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Cuvânt înainte 

 

Pe data de 20 februarie 2016 Fundația Cartea Călătoare (FCC) împreună cu 

Asociația Nevăzătorilor din România a organizat o întâlnire cu reprezentanții  tuturor 

școlilor speciale pentru deficienți de vedere din România. La această întrunire s-a 

analizat oportunitatea adoptării ca model de bază pentru scrierea Braille românească, a 

codului Braille unificat englezesc. După câteva ore de dezbateri pe marginea textului 

tradus de FCC din limba engleză, „Ghidul pentru transcrierea în braille a textelor tehnice 

în Scrierea Braille unificată pentru limba engleză”, participanți au căzut de acord să se 

adopte acest cod pentru limba română, cu cât mai puține modificări posibile. 

Pentru ca implementarea lui să se realizeze mai ușor, la cererea școlilor am redactat 

„Ghidul de utilizare a codului  braille matematic pentru limba română.” 

Sperăm ca el să fie un instrument folositor pentru elevii și profesorii care vor 

transcrie în braille teoria și exercițiile matematice.  

Vreau să mulțumesc în încheiere domnului profesor Silviu Vanda, președintele 

comisiei pentru educație a A. N. R. care a încurajat școlile speciale să adopte un cod 

Braille matematic unic și pentru tenacitatea cu care a urmărit finalizarea acestui proiect. 

De asemenea, un merit deosebit în adoptarea acestui cod, l-a avut domnul Dr. Ing. 

Paul Fogarassy  care a inițiat dezbaterile cu privire la transcrierea în braille a formulelor 

matematice. 

 

Mircea Bucur, 

Președintele Fundației Cartea Călătoare 

 

Septembrie 2016 
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Introducere 

 

În speranța că în viitorul apropiat vom actualiza întreaga scriere braille pentru 

limba română, am încercat să mă abat cât mai puțin de la convențiile codului braille 

unificat pentru limba engleză (UEB – Unified English Braille). 

a. Am adoptat punctul 6 ca indicator de majusculă pentru litere latine, în locul 

vechiului semn de literă mare 4-6. 

b. Am schimbat între ele semnele de virgulă și punct separator utilizate în 

transcrierea numerelor, pentru a respecta modul de scriere românesc. 

c. Pentru a pune în evidență partea periodică a unui număr zecimal, am folosit 

semnele de grupare a caracterelor braille, în locul punctelor puse deasupra cifrelor care 

se repetă. Am considerat această convenție  mai potrivită pentru modul de transcriere în 

negru a numerelor zecimale periodice. 

d. Deși am adoptat punctele 4-6 pentru  semnul de literă grecească, ca în limba 

engleză, în codul românesc, literele grecești se codifică cu alte litere latine decât cele 

utilizate în codul englezesc.  

Câteva semne matematice nu se regăsesc în codul englezesc. Ele nu sunt încă 

implementate nici în editorul DBT (Duxbury Braille Translator), care știe să facă 

automat conversia dintr-o ecuație scrisă în Word în codul UEB. 

Aceste semne sunt următoarele: 

.=.00 pro mile, 

.=__  două bare verticale, început și sfârșit de normă. 

 

Atenție! Toate semnele sau grupurile de semne braille prezentate în acest ghid vor 

fi prefixate de două caractere braille .=  (4-6, 123456) pentru a pune mai bine în 

evidență poziția punctelor din care sunt compuse. 

În versiunea electronică, semnele vor fi redate cu fontul SymBraille, care redă 

caracterul braille reprezentat prin puncte. 

Semnele propuse prin definițiile de mai sus nu sunt omologate, dar pot fi adoptate 

temporar până când vor fi inserate oficial și în UEB. 

Vă urez codificare / decodificare ușoară cu noul cod braille matematic românesc! 
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Capitolul 1. Reprezentarea numerelor 

1.1. Reprezentarea numerelor cu cifre arabe 

În braille, un număr  se compune dintr-un prefix, numit semn de număr, urmat de 

cifrele reprezentate prin literele de la a la j, între care mai sunt permise semnele:  virgula, 

punctul separator, semnul de fracție simplă și semnele de grupare pentru caractere 

braille. 

