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Introducere 
 
 
Încă de mic copil mi-a plăcut să mă joc cu numerele şi, prin intermediul acestei 

cărţi, sper să vă transmit şi vouă această pasiune. Asupra mea, numerele au exer-
citat dintotdeauna o atracţie de-a dreptul magică, motiv pentru care am petrecut ore 
în şir studiind, spre delectarea mea şi a prietenilor mei, minunatele lor proprietăţi. 
În adolescenţă am lucrat ca magician, iar ulterior am combinat pasiunea mea pentru 
matematică şi cea pentru magie sub forma unui spectacol amplu numit Matemagie, 
în cadrul căruia făceam demonstraţii de calcul mintal rapid şi explicam secretele 
acestuia în faţa unui public de toate vârstele. 

De când am obţinut doctoratul, predau cursuri de matematică la colegiul Harvey 
Mudd şi continui să împărtăşesc cu mare drag bucuria lucrului cu numerele copiilor 
şi adulţilor din întreaga lume. În această carte vă voi prezenta tot ceea ce trebuie să 
ştiţi pentru a putea calcula în minte, rapid şi uşor. (Da, ştiu că magicienii n-ar trebui 
să îşi dezvăluie secretele, dar matemagicienii au un cod deontologic cu totul diferit. 
Matematica ar trebui să fie captivantă, nu misterioasă.) 

Vă întrebaţi, probabil, ce veţi învăţa din această carte. Ei bine, veţi învăţa să 
faceţi calcule mintale mai repede decât v-aţi imaginat vreodată. Cu puţin exerciţiu, 
veţi putea memora mai uşor orice fel de numere. Vă veţi însuşi trucuri de calcul 
mintal care îi vor impresiona pe prietenii, colegii şi profesorii voştri şi, nu în 
ultimul rând, veţi descoperi că matematica este o activitate care poate fi chiar 
distractivă.         

Din păcate, de cele mai multe ori matematica este predată sub forma unui set de 
reguli rigide, care lasă prea puţin loc pentru gândirea creativă. Adevărul, după cum 
veţi afla din această carte, este că aproape orice problemă are mai multe rezolvări 
posibile. O problemă complicată poate fi descompusă în componente mai simple, 
mai uşor de abordat. De fiecare dată trebuie să căutăm elementele speciale care ne 
ajută să ne rezolvăm problemele mai uşor. Din punctul meu de vedere, aceste 
secrete constituie nişte valoroase lecţii de viaţă pe care le putem folosi în abordarea 
oricărei probleme, fie aceasta matematică sau de orice altă natură. 

Lumea mă întreabă mai tot timpul: „Bine, dar talentul matematic nu este o 
înclinaţie înnăscută?” Mulţi trăiesc cu impresia că persoanele care pot efectua 
calcule mintale rapide sunt înzestrate cu calităţi intelectuale ieşite din comun. Deşi 
în cazul meu a existat, ce-i drept, încă din copilărie dorinţa de a şti cum funcţio-
nează lucrurile, fie că ar fi vorba de o problemă de matematică sau de un truc de 
magie, acum, după ani întregi de activitate didactică, pot afirma cu convingere că 
oricine poate învăţa să efectueze calcule mintale rapide. Absolut oricine. Bineîn-
ţeles că, aşa cum se întâmplă în cazul oricărei abilităţi demne de atenţie, dacă EDITURA P
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doreşti să devii expert, este nevoie de mult exerciţiu şi de multă hotărâre. Pentru a 
obţine rezultate în mod eficient, este important să exersaţi în mod corect. Haideţi să 
vă învăţ ce înseamnă aceasta! 

 
Al vostru matemagician, 
Dr. Arthur Benjamin 
Claremont, California 
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Capitolul 0 

Trucuri rapide:  
Calcule uşoare (şi uluitoare) 

 
 
În cele ce urmează veţi învăţa să faceţi calcule mintale mai repede decât v-aţi 

imaginat vreodată că este posibil. Va fi de ajuns să exersaţi puţin metodele prezen-
tate în carte pentru a vă îmbunătăţi în mod simţitor abilitatea de a lucra cu nu-
merele. Cu puţin mai mult exerciţiu, veţi reuşi să efectuaţi numeroase calcule mai 
repede decât o persoană care foloseşte calculatorul. Totuşi, de lucrurile mai com-
plicate ne vom ocupa puţin mai târziu. În capitolul de faţă, scopul meu este de a vă 
prezenta câteva metode de calcul, pe cât de uşoare, pe atât de spectaculoase, pe 
care le puteţi învăţa imediat.    

 
ÎNMULŢIREA-FULGER 
 

Vom începe cu unul dintre trucurile mele preferate: înmulţirea, în minte, cu 11 a 
oricărui număr de două cifre. Odată ce ştii secretul, este floare la ureche. Să luăm, 
de pildă, următoarea operaţie: 

32 × 11 

Pentru a obţine rezultatul corect, este de ajuns să adunaţi cele două cifre  
(3 + 2 = 5) şi să aşezaţi apoi între ele suma astfel obţinută (5): 

352  

Ce poate fi mai simplu? Acum încercaţi să obţineţi singuri rezultatul următoarei 
înmulţiri: 

53 × 11 

Din moment ce 5 + 3 = 8, răspunsul nu poate fi decât: 

583 

Să facem încă un exerciţiu. Fără să vă uitaţi la răspuns sau să faceţi calculul în 
scris, spuneţi care este rezultatul următoarei operaţii: 

81 × 11? 

Aţi obţinut 891? Felicitări! 
Totuşi, atenţie! Până acum nu v-am destăinuit decât jumătate din ceea ce trebuie 

să ştiţi. Să luăm, de exemplu: 
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Capitolul 1 

Câteva plusuri şi minusuri: 
Învăţaţi să adunaţi şi să scădeţi 
în minte 

 
 
De când mă ştiu, adunările şi scăderile mi s-au părut mai uşor de efectuat de la 

stânga la dreapta decât de la dreapta la stânga. Pe vremea când eram la şcoală, am 
constatat că, procedând astfel, rezolvam orice exerciţiu mai repede decât reuşeau 
colegii mei de clasă să pună creioanele jos. Şi eu nici măcar nu aveam nevoie de un 
creion pentru a face asta! 

În acest capitol vă voi învăţa metoda prin care puteţi aduna şi scădea în minte 
majoritatea numerelor cu care vă întâlniţi în mod cotidian, efectuând calculul de la 
stânga la dreapta. Aceste abilităţi mintale sunt importante pentru realizarea 
trucurilor prezentate în carte şi nu numai. Ele vă vor fi, de asemenea, extrem de 
utile la şcoală, la locul de muncă sau ori de câte ori lucraţi cu numere. În curând 
veţi putea să vă dispensaţi de calculator şi să adunaţi sau să scădeţi numere de 
două, trei sau chiar patru cifre exclusiv cu ajutorul minţii. 

 
ADUNAREA DE LA STÂNGA LA DREAPTA  
 

La şcoală, majoritatea copiilor sunt învăţaţi să obţină rezultatul unei operaţii 
făcând calculul de la dreapta la stânga. Aceasta nu este o metodă greşită în cazul 
calculelor făcute pe hârtie, dar, dacă doriţi să calculaţi în minte (mai repede decât o 
puteţi face în scris), există numeroase motive pentru care ar fi mai indicat să lucraţi 
de la stânga la dreapta.  

În fond şi la urma urmei, numerele se scriu şi se citesc de la stânga la dreapta, 
nu-i aşa? Este cât se poate de firesc, aşadar, să efectuăm calculele mintale în acelaşi 
mod. Atunci când încercaţi să obţineţi rezultatul unei operaţii calculând de la 
dreapta la stânga, îl generaţi, de fapt, în sens invers. Procedând în felul acesta, 
calculul mintal devine foarte greoi. În aceeaşi ordine de idei, dacă doriţi să obţineţi 
un rezultat aproximativ, a şti că acesta este „puţin mai mare decât 1200” este mai 
important decât faptul că numărul în cauză „se termină cu cifra 8”. Efectuând 
calculul de stânga la dreapta, veţi începe cu cele mai importante cifre ale 
problemei. Dacă sunteţi obişnuiţi să calculaţi în scris de la dreapta la stânga, 
această metodă s-ar putea să vi se pară puţin stranie la început. Nu vă alarmaţi. 
După doar câteva exerciţii, veţi descoperi că aceasta este calea cea mai firească şi 
mai eficientă de a face calcule mintale.  
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