
Lecţiile patrimoniului este un demers al unui grup divers de actori culturali (specialiști în arhitectură și spaţiu construit, curriculum, istoria artei, teoria educaţiei, educaţie 
culturală, educaţie muzeală și management cultural) care dezvoltă instrumente inovatoare pentru promovarea valorii patrimoniului material din zona Piaţa Revoluţiei din 
București ca suport pentru exprimarea și sensibilizarea culturală a copiilor și tinerilor, în colaborare cu școli și cadre didactice din București. Lecţiile patrimoniului este 
o iniţiativă asociată platformei Susţine cultura în educaţie.
PROMOTOR: Asociaţia MetruCub — resurse pentru cultură. PARTENERI: Centrul pentru Educaţie și Formare Sintagma, Asociaţia De-a arhitectura, Asociaţia Da’DeCe, 
Muzeul Naţional de Artă al României. PARTENERI ASOCIAŢI: Muzeul Municipiului București, Filarmonica „George Enescu”.
Proiectul cultural Lecţiile patrimoniului este cofinanţat de Administraţia Fondului Cultural Naţional (AFCN). Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziţia AFCN. AFCN nu 
este responsabilă de conţinutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanţării.

Matematică

Formular elevi

Matematica din jurul nostru – Activităţi în Piaţa Revoluţiei

AUTORI: Claudia Pamfil, Vera Marin — Asociaţia De‑a arhitectura

Locaţie 1 (15 minute)

1. Vă aflaţi în apropierea Pieţei Revoluţiei. Din acest loc în care vă aflaţi, încercaţi să identificaţi în ce 
direcţie se află Piaţa Revoluţiei. Prin discuţii cu colegii de echipă, notaţi mai jos ce anume vă indică 
unde este Piaţa?

2. Din acelaşi loc, privind în direcţia în care se află Piaţa Revoluţiei, identificaţi şi notaţi care este numă‑
rul cardinal al mulţimii clădirilor vizibile:

3. În mulţimea identificată mai sus, cea a clădirilor vizibile din acest punct, există un element care, deşi 
aparţinînd acestei mulţimi, este diferit de toate celelalte.
a. Notaţi mai jos care este acea clădire şi prin ce anume este diferită de celelalte: 

b. Ce anume face ca această clădire să fie un element care aparţine mulţimii identificate mai sus, 
deşi are caracteristici diferite? 

c. Aşadar, ţinând cont de ce aţi descoperit până acum, care sunt două submulţimi incluse în mul‑
ţimea clădirilor vizibile înspre Piaţa Revoluţiei, pe care le puteţi identifica? Câte elemente au 
fiecare? Notaţi mai jos.

Locaţie 2 (10 minute)

1. Observaţi clădirea îngustă de peste stradă, cea cu faţada monumentală ritmată de opt pilaştrii cu 
capiteluri corintice şi de trei nişe semicirculare, care are în faţă un bazin cu apă, prevăzut cu fântâni 
arteziene. Deşi greu de crezut, este cea mai nouă clădire dintre cele pe care le‑aţi putut observa la 
prima oprire. A fost construită aşa în mod special, ca să semene cu clădirile din jur. Enumeraţi prin 
ce se aseamănă cu clădirile vizibile din Piaţa Revoluţiei:
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2. Aflaţi numărul cardinal al mulţimii formate din golurile de pe cele două laturi ale clădirii, observabile 
din acest punct. Notaţi acest număr:

3. Întorcându‑vă cu faţa către clădirea Muzeului Naţional de Artă al României, fostul Palat Regal, identi‑
ficaţi pe faţada dinspre voi şi descrieţi pe scurt:
a. elementele acestei faţade: 

b. prin câte submulţimi poate fi descrisă mulţimea golurilor faţadei?

Locaţie 3 (10 min)

1. De aici puteţi observa mai bine Piaţa Revoluţiei. 
a. Notaţi mai jos exemple de mulţimi pe care le puteţi observa, reunite în acest spaţiu urban:

b. Descrieţi elementele mulţimilor identificate în acest spaţiu prin propoziţii în care să apară expre‑
siile „cuprins între”, „cel mult egal”, „cel puţin egal”: 

2. Pornind de la ce aţi descris mai sus, discutând cu colegii, stabiliţi şi notaţi ce anume face ca această 
zonă să fie un spaţiu public – „piaţă”:

Locaţie 4 (10 min)

1. Observaţi corpul central al clădirii fostului Palat Regal, acum Muzeul Naţional de Artă al României. 
a. Ţinând cont de faptul că acest corp de clădire este simetric, notaţi numărul cardinal al mulţimii 

coloanelor, chiar dacă nu sunt toate vizibile:

b. Unele coloane sunt lipite de perete (se numesc „angajate”), altele sunt libere. Care este diferenţa 
dintre mulţimea coloanelor şi mulţimea coloanelor libere?

Locaţie 5 (20 min)

1. Observaţi simetria corpului central al faţadei fostului Palat Regal. Identificaţi linia de simetrie. Notaţi 
cum se numeşte elementul faţadei care este în dreptul liniei de simetrie şi descrieţi‑l pe scurt: 
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2. Privind clădirea din partea opusă, Biblioteca Centrală Universitară / Fundaţia Universitară „Carol I”, 
enumeraţi elementele asemănătoare cu clădirea palatului Regal:

3. Reprezentaţi mai jos mulţimile faţadelor celor două clădiri, arătând prin desene simple (schiţe 
sumare) elementele comune (intersecţia celor două mulţimi) şi cele diferite:

Elemente faţadă  
Fundaţia Universitară „Carol I”

Locaţie 6 (10 min traversare, 10 min discuţie)

1. Privind tot ansamblul Pieţei Revoluţiei din acest punct, identificaţi mulţimea din care faceţi parte în 
acest moment. Câte „elemente” credeţi că are această mulţime acum, în Piaţa Revoluţiei? Care sunt 
activităţile pe care vedeţi că le desfăşoară oamenii aici, câte submulţimi bazate pe activităţi putem 
identifica? Puteţi să spuneţi ce fac ei în interiorul clădirilor? Ce activităţi aparţin vieţii publice şi ce 
activităţi aparţin vieţii private? Dar dacă ne gândim la spaţiu, ce activităţi se petrec în spaţiul public şi 
ce activităţi considerăm că se petrec în spaţiul privat? S‑a schimbat ceva în timp? De exemplu, Palatul 
Regal era spaţiu public? Dar, astăzi, Muzeul Naţional de Artă al României cum este? Este întotdeauna 
uşor să facem această diferenţă între spaţiul public şi cel privat? (Avem voie să fotografiem oamenii 
în spaţiul public? Dar să publicăm fotografiile lor, de exemplu, în reţele sociale sau la TV?) 

Locaţie 7 (5 min traversare, 10 min discuţie)

1. Observaţi spaţiul neconstruit din jur. Ce rol şi ce avantaje credeţi că are el? În acest loc, care este 
spaţiul mai mare: cel construit sau cel neconstruit? Ar mai fi spaţiul Pieţei Revoluţiei la fel dacă n‑ar 
exista spaţiul liber? (Din perspectiva spaţiului construit, poate fi considerat spaţiul neconstruit o 
mulţime vidă?)

Elemente faţadă Palat Regal