Orice alt semn care urmează după acestea  nu face  parte din acel număr. 

Atunci când apare semnul de fracție numerică simplă, numărul reprezintă o fracție 

numerică. 

 

.=#     semn de număr 

.=abcdefghj  cifrele 1234567890 

.=1     semn de virgulă 

.=4     punct separator 

.=/     fracție numerică simplă 

.=<      precede un grup de caractere Braille 

.=>      încheie un grup de caractere Braille 

 

Pentru a pune în evidență partea periodică a unui număr zecimal, cifrele din 

perioadă vor fi încadrate de semnele de grupare a caracterelor Braille. 

Exemple: 

#aj  numărul 10. 

#ab1c  numărul zecimal 12,3. 

#ab1<c>  numărul zecimal periodic 12,3 cu 3 în perioadă. 

#ab1cd<ef>  numărul zecimal periodic 12,3456 cu 56 în 

perioadă. 

#a.jjj.jjj  un milion cu cifrele separate de puncte în grupe de 

câte 3. 

#a/b  fracția numerică 1 supra 2. 

#cx "6#dy "7#e;a  3x plus 4y este egal cu 5a. 

 

1.2. Calcule spațiale 

Dacă dorim să facem calcule spațiale, supraetajate, putem folosi următoarele 

convenții: 

a. Pentru a alinia numerele la dreapta, putem insera mai multe spații între semnul 

de cifră și prima cifră. Acest lucru nu întrerupe modul numeric. 

b. Pentru a nu mai pune semne de cifră în fața fiecărui număr se poate folosi 

indicatorul de pasaj numeric. 
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.=#           semn de cifră urmat de spații pentru alinierea numerelor 

.="3         deschide modul subliniere 

.=_           bară verticală folosită la împărțirea cu sume parțiale 

.=##           deschide modul pasaj numeric (trebuie transcris singur pe rând) 

.=# '         încheie modul pasaj numeric (trebuie transcris singur pe rând) 

 

Exemple: 

#abc"8 
#  c 
"333 
#cfi 
Numărul 123 înmulțit cu numărul 3 este egal cu numărul 369. 

 

## 
 abx"6 
 bxa 
"333 
 cfe  
#' 
Numărul 12x adunat cu numărul 1x2 este egal cu numărul 265. 

 

## 
   abc "8 
    ab 
  "333 
   bdf 
  abc 
 "3333 
  adgf 
#' 
Înmulțirea lui 123 cu 12 este egală cu 1476. 

 

1.3. Reprezentarea numerelor cu cifre romane 

Numerele romane se transcriu ca în scrierea obișnuită. 

Exemple: 

,I         - 1 roman 

,,IV   - 4 roman  
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Capitolul 2. Semne pentru litere 

2.1. Litere latine 

,a-,z  literele alfabetului de la a la z, majuscule. 

a-z sau  

;a-;z  literele alfabetului de la a la z, minuscule. 

.=,   arată că următoarea literă latină este majusculă 

.=,,  arată că toate literele următorului cuvânt sunt majuscule 

.=,,,  arată că toate literele următorului pasaj sunt majuscule 

.=, ' arată că s-a terminat scrierea cu litere latine majuscule 

.=;   arată că următoarea literă latină este minusculă 

.=;;  arată că toate literele următorului cuvânt sunt minuscule 

.=;;;  arată că toate literele următorului pasaj sunt minuscule 

.=; '  arată că s-a terminat scrierea cu litere latine minuscule 

 

Exemple: 

,do,re,mi - cuvântul DoReMi are literele d, r și m scrise cu majuscule. 

casa,,mare  - casa MARE  

primele 4 litere sunt mici și următoarele 4 litere sunt mari. 

,,marea;cas* - MAREA casă  

primele 5 litere sunt mari și următoarele 4 litere sunt mici. 

,,,Aten[ie6 cad pietre4, ' – ATENȚIE! CAD PIETRE. 

toată propoziția este scrisă cu litere mari. 

 

2.2. Semne pentru litere grecești 

.=,.a-,.w literele alfabetului grecesc de la alfa la omega, majuscule. 

