
Marcel Seserman 
•••• 

DicŃionar explicativ de termeni matematici 
 
  



 
 
 
 
Editor: Alexandru Creangă 
Tehnoredactare: Carmen Rădulescu 
 
 
 
Pentru comenzi prin poştă:  0757.020.442  
 0348.439.417 
 
Punct de lucru: comuna Bradu, DN 65B, nr. 31, jud. Argeş 
Tel.: 0348.439.417/ Fax: 0348.439.416 
e-mail: comenzi.nomina@gmail.com 
www.edituranomina.ro 
www.librarianomina.ro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descrierea CIP a Bibliotecii NaŃionale a României 
SESERMAN, MARCEL 
    DicŃionar explicativ de termeni matematici / Marcel Seserman. -  
Piteşti : Nomina, 2020 
    ISBN 978-606-535-837-9 
 
51 

 
 
 
 
 
 
 
Copyright © Editura Nomina, 2020 



Marcel Seserman 
 
 
 
 
 
 
 

Dicţionar explicativ  
de  

termeni matematici 
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Editura NOMINA 



 
 

Marcel Seserman –   
scurtă notă biobibliografică 

 
          Marcel Seserman (Mircea MăluŃ) s-a născut la 9 iulie 1963. 
Absolvent al Liceului Pedagogic din Năsăud (1982) și al Universității 
„Babeş-Bolyai“ din Cluj-Napoca, Facultatea de Matematică (1987). A 
fost profesor (1987-1993), bibliotecar la Biblioteca Județeană Bistrița-
Năsăud (din 1993), subprefect (PNȚCD) de Bistrița-Năsăud (1996-
1999) și consilier ministerial în cadrul Ministerului Administrației 
(1999-2000). În prezent, este șef serviciu la Biblioteca Județeană Bis-
trița-Năsăud. 
 

Este editor și ziarist, autor de poezie, critică literară, scenarii de 
film și auxiliare de matematică. 
 

Premii literare: premiul revistei Steaua, 1989; premiul de poezie 
al Muzeului Literaturii Române din Iași, 1991; Premiul Societății Scri-
itorilor Bistrițeni, 2012. 
 

Membru al Uniunii Scriitorilor din România și al Uniunii Zia-
riştilor Profesionişti din România; președinte al Uniunii Ziariştilor 
Profesionişti din România, filiala Bistrița-Năsăud. 
 

Este coautor al volumului Fii inteligent la matematică, clasa  
a V-a, Editura Nomina. 
 



 
 

Prefaţă 
DicŃionarul explicativ de termeni matematici este o lucrare ce-şi 

propune, în primul rând, să clarifice pentru cititor o parte a noŃiunilor 
de bază folosite în terminologia matematicii gimnaziale. Autorul con-
sideră că, înainte de toate, așa cum pentru a comunica s-a învăŃat alfa-
betul şi apoi cuvintele, îmbinate în propoziŃii şi fraze, la fel, pentru a 
învăŃa matematica trebuie însuşit, înainte de toate, foarte bine limbajul 
matematic. În acest sens, un lucru esenŃial revine vocabularului mate-
matic, parte a limbii ce cuprinde cuvintele/noŃiunile referitoare la şti-
inŃa matematicii, acele cuvinte pe care matematicienii le folosesc 
pentru a construi modele ce descriu, cât mai exact posibil, obiecte şi 
fenomene ale realităŃii. A cunoaşte semnificaŃia unor cuvinte, a celor 
matematice, în special, este primul pas spre cunoaştere, în general, 
spre cunoaşterea matematică, în cazul de faŃă. Volumul se doreşte a fi 
un instrument foarte util, bine articulat, riguros, atent la detalii, acolo 
unde o anumită situaŃie o cere, oferind o descriere bogată a materialu-
lui avut în vedere. În ansamblu, am fost animați și de dorința de a 
induce cititorului plăcerea de a se apropia de conceptele matematice, 
de a le privi și altfel decât într-un sens rigid, excesiv de formal, de a-l 
antrena întru gândirea creatoare. Așa se explică prezența multor 
exemple, a unor probleme celebre, a textelor de natură istorică și a 
descrierii semnificației celor mai multe dintre conceptele avute în 
vedere. DorinŃa manifestată este şi cea de a veni în sprijinul umaniză-
rii actului de predare a matematicii, acea predare care se fereşte de 
sterilitatea dată de înşiruirea seacă a unor simboluri, antrenând repul-
sia multora dintre cei care ar vrea să se apropie de matematică pentru 
a-i cunoaște frumuseŃile. DicŃionarul are o Anexă (menită a-i veni în 
completare), oferind posibilitatea cititorului să-şi facă o idee mai am-
plă a utilizării terminologiei matematice, pe de o parte, şi furnizându-i 
informaŃii utile în studierea şi aplicarea matematicii, pe de altă parte. 
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Scurtele biografii aduc în faŃa celor interesaŃi o radiografie a vieŃilor şi 
operelor unor matematicieni, îndrăgostiŃi de cercetarea realităŃii, care, 
prin geniul lor, au lăsat o moştenire foarte preŃioasă umanităŃii. Auto-
rul manifestă credinŃa că cei care se vor apleca asupra dicŃionarului 
vor intra într-un univers de frumuseŃi nebănuite şi vor constata că ma-
tematica este în măsură să ofere, pe lângă multele aplicaŃii practice, o 
întreagă plajă de satisfacŃii intelectuale. 

 
Indicații privind folosirea Dicționarului 
 
Dicționarul este structurat alfabetic, iar la sfârșitul lui se regăsește 

o anexă, care întregește și sintetizează setul conceptelor avute în vede-
re, cuprinzând formule, exemple, tabele etc. 

Cei mai mulți termeni conțin o foarte scurtă descriere semantică, în 
dorința de a înțelege proveniența acestora și, totodată, de a le percepe 
mai bine semnificația. Astfel, la litera g vom regăsi termenul grafic 
descris în felul următor: 

grafic: această sintagmă provine de la două cuvinte: repraesentere, 
care vrea să însemne a face ceva să fie prezent, şi graphein, ceea ce 
înseamnă a scrie; cu alte cuvinte, se dorește ca ceea ce este scris alge-
bric (sub forma unui tabel, a unei ecuații etc.) să putem vedea. 

Totodată, la fiecare termen există o sintagmă, marcată cu bold și 
italic, care are rolul oarecum de a sintetiza, de a face o descriere extrem 
de sumară, astfel încât cititorul „să vadă dintr-o ochire” esența termenu-
lui. De exemplu, la același termen avut în vedere mai sus, se va mai 
putea citi, ortografiată ca mai jos, următoarea sintagmă: reprezentare 
ce doreşte să ofere un desen, „o imagine” a unei funcŃii sau a unui 
set de date. 

De asemenea, o serie de termeni conțin, la finalul descrierii, câte o 
trimitere către un alt concept sau către anexă din dorința ca cititorul să 
vadă conceptul în cadrul unui ansamblu, permiŃându-i astfel să facă o 
serie de conexiuni utile unei mai depline înțelegeri. De pildă, la finalul 
descrierii termenului polinom apare sintagma vezi: binom, coeficient, 
grad, monom, putere, trinom cu dorința expresă de a trimite cititorul 
să studieze și termeni precum binom, coeficient, monom, putere sau 

trinom, termeni legați, într-un fel sau altul, de polinom, după cum la 
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sfârșitul descrierii termenului arie apare sintagma vezi: Anexa, în-
demnând cititorul să consulte această secțiune unde va afla formule 
ale ariilor unor figuri și corpuri geometrice. Deloc de neglijat, la unii 
termeni se regăsește câte o notă și, dacă e să ne raportăm tot la arie, 
vom regăsi aici următoarea notă: ariile echivalente (care se calculează 
folosind teorema lui Pitagora și teoremele lui Euclid: a catetei și înăl-
țimii) sunt folosite în calcularea suprafețelor de teren reprezentate de 
figuri geometrice complexe; de obicei, acea figură se împarte în figuri 
ale căror arii ne sunt cunoscute și care, însumate, ne vor da aria pe 
care dorim să o aflăm; în fine, fără a renunța la exactitate și rigurozita-
te, am folosit uneori o exprimare, să-i zicem, mai lejeră, atât pentru o 
mai bună apropiere de concept, pe de o parte, cât și pentru o mai ușoa-
ră exprimare, pe de altă parte (de exemplu, am folosit uneori egal în 
loc de congruent sau chiar amândoi termenii pentru facilitarea înțele-
gerii unui concept). 
 

Autorul 
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abac 

abac
simplu de socotit
în civilizaŃiile antice (babilonieni, egipteni, 
arabi, romani, chinezi, japonezi
trecutul apropiat, dar mai rar utilizat astăzi (prin 
China, Japonia)
este format
din metal sau sfoară pe care sunt plasate bile 
(discuri), colorate sau nu, mobile, unele semn
ficând un
abac ilustrează vechea form
cu nisip, unde erau trasate mici 
pietricele folosite pentru calcule.

 
abscisă

axă aflat în relaŃie cu un punct al 
drept 
spune că 13 este abscisa punctului P, pe scurt notat 
de pe axa orizontală
plan org
un teren de formă dreptunghiulară având lungimea de 9 m 
de 7 m, iar fiecare latură este marcată din metru în metru, atunci pun
tul M
punctul 

vezi:
     

 

abac (din greacă, 
simplu de socotit, folosit (pentru calcule aritmetice simple) foarte mult 
în civilizaŃiile antice (babilonieni, egipteni, 
arabi, romani, chinezi, japonezi
trecutul apropiat, dar mai rar utilizat astăzi (prin 
China, Japonia); la noi i se spune socotitoare şi 
este formată dintr-un cadru de lemn cu vergele 
din metal sau sfoară pe care sunt plasate bile 
(discuri), colorate sau nu, mobile, unele semn
ficând unităŃile, altele zecile sau sutele; termenul 
abac ilustrează vechea form
cu nisip, unde erau trasate mici 
pietricele folosite pentru calcule.

abscisă (din latină, 
aflat în relaŃie cu un punct al 

drept și avem borne la fiecare kilometru
spune că 13 este abscisa punctului P, pe scurt notat 
de pe axa orizontală care este prima coordonată a unui punct dintr
plan organizat în sistemul cartezian de coordonate (dacă ne închipuim 
un teren de formă dreptunghiulară având lungimea de 9 m 
de 7 m, iar fiecare latură este marcată din metru în metru, atunci pun

M are abscisa 3; în desenele de mai jos punctul A ar
unctul B are abscisa 7, matematic scris 

vezi: axă, cadran, cartezian, coordonat
      

A 
(din greacă, abax, a = fără

, folosit (pentru calcule aritmetice simple) foarte mult 
în civilizaŃiile antice (babilonieni, egipteni, 
arabi, romani, chinezi, japonezi etc.) şi până în 
trecutul apropiat, dar mai rar utilizat astăzi (prin 

; la noi i se spune socotitoare şi 
un cadru de lemn cu vergele 

din metal sau sfoară pe care sunt plasate bile 
(discuri), colorate sau nu, mobile, unele semn

Ńile, altele zecile sau sutele; termenul 
abac ilustrează vechea formă a acestuia, cea a unei mici lădi
cu nisip, unde erau trasate mici șanțuri paralele ce conțineau câte zece 
pietricele folosite pentru calcule.  

(din latină, abscissa = linie tăiată
aflat în relaŃie cu un punct al acesteia (dacă ne închipuim un drum 

și avem borne la fiecare kilometru
spune că 13 este abscisa punctului P, pe scurt notat 

care este prima coordonată a unui punct dintr
anizat în sistemul cartezian de coordonate (dacă ne închipuim 

un teren de formă dreptunghiulară având lungimea de 9 m 
de 7 m, iar fiecare latură este marcată din metru în metru, atunci pun

are abscisa 3; în desenele de mai jos punctul A ar
are abscisa 7, matematic scris 

axă, cadran, cartezian, coordonat

 
fără și bax = sprijin

, folosit (pentru calcule aritmetice simple) foarte mult 
în civilizaŃiile antice (babilonieni, egipteni, 

.) şi până în 
trecutul apropiat, dar mai rar utilizat astăzi (prin 

; la noi i se spune socotitoare şi 
un cadru de lemn cu vergele 

din metal sau sfoară pe care sunt plasate bile 
(discuri), colorate sau nu, mobile, unele semni-

Ńile, altele zecile sau sutele; termenul 
ă a acestuia, cea a unei mici lădi

șanțuri paralele ce conțineau câte zece 

= linie tăiată): a) număr de pe o 

acesteia (dacă ne închipuim un drum 
și avem borne la fiecare kilometru, atunci la kilometrul 13 putem 

spune că 13 este abscisa punctului P, pe scurt notat P(13)); 
care este prima coordonată a unui punct dintr

anizat în sistemul cartezian de coordonate (dacă ne închipuim 
un teren de formă dreptunghiulară având lungimea de 9 m 
de 7 m, iar fiecare latură este marcată din metru în metru, atunci pun

are abscisa 3; în desenele de mai jos punctul A ar
are abscisa 7, matematic scris M(3), A(4), D(–2) 

axă, cadran, cartezian, coordonată 

abac 

in): instrument 

, folosit (pentru calcule aritmetice simple) foarte mult 

ă a acestuia, cea a unei mici lădițe umplute 
șanțuri paralele ce conțineau câte zece 

număr de pe o 

acesteia (dacă ne închipuim un drum 
atunci la kilometrul 13 putem 

(13)); b) număr 
care este prima coordonată a unui punct dintr-un 

anizat în sistemul cartezian de coordonate (dacă ne închipuim 
un teren de formă dreptunghiulară având lungimea de 9 m și lățimea 
de 7 m, iar fiecare latură este marcată din metru în metru, atunci punc-

are abscisa 3; în desenele de mai jos punctul A are abscisa 4 și 
2) și B(7). 
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absolut: adevăr care nu poate fi dezminŃit; adevăr care este de 

necombătut; a) valoarea absolută a unui număr este cel mai mare 
număr din perechea formată din el şi opusul său; dacă numărul este 2 
atunci valoarea sa absolută este cel mai mare număr din perechea {2, –
2}, adică 2, şi se notează |2| și se mai citește modul din 2 sau modulul 

numărului 2; dacă numărul este -3 atunci valoarea sa absolută (modu-
lul său) este cel mai mare număr din perechea {3, –3}, adică 3 şi se 
notează |–3|; în general valoarea absolută a numărului a este cel mai 
mare număr din perechea {a, –a} şi se notează |a| și se mai citește 
modul din a sau modulul numărului a. 

vezi: modul  
 
absurd: care se abate de la gândirea normală; contrar bunu-

lui-simț; ceea ce nu poate să fie în realitate (este absurd să afirmăm 
că o parte/o bucată a unui lucru este mai mare decât acel lucru; altfel 
exprimat, este absurd să spunem că partea este mai mare decât între-
gul; o bucată dintr-un măr nu poate să fie mai mare decât mărul din 
care a provenit; reducere la absurd – mod de demonstrare a unei rela-
Ńii/afirmații prin care se presupune că negaŃia acesteia este adevărată, 
apoi se ajunge la situaŃia în care relația/afirmaŃia şi negaŃia ei au loc 
simultan, fapt, evident, de neconceput. Exemplu: afirmație: ,,MulŃimea 

O 

7 5 1 3 4 6 2 x –2 –1 14 12 8 10 11 13 9 0 

A B P D 

1 

1 

2 
3 

5 
6 

9 
10 

O(0, 0) 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

2 3 4 5 6 7 8 9 10 

7 
8 

4 

M 
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numerelor naturale, N , este infinită.”; demonstraŃie prin reducere la 

absurd: să presupunem că mulŃimea numerelor naturale, ℕ, este finită; 

atunci există un cel mai mare număr natural, pe care să-l notăm cu P; 
dar noi ne putem imagina şi numărul P + 1 care este mai mare decât P 
şi prin urmare el ar fi cel mai mare număr natural, ceea ce vine în con-
tradicŃie cu faptul că am admis, mai devreme, că P este cel mai mare 
număr natural. 

 
acoladă: a) semn grafic, notat { sau }, care indică o anumită or-

dine de efectuare a operaŃiilor (se efectuează calculele din parantezele 
mici, sau rotunde, apoi din cele mari, sau drepte, apoi din acolade).  
Exemplu: expresia 2 + {2 + [3 + 7(19 – 5)] + 11} se va calcula astfel: 
19 – 5 = 14, 7 × 14 = 98, 3 + 98 = 101, 2 + 101 + 11 = 114, 2 + 114 =  
= 116, valoarea expresiei fiind 116; b) aflată singură, acolada este 
folosită în a arăta sisteme de ecuaŃii sau descrierea unor funcŃii. Exem-

ple: 
13

2 17

x y

x y

+ =

− =

; 

, pentru < 0

( ) 0, pentru = 0

1, pentru > 0

x x

f x x

x x



= 
 −

; c) tot între acolade se 

trec elementele unei mulŃimi sau se definește o mulțime. Exemplu: 
mulțimea A formată din elementele 2, 43, 11, 7, 101 se exemplifică 
astfel folosind acoladele: A = {2, 43, 11, 7, 101} sau A = {11, 43, 2, 7, 
101} sau în multe alte feluri asemănătoare, cu condiția ca numerele 2, 
43, 11, 7, 101 să apară o singură dată între acolade; mulțimea B, a 
numerelor naturale mai mici sau egale cu 11, se scrie astfel, într-o 

altfel de descriere: B = {x ∈ ℕ | x ≤ 11}. 

vezi: funcție, mulŃime, operaŃie 
 
adiacent: în vorbirea curentă ar însemna alăturat sau vecin;  

despre două unghiuri care au o latură comună, un vârf comun şi se 
află de o parte şi de alta a laturii comune spunem că sunt adiacente; 
două laturi ale unei figuri plane sunt adiacente dacă se întâlnesc 
într-un vârf comun; în desenele de mai jos unghiurile α şi β sunt adia-
cente, latura lor comună fiind semidreapta b, după cum laturile AB și 
BC ale poligonului ABCD sunt adiacente. 
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