEle se mai pot obEle se mai pot obEle se mai pot obţine din ine din ine din ine din 

pppplacentlacentlacentlacentă, de la fetu, de la fetu, de la fetu, de la fetuşi avortai avortai avortai avortaţi sau i sau i sau i sau 

din embrioni produdin embrioni produdin embrioni produdin embrioni produşi i i i în vitro prin n vitro prin n vitro prin n vitro prin 

tehnica tehnica tehnica tehnica înlocuirii nucleului unui nlocuirii nucleului unui nlocuirii nucleului unui nlocuirii nucleului unui 

ovul nefecundat.ovul nefecundat.ovul nefecundat.ovul nefecundat.    

    Celule stem se pot implanta Celule stem se pot implanta Celule stem se pot implanta Celule stem se pot implanta în n n n 

animale, urmanimale, urmanimale, urmanimale, urmând ca ele snd ca ele snd ca ele snd ca ele să se  se  se  se 

diferendiferendiferendiferenţieze ieze ieze ieze în organe sau n organe sau n organe sau n organe sau ţesuturi esuturi esuturi esuturi 

umane care vor fi transplantate pacienumane care vor fi transplantate pacienumane care vor fi transplantate pacienumane care vor fi transplantate pacientului.tului.tului.tului.    

Proteine umane se pot produce prin modificarea ADNProteine umane se pot produce prin modificarea ADNProteine umane se pot produce prin modificarea ADNProteine umane se pot produce prin modificarea ADN----ului unor bacterii ului unor bacterii ului unor bacterii ului unor bacterii 

prin diverprin diverprin diverprin diverşi vectori (de exemplu virusuri).i vectori (de exemplu virusuri).i vectori (de exemplu virusuri).i vectori (de exemplu virusuri).    

    
Legalizarea clonLegalizarea clonLegalizarea clonLegalizarea clonăriiriiriirii    

În Marea Britanie, o lege votatn Marea Britanie, o lege votatn Marea Britanie, o lege votatn Marea Britanie, o lege votată    în 1990 autoriza doar crearea de n 1990 autoriza doar crearea de n 1990 autoriza doar crearea de n 1990 autoriza doar crearea de 

embrioni pentru cercetare embrioni pentru cercetare embrioni pentru cercetare embrioni pentru cercetare în cadrul luptei n cadrul luptei n cadrul luptei n cadrul luptei împmpmpmpotriva problemelor de otriva problemelor de otriva problemelor de otriva problemelor de 

fertilitate. fertilitate. fertilitate. fertilitate. În ianuarie 2001, camera Lorzilor, din Marea Britanie, a n ianuarie 2001, camera Lorzilor, din Marea Britanie, a n ianuarie 2001, camera Lorzilor, din Marea Britanie, a n ianuarie 2001, camera Lorzilor, din Marea Britanie, a 

adoptat legea care autorizeazadoptat legea care autorizeazadoptat legea care autorizeazadoptat legea care autorizează clonarea embrionului uman  clonarea embrionului uman  clonarea embrionului uman  clonarea embrionului uman în scopuri n scopuri n scopuri n scopuri 

terapeutice. Noua lege autoriza clonarea embrionului uman terapeutice. Noua lege autoriza clonarea embrionului uman terapeutice. Noua lege autoriza clonarea embrionului uman terapeutice. Noua lege autoriza clonarea embrionului uman întrntrntrntr----un cadru un cadru un cadru un cadru 

mult mai larg, dar mult mai larg, dar mult mai larg, dar mult mai larg, dar în spn spn spn special ecial ecial ecial în cel al luptei n cel al luptei n cel al luptei n cel al luptei împotriva cancerului mpotriva cancerului mpotriva cancerului mpotriva cancerului și a i a i a i a 

bobobobolii Alzheimer.lii Alzheimer.lii Alzheimer.lii Alzheimer.    
BibliografieBibliografieBibliografieBibliografie : : : :     

www.wikipedia.rowww.wikipedia.rowww.wikipedia.rowww.wikipedia.ro 
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 REBUSURI de CLASA a IX-a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

„CELULĂ   EVOLUATĂ” 

1 – �epotul nucleoidului 
2 – Sistem de canalicule în citoplasmă 
3 – Organit cu rol în diviziune 
4 – Om de ştiinţă român care a primit Premiul �obel în 1974 
5 – Conţin AR� şi proteine şi au rol în sinteza proteinelor 
6 – „Curăţătorii celulei” 
7 –Totalitatea dictiozomilor din celulă formează aparatul… 
8 – Sediul respiraţiei celulare 
9 –Celulă eucariotă ce conţine plastide 
 
A – B: Celulă cu nucleu tipic, organizat. 
 

 

 

 

 

 

      A         

1               

2               

3               

4               

5               

6               

7               

8               

9               

      B         

 

Rezolvare: 

1-nucleu;2-reticul; 3-centrozom; 4-Palade; 5-ribozomi; 6-lizozomi; 7-Golgi; 8-mitocondria; 9-vegetală. 

A-B: Eucariotă 
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        Manualul digital Manualul digital Manualul digital Manualul digital –––– pro  pro  pro  pro şi contrai contrai contrai contra    
Prof. Iuliana ShajaaniProf. Iuliana ShajaaniProf. Iuliana ShajaaniProf. Iuliana Shajaani    

    

Trecerea de la manualul clasic la cel digital se încadrează perfect în epoca digitalizării 

şi a virtualizării culturale. Aproape toată cultura clasică a fost transpusă, din punct de vedere 

al transmisibilităţii acesteia, şi în versiune digitalizată. Ca o consecinţă firească, şi suporturile 

curriculare au fost influenţate de aceste evoluţii.  

Ideea introducerii învăţării pe bază de suport informatic se aşează pe un orizont de 

aşteptare care ar putea favoriza sau motiva învăţarea. 

Manualul digital nu trebuie înţeles ca o dublură sau un substitut al celui real, tipărit, ci 

se constituie într-un alt produs, construit pe baza unor principii de explicitare a materiei, care 

să potenţeze interactivitatea, progresivismul, creativitatea. 

Manualul digital nu trebuie să fie considerat un depozit de informaţii, ci un instrument 

de prelucrare şi învăţare a acestora. Conţinuturile din programă se menţin în continuare, dar  

nu şi din punct de vedere structural, întrucât manualul digital dispune informaţia sau 

sugerează activităţi după o altă logică a succesiunii.  

În comparaţie cu manualul clasic, cel digital asigură o integrativitate de conţinut, 

întrucât poate include secvenţe informative suplimentare (scriptice, auditive, vizuale) de care 

elevul poate dispune. Tehnologiile multimedia, mai ales cele interactive, pot juca un rol 

deosebit în descoperirea de noi cunoştinţe şi valori, într-o formulă agreabilă, în consens cu 

interesele elevilor.    
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Elaborarea manualelor digitale presupune însă, operaţiuni suplimentare, specializate, 

atât din punct de vedere informatic, cât şi didactic. Este nevoie de echipe de specialişti care 

trebuie să cuprindă pedagogul, psihologul, expertul în comunicare, informaticianul, şi de ce 

nu, designerul, pentru că forma, aspectul şi imaginea pot uneori să potenţeze sau să 

compromită conţinuturile. 

Digitalizarea învăţării presupune o schimbare a unei ipostaze importante a 

curriculumului – aceea care este pusă la dispoziţia elevului prin intermediul manualului. 

Este cunoscut faptul că un bun curriculum trebuie gândit pe termen lung, fiind nevoie 

de mulţi ani de analiză, expertiză, testare, evaluare, reformare. Din păcate însă, trebuie să 

conştientizăm că trăim într-o epocă a vitezei şi trebuie să ne aliniem curentului, deci timpii de 

reflecţie şi de reacţie trebuie scurtaţi. 

În raport cu manualul clasic, nu trebuie dezvoltată o ideologie a alternativităţii sau 

înlocuirii totale a manualului tradiţional cu cel digital, ci una a complementarităţii, a anexării 

progresive în spaţiul învăţării. Astfel, manualul tipărit nu trebuie „aruncat”, pentru că 

întotdeauna vor fi secvenţe sau situaţii când interacţiunea manual-obiect se impune, fie din 

raţiuni didactice, fie psihologice, fie antropologice. 

Introducerea manualelor digitale trebuie prefaţată de studii de impact, de cercetări 

pilot, dar şi susţinută de strategii colaterale, fără de care digitalizarea manualelor nu poate 

funcţiona: 

- existenţa unui suport tehnic şi a unei asistenţe de specialitate în şcoli; 

- formarea cadrelor didactice pentru utilizarea noilor tehnologii; 

- asigurarea accesului şi a egalităţii de şanse. 

Învăţarea prin intermediul manualelor digitale favorizează structurile metacognitive, 

competenţele de asociere şi de integrare a cunoştinţelor, pe orizontală sau pe verticală, intra 

sau interdisciplinare. Din acest punct de vedere, apare întrebarea: care este vârsta optimă la 

care se poate introduce învăţarea pe bază de manual informatizat? În nici un caz de la o 

vârstă fragedă. În dezvoltarea oricărui individ este necesară interacţiunea firească cu un 

obiect real – cartea şcolară şi nu ar trebui să fie considerată o situaţie desuetă. 

„Unele cercetări de psihologia învăţării arată faptul că studiul pe bază de suport real 

este mai profund şi asigură o durabilitate mai mare a ceea ce se incorporează. O serie de 

marcatori existenţi în cadrul secvenţei de parcurs conduc la o retenţie mai puternică şi la o 

procesare mai înaltă a ideilor supuse atenţiei. În plus, interacţiunea prin intermediul 

analizatorilor cu suportul de la care se învaţă este diferită ca intensitate şi timp, suportul 

digital presupunând precauţii sau restricţii de natură medială.” (C. Cucoş, 2013) 
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Nu se poate previziona ce ne rezervă viitorul, nici ce înfăţişare sau putere de 

pătrundere vor avea noile tehnologii. Singurul lucru cert este că, cel puţin în următorul 

deceniu analogicul şi digitalul vor coexista. Renunţarea la manualele clasice ar fi o greşeală 

la fel de mare ca ignorarea dezvoltării aptitudinilor digitale. 

Manualul, fie el digitalizat sau pe suport clasic, trebuie să fie doar unul din materialele 

puse la dispoziţia elevilor, trebuie să pună accent pe utilizarea cunoaşterii, pe construirea 

demersurilor de investigaţie, pe capacitatea de transfer de cunoştinţe.    

BIBLIOGRAFIE:BIBLIOGRAFIE:BIBLIOGRAFIE:BIBLIOGRAFIE:    

Gorghiu, G. (coord.). (2007). Aplicaţii ale instrumentaţiei virtuale în educaţie. Târgovişte: Editura Bibliotheca. 

*** http://www.tribunaînvăţământului.ro/manualul-digital-constantin-cucoş/ 

 

 
 

� Aparatul care distruge în proporţie de 99% virusul gripei aviare (H5N1) şi bacteriile de tipul Salmonella sau  Escherichia coli a fost creat 
de o companie scoţiană. Funcţionând cu raze de lumină ultraviolete, aparatul dezinfectează biroul, suzeta copilului sau capacul toaletei în 
doar cinci secunde. 

 
� Cel mai scump, dar şi cel mai ciudat pat de pe planetă, creaţie a arhitectului olandez Janjaap  Ruijssenaars, costă „doar” 1.200.000 de euro. 

Datorită sistemului magnetic cu care este prevăzut, patul pluteşte la 40 de centimetri de podea şi poate susţine o greutate de până la 900 de 
kilograme.  

 
� Savantul român, Lazăr Edeleanu, a reuşit pentru prima data în lume, rafinarea produselor petroliere cu bioxid de sulf, adică separarea din 

petrol a unor grupuri de hidrocarburi componente, fără modificarea lor chimică.  

 

 

Fizica cuantică în literatură 
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        Vlad Maria Alexandra, clasa a X-a H 
Prof. coordonator Rodica Argeşanu 

 Fizica cuantică, cunoscută şi sub numele de mecanică cuantică, este o ramură a fizicii 
moderne care încearcă să desluşească legile lumii subatomice, construind teorii care să 
explice comportamentul electronilor şi al celorlalte constituente fundamentale ale materiei. 
Mecanica cuantică reprezintă mai mult decât o serie de formule matematice complexe, cu 
ajutorul cărora am putea calcula, de exemplu, „poziţia” electronilor. Universul subatomic 
are mecanisme care scapă înţelegerii umane, ”iar când se supune totuşi teoriilor 
fizicienilor, o face într-un mod contraintuitiv, paradoxal, ce îi lasă perplecşi pe filozofii 
moderni ai ştiinţei”. 

 

 La sfârşitul secolului al XIX-lea, fizica clasică oferea imaginea unitară a 
unui Univers alcătuit din materie şi radiaţie. Existau o teorie corpusculară a materiei şi 
o teorie ondulatorie a radiaţiei, capabile să descrie în mod coerent, pe baza unor principii 
generale, cele două categorii de fenomene. Dificultăţile pe care le-au întâmpinat aceste 
teorii în interpretarea interacţiunii dintre materie şi radiaţie au stimulat dezvoltarea ideilor 
care, treptat, au dus la formularea mecanicii cuantice şi apoi a electrodinamicii cuantice. 

 

 

 

 Deoarece, este o ramură mult studiată a fizicii, aceasta a ajuns să fie abordată şi în 
literatură, artă care se inspiră din lumea înconjurătoare, viaţa oamenilor, fenomene 
supranaturale, mitologie, religie, istorie, descoperiri ştiinţifice, etc. Fizica cuantică, alături 
de descoperirile sale, a dus la apariţia unui nou gen de literatură, numită ficţiune cuantică 
(în original Quantum Fiction).  

 Ficţiunea cuantică este un gen literar care se referă la experienţele lumii materiale 
şi ale realităţii ca fiind influenţate de teoria cunatică şi de principii din fizica cuantică. 
Genul estompează linia imaginară care separă literatura ştiinţifico-fantastică (science-
fiction) de cea fantastică (fantasy).  
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El este caracterizat de utilizarea unui element din mecanica cuantică ca dispozitiv de 
relatare. În ficţiunea cuantică, viaţa de zi cu zi depinde de un anumit aspect al  naturii 
cuantică al realităţii. Genul reflectă ideea conform căreia percepţia omului despre 
realitatea materială este afectată de fizica cuantică, care transcende modelele mecanice ale 
ştiinţei, factorii imaginaţiei şi percepţia umană, ca şi componente ale realităţii.  
 Caracteristici ale genului sunt: utilizarea mecanicii cunatice pentru a face posibile 
fenomene sau elemente supranaturale, paranormale sau fantastice ale unei poveşti, în care 
realitatea pare să sfideze legile fizicii mecanice; un personaj observator care influenţează 
conştient realitatea; tema, personajele sau evenimentele operei fac parte din realitate; 
evenimente care implică sincronismul, existenţa simultană a mai multor dimensiuni, lumi 
paralele; realitatea din aceste opere se comportă imprevizibil, precum particulele 
subatomice. Astfel, acest gen devine tărâmul tuturor posibilităţilor. Genul este larg şi 
include viaţa, deoarece ficţiunea este o parte a realităţii în diferitele sale etape. 
 Opera literară care a consacrat genul a fost ”Flight: A Quantum Fiction <ovel” 
(Zbor: Un roman al fizicii cuantice) de autoarea americană Vanna Bonta. Lucrarea este un 
roman într-un roman, în care protagonistul încearcă să separe elemente ale unui roman pe 
care el însuşi îl scrie, de realitate, deoarece începuseră să se producă coincidenţe 
misterioase. Romanul lui Bonta începe cu replica: ”Cine a fost primul - observatorul sau 
particulele?”.  
 Spre deosebire de literatura science-fiction, care este definită de conţinut, acest gen 
poate aborda orice temă. Operele care aparţin genului abordează orice subiect şi nu sunt 
întotdeauna ştiinţifice. Ficţiunea este abordată ca probabilitate şi posibilitate.  
 Printre alte opere ale genului se numără: „The Amazing Story of Quantum 
Mechanics” (Povestea extraordinară a mecanicii cuantice) de James Kakalios, ”The 
Carnival Trilogy” (Trilogia Carnavalul) de Rebekka Eklund,  „Prayers of an Accidental 
<ature: Stories” (Rugăciuni de natură accidentală: Poveşti) de Jefferson Miles, etc. 
 Fizica este o ştiinţă care îşi propune să ofere explicaţii asupra fenomenelor, vizibile 
sau nu, din lumea înconjurătoare, iar literatura un domeniu artistic, căruia nimic din ceea 
ce e omenesc nu îi este străin. Oricât ar părea de ciudat, între ele punţile sunt posibile. 
Pentru că amândouă sunt creaţiile omului.  
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UTILIZĂRILE  COMPUŞILOR  HALOGE'AŢI 

          
Bogaciu Cristian-Alexandru, Borcan Carmen-<icoleta – clasa a XI-a F 

       Prof. coordonator - Iuliana Dumitrescu 
 
    Compuşii organici care conţin în molecula lor, drept grupă funcţională,unul sau mai mulţi 
atomi de halogen, se numesc compuşi halogenaţi. 
      Exemplu: clorura de metilen (diclorometan)    
 
    Datorită reactivităţii lor, compuşii halogenaţi 
sunt intermediari importanţi în multe sinteze 
organice pentru obţinerea unor noi clase de 
compuşi organici. 
 
     Una din întrebuinţările importante ale compuşilor halogenaţi este utilizarea lor ca 
insecticide şi erbicide. 
      Acestea distrug selectiv paraziţii şi buruienile. 
 
     Mai importanţi sunt : 
 
1. bromoetena (  H2C=CH - Br ) 
 
- este utilizată ca rodenticid şi 
agent fungicid 
 
 
 
 
 
2. diclorodifeniltriclorofeniletanul ( DDT ) -  a fost obţinut de Othmar Zeidler în anul 
1873, dar proprietăţile sale de insecticid de contact sunt descoperite de Paul Hermann Müller 
în 1939, pentru care acesta primeşte premiul <obel. Se foloseşte ca insecticid de contact şi de 
ingestie şi la combaterea malariei. În agricultură este, în general, interzis din cauza 
persistenţei sale în sol şi apă. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Viaţa de zi cu zi : Molecula de DDT este solubilă în grăsimea animală şi astfel se 
acumulează în organismele vii. Când a fost utilizat pentru distrugerea musculiţelor din lacuri, 
DDT-ul a fost preluat de peşti, care apoi au fost mâncaţi de păsări. Astfel, s-a constatat că 
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păsările care s-au hrănit cu peşti au murit din cauza concentraţiei DDT-ului din corpul lor. În 
jurul anului 1960, utilizarea DDT-ului a fost interzisă în multe ţări. 
 
 
 
 
FREO'UL - un gaz nociv atmosferei 
 
     Freonii sunt compuşi fluorocloruraţi ai 
metanului sau ai etanului. Sunt substanţe 
gazoase, uşor lichefiabile, stabile, netoxice, 
neinflamabile şi necorozive. 
 
     Cel mai important freon este 
CF2Cl2 – diclorodifluorometan ( freon 1,2 - 
frigen). 
     Acesta este utilizat ca solvent în sprayuri, 
aerosoli. Se utilizează ca agent de răcire în 
instalaţii frigorifice. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    În ultima vreme se utilizează mai puţin freon, deoarece se consideră că distruge 
stratul de ozon, care absoarbe radiaţiile ultraviolete nocive. 
 
   Schema următoare descrie mecanismul distrugerii stratului de ozon de către 
atomii de Cl din moleculele de CFC ( freoni) : 
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EFECTELE UNDELOR ELECTROMAGNETICE  

ASUPRA SĂNĂTĂȚII UMANE 

Marin Lucian, Vărzaru Valentina – clasa a XII-a B 

Profesor coordonator: Ioniţă Valentin 

 
Undele electromagnetice sau radiaţia electromagnetică sunt fenomene fizice în 

general naturale, care constau dintr-un câmp electric şi unul magnetic în același spaţiu, care 

se generează unul pe altul pe măsură ce se propagă. 

 

  

Clasificarea undelor electromagnetice 

Spectrul radiaţiilor electromagnetice este împărţit după criteriul lungimii de undă în 

câteva domenii, de la frecvenţele joase spre cele înalte: radiaţiile (undele) radio; 

microunde; radiaţii hertziene; radiaţii infraroșii; radiaţii luminoase; radiaţii ultraviolet; 

radiaţii X (Röntgen);  radiaţii "γ" (gamma) 

Radiaţii ionizante  și radiaţii  neionizante 

În spectrul radiaţiilor electromagnetice, numai radiaţiile x și Γ îndeplinesc condiţia ca 

lungimea de undă să fie mai mică de 100 nm, deci numai acestea pot produce ionizări ale 

principalilor atomi din componenţa materiei vii. De aceea, radiaţiile x și γ se numesc radiaţii 

ionizante.  

Radiaţiile cu lungimea de undă mai mică de 100 nm, începând cu UV (radiaţii 

ultraviolete) cele   de 100-190 nm și mergând spre undele radio lungi sunt radiaţii 

neionizante. Radiaţiile neionizante se întind de la spectrul vizibil până la cele de foarte joasă 

frecvenţă (ELF- Extremely Low Frequency), undele produse de staţiile de bază a telefoniei 

mobile sunt radiaţii neionizante. 
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Există multe moduri de a clasifica efectele radiaţiilor electromagnetice asupra 

sănătăţii. 

 Aici ar trebui să facem distincţie între modificările biologice (care sunt dovedite prin 

observaţii experimentale la nivel celular) și efectele patologice (care provoacă sau 

agravează maladii), dovedite prin studii epidemiologice. 
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 Nu vă aduceţi aminte că, atunci când eraţi copii, adulţii vă spuneau să nu staţi prea 

aproape de televizor? Motivul era că televizorul, asemenea calculatorului, emite tot felul de 

radiaţii electromagnetice, inclusiv microunde, unde radio, ultraviolete, raze X, raze 

infraroșii, câmpuri electrice și magnetice de frecvenţă joasă. Dar adevărul este că cel mai 

periculos este să staţi în spatele televizorului, pe unde marea majoritate a radiaţiilor pot 

ieși. 

 Însă, calculatorul sau televizorul nu constituie singura sursă de radiaţii 

electromagnetice din casele si birourile dvs. Conform lui Lucinda Grant, autoarea cărţii 

“Staţia de radiaţii”, orice tip de radiaţii, în mod particular lumina soarelui și razele X, pot 

duce la apariţia unor activităţi mari a radicalilor liberi. Radicalii liberi sunt fragmente de 

molecule neechilibrate ce apar în corp, prin respiraţie normală și procesele digestive. 

Oamenii de știinţă au descoperit că un exces al radicalilor liberi în trupul uman poate duce 

la deteriorarea imunităţii și a celulelor, ceea ce are ca efect îmbătrânirea, bolile de inimă, 

cancerul, precum și alte boli degenerative. 

 

  
Unele vitamine și minerale clasificate ca antioxidanţi diminuează activitatea 

radicalilor liberi și protejează celulele de îmbătrânire prematură. Printre antioxidanţi putem 
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enumera: vitamina C (în pătrunjel), vitamina E (în seminţe și nuci) , beta caroten (morcovi) 

și seleniu. 

 Există mai multe căi prin care noi suntem expuși radiaţiilor electromagnetice, inclusiv 

din cordoanele de alimentare ale aparatelor electrocasnice.  

 

Efectele biologice ale radiaţiilor electromagnetice 

• Modificări de proteine în piele 

Zece femei au fost expuse radiaţiilor electromagnetice (900 MH) prin intermediul 

telefoanelor mobile GSM timp de o oră. Dupa experiment, oamenii de știinţă au recoltat 

pentru investigare celule din pielea lor, în scopul de a identifica orice reacţie de stres. Ei au 

studiat 580 de proteine diferite si au găsit două, care au fost afectate în mod semnificativ.  

• Iritabilitatea celulelor creierului 

• Deteriorarea ADN-ului 

Grupul german de cercetare Verum a studiat efectul radiaţiilor asupra celulelor 

animalelor si omului. După ce celulele au fost plasate într-un câmp electromagnetic al 

telefonului mobil – acestea au arătat o creștere a rupturilor ADN, care nu în toate cazurile 

pot fi recuperate. Aceste leziuni pot fi transferate celulelor viitoare, care, la rândul lor, ar 

putea degenera în tumori maligne.  

• Deteriorarea celulelor creierului 

   

  
• Creșterea agresivă a celulelor leucemice 

• Hipertensiune arterială 

• Tumoare pe creier 
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    Efectul cumulativ al radiaţiilor electromagnetice 

În timpul zilei, omul este expus radiaţiei electromagnetice de frecvenţe diferite. De 

exemplu, acestea pot proveni de la aparatele electrice de ras, uscătoare de par, 

echipamentul autoturismelor, autobuzelor sau trenurilor, articolelor de uz casnic, cum ar fi 

radiatoare, cuptoare și cuptoare cu microunde, lămpi de neon, cabluri casnice, linii 

electrice, de la transportarea și folosirea telefonului mobil sunt sursele cele mai răspândite. 

Combinaţia acestor efecte poate copleși capacitatea de apărare a organismului şi 

mecanismele lui de protecţie. 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

           

Cum ne putem proteja? 

Prin mai multe metode, printre care putem aminti: 

- Reducerea expunerii faţă de sursele electromagnetice neesenţiale; 

- Folosirea ecranelor de protecţie amplasate în faţa monitoarelor; 

- Exerciţii pentru reducerea stresului (tai chi sau aikido); 

- Consumul de fructe și vegetale (în special cele care conţin antioxidanţi); 

- Folosirea de electronice și electrocasnice care utilizează baterii, întrucât bateriile produc 

un câmp electromagnetic foarte slab. Pentru reîncarcarea bateriilor este indicat a se folosi 

energie solară în loc de energie electrică. 

- Întrucât radiaţia electromagnetică scade odată cu distanţa, vă puteţi proteja ţinându-vă la 

distanţă faţă de emiţătorii cei mai puternici ai câmpurilor electromagnetice. Astfel se 

recomandă ca: becurile fluorescente să se afle la cel puţin 2 metri distanţă faţă de dvs, 

frigiderele la cel puţin 1,5 metri distanţă, televizoarele și calculatoarele la cel puţin 1 metru 

distanţă, încălzitoarele electrice la cel puţin 1 metru distanţă. 
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- Se recomandă ca atât timp cât nu le folosiţi, să scoateţi din priză toate dispozitivele 

electronice și electrocasnice. De exemplu, noaptea puteţi deconecta toate aparatele, cu 

excepţia frigiderului. 
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