.=.a-.w literele alfabetului grecesc de la alfa la omega, minuscule. 

 

Alfabetul grecesc, minuscule 

.=.A  alpha 

.=.b  beta 

.=.g  gamma 

.=.d  delta 

.=.e  epsilon 
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.=.z  zeta 

.=.j  eta 

.=.h  theta 

.=.i  iota 

.=.k  kappa 

.=.l  lambda 

.=.m  miu 

.=.n  niu 

.=.x  csi 

.=.o  omicron 

.=.p  pi 

.=.r  ro 

.=.s  sigma 

.=.t  tau 

.=.u  ipsilon 

.=.f  fi 

.=.c  hi 

.=.y  psi 

.=.w  omega 

 

2.3. Indicatori pentru diverse tipuri de scriere 

Indicatorii de mai jos arată că: 

.2   următorul simbol este scris cu font italic 

.1  următorul cuvânt este scris cu font italic 

.7   următorul pasaj este scris cu font italic 

.'  s-a terminat modul font italic 

^2   următorul simbol este scris cu font îngroșat 

^1   următorul cuvânt este scris cu font îngroșat 

^7   următorul pasaj este scris cu font îngroșat 

^'   s-a terminat modul font îngroșat 

_2  următorul simbol este scris cu font subliniat 

_1  următorul cuvânt este scris cu font subliniat 

_7   următorul pasaj este scris cu font subliniat 

_'  s-a terminat modul font subliniat 

@2   următorul simbol este scris cu font script 

@1   următorul cuvânt este scris cu font script 

@7   următorul pasaj este scris cu font script 

@'   s-a terminat modul font script 

 

Exemple: 

,el ^1s-a jucat.  

Litera s este îngroșată. 
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,Ionel este _2bl<nd.   

Cuvântul blând este subliniat. 

 

.7,Ce te legeni1 codrule1.'  
Versul este scris cu font italic. 

 

2.4. Tipuri de scriere definite de transcriptor 

@#2 primul indicator pentru un font definit de transcriptor, care se aplică 

următorului simbol 

@#1 primul indicator pentru un font definit de transcriptor, care se aplică 

următorului cuvânt 

@#7 primul indicator pentru un font definit de transcriptor, care se aplică 

următorului pasaj 

@#' primul indicator pentru un font definit de transcriptor, care arată că s-a 

terminat scrierea cu acest font 

 

Observație: Indicatorii pentru fonturi sunt formați din două părți: un  prefix și o 

rădăcină. Prefixul desemnează fontul utilizat, iar rădăcina determină zona asupra căruia 

se aplică acest font.  

Prin utilizarea următoarelor prefixe pot fi obținute alte fonturi definite de 

transcriptor: 

^# prefix pentru al 2-lea font definit de transcriptor 

_# prefix pentru al 3-lea font definit de transcriptor 

"# prefix pentru al 4-lea font definit de transcriptor 

.# prefix pentru al 5-lea font definit de transcriptor 

 

2.5. Liniuța matematică de despărțire 

.="  semn de continuare pe rândul următor 

Dacă formula transcrisă în Braille nu încape în rândul curent și nu se poate tăia 

înainte sau după un semn de operație sau relație, se va scrie semnul format din punctul 

5 la finele rândului întrerupt și se va continua scrierea formulei pe rândul următor. 
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Capitolul 3. Unități de măsură 

3.1. Unități de măsură pentru lungime 

Km  kilometru 

Hm  hectometru 

Dam decametru 

M metru 

Dm  decimetru 

Cm  centrimetru 

Mm  milimetru 

Mk  micron 

 

3.2. Unități de măsură pentru suprafață 

Km9#b  kilometru pătrat 

Hm9#b  hectometru pătrat 

Dam9#b  decametru pătrat 

M9#b   metru pătrat 

Dm9#b  decimetru pătrat 

Cm9#b  centrimetru pătrat 

Mm9#b  milimetru pătrat 

 

3.3. Unități de măsură pentru volum 

Km9#c  kilometru cub 

Hm9#c  hectometru cub 

Dam9#c decametru cub 

M9#c  metru cub 

Dm9#c  decimetru cub 

Cm9#c  centrimetru cub 

Mm9#c  milimetru cub 

 

Kl   kilolitru 

Hl   hectolitru 

Dal   decalitru 

L   litru 
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Dl   decilitru 

Cl   centilitru 

Ml   mililitru 

 

3.4. Unități de măsură pentru masă 

T   tonă 

Q   chintal 

Kg   kilogram 

Hg   hectogram 

Dag   decagram 

G   gram 

Dg   decigram 

Cg   centigram 

Mg   miligram 

 

3.5. Unități de măsură pentru timp 

H   oră 

Min   minut 

S   secundă 

 

3.6. Unități de măsură pentru unghiuri 

.=^j   grade 

.=7  '   minute 

.=77  ' '  secunde  

 

3.7. Procente 

.=.0   procent 

.=.00  promile  
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Capitolul 4. Indici 

4.1. Indice inferior 

.=5     deplasarea cu un nivel mai jos (indice inferior) 

.=.5   elementul care urmează este exact dedesubt 

.=<    precede un grup de caractere Braille 

.=>   încheie un grup de caractere Braille 

 

Exemple: 

X5#a "6x5#b   x indice 1 plus x indice 2. 

X5<i1 j>    x cu 2 indici pe același nivel, i și j. 

.65<i ^e ,i>,a5i reuniune pentru i aparține mulțimi I din  

mulțimile A indice i. 

 

4.2. Indice multiplu 

Exemple: 

X5#a1a "6x5#a1b  x cu indicii 1, 1 plus x cu indicii 1, 2. 

X5<i, j>    x are doi indici inferior la același nivel: i, j. 

X5i9j     x are ca indice pe i și ca putere pe j. 

 

4.3. Indici indexați 

Exemple: 

X5i5k  x are ca indice inferior pe i și tot x are ca indice inferior pe k. 

X5<i5k>  x are indice inferior pe i care are indice inferior pe k. 

X5<i9k>  x are indice inferior pe i care are indice superior pe k. 

 

4.4. Indici superiori 

.=9     deplasarea cu un nivel mai sus (indice superior sau exponent) 

.=.9  elementul care urmează este exact deasupra 

.=<     precede un grup de caractere Braille 

.=>     încheie un grup de caractere Braille 
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Exemple: 

X9#b "6x9#c    

x la puterea 2 plus x la cub. 

X9<i9#b>     

x la puterea (i pătrat). 

X9<i "6j>    

x la puterea (i plus j). 

,.s5<i "7#a>9ni "7#a/bn"4"<n "6#a">  

sumă de la i egal cu 1 la n din i este egal cu n ori (n plus 1) supra 2. 

 

4.5. Baze de numerație 

Exemple: 

#ajjaaajaajjj5"<#b"> 

numărul binar 100111011000  este scris în baza 2. 
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Capitolul 5. Semne de marcaj 

5.1. Diverse semne de marcaj 

.=7   semnul pentru prim sau derivat 

.=77   semnul pentru secund sau dublu derivat 

.=777  semnul pentru terț sau triplu derivat 

.="9  semnul pentru asterisk 

.="0  cerculeț mic și gol 

.=:    bară deasupra elementului precedent 

.=,:     bară sub elementul precedent 

.=@5   ^   (semnul circumflex) 

.=@9  ~  (semnul tilda) 

.=5"6  indicele inferior al elementului anterior este semnul plus. 

.=5"-  indicele inferior al elementului anterior este semnul minus. 

Exemple: 

,q5"6  Q indice plus reprezintă mulțimea numerelor rationale positive 

X77   x secund sau x dublu derivat 

A5"9  a stelat 

B9"0  b cu un cerc mic gol la putere 

c:   c barat 

c9@5  c cu semnul circumflex egal, clasă de echivalnță 

e9@9  d cu indice superior tilda 

,r5"-  R indice minus reprezintă muțimea numerelor reale negative. 

 

5.2. Marcaje multiple 

Exemple: 

,x:5#a   x barat indice 1 

Y:5<i1 j> y barat cu 2 indici: i și j 

,Z5"-5"5   N- mulțimea numerelor întregi strict negative. 

T,:5#a9"0  t barat dedesubt, cu indice inferior egal cu 1 și indice superior 

egal cu cerc mic gol. 
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Capitolul 6. Paranteze 

.="<  (    paranteză rotundă deschisă 

.=">   )    paranteză rotundă închisă 

.=.<   [    paranteză pătrată deschisă 

.=.>   ]    paranteză pătrată închisă 

.=_<   {    paranteză acoladă deschisă 

.=_>   }    paranteză acoladă închisă 

.=@<   <   paranteză unghiulară deschisă 

.=@>   >   paranteză unghiulară închisă 

.=_\   |    bară verticală (deschide sau închide valoarea absolută sau 

modulul) 

.=,"<      paranteză rotundă mare deschisă, linii multiple  

.=,">  paranteză rotundă mare închisă, linii multiple 

.=,.<      paranteză pătrată mare deschisă, linii multiple 

.=,.> paranteză pătrată mare închisă, linii multiple 

.=,_< paranteză acoladă mare deschisă, linii multiple 

.=,_>  paranteză acoladă mare închisă, linii multiple 

.=,_\ bară verticală mare, linii multiple 

 

Parantezele tipărite în negru nu sunt de obicei despărţite prin spaţiu de elementele 

pe care le încadrează. 

Exemple: 

F3 "<#j, #a.> \o "<"-#=, "-#a.>1 f"<x"> "7<"-
#a./x> 

F definit pe interval deschis 0,1 închis cu valori în intervalul deschis minus infinit, 

-1 închis, de forma: f de x este egală cu -1 supra x. 

F"<x"> "7ln.<#a "6"<#a "6x">9#b.>  

f de x este egal cu logaritm natural din paranteză dreaptă deschisă, 1 plus paranteză 

rotundă, 1 plus x închid paranteza rotundă la pătrat, închid paranteza dreaptă. 
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,p5#d "7,"<#a #b #c #d,"> 

        ,"<#d #c #b #a,"> 

Explicitarea permutării de ordinul 4. 

 

,a "7_<x _\ "-#aj @< x9#b @< #aj_>  

mulțimea A este egală cu deschid acolada, elementele x cu proprietatea:  

-10 < x pătrat < 10 închid acolada. 

 

@<v5#a^:, v5#b^:@> "7#a"4#c "6#b"4#d "7#c "6#h 
"7#aa 

Produsul scalar al vectorilor v1 și v2, cu săgeți deasupra lor. v1 este egal cu 1,2  și 

v2 este egal cu 3, 4. Produsul scalar este egal cu 11, adică:  

paranteză unghiulară deschisă, v1, v2 închid paranteza unghiulară, este egal cu 1 

ori 3 plus 2 ori 4 este egal cu 3 plus 8 este egal cu 11. 
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Capitolul 7. Semne de operație și de relație între numere 

7.1. Semne pentru operațiile uzuale 

.=_6    ± plus or minus (plus deasupra lui minus) 

.=_-  ∓ minus sau plus (minus deasupra lui plus) 

.="6   + plus 

.="-   - minus (când este diferit de cratimă) 

.="8    × ori (semnul de înmulțire) 

.="4   ⋅ punctul de multiplicare 

.="/   : împărţit la  

Pentru elevii din clasele mici este preferabil ca semnele de operații să fie încadrate 

între spații. Treptat se poate renuța la aceste spații. 

Atenție! Pentru împărțirea uzuală, englezii folosesc simbolul vizual minus între două 

puncte (÷), spre deosebire de români, care folosesc simbolul vizual două puncte dispuse 

vertical (:). Din acest motiv, pentru a genera semnul de împărțire obișnuită, va trebui să 

alegeți din editorul de ecuații simbolul englezesc, minus între două puncte (÷). 

Exemple: 

a9#c "-b9#c"7"<a "-b"> "."<a9#b "6ab "6b9#b"> 

a la cub minus b la cub este egal cu a minus b între paranteze rotunde pe lângă (a 

pătrat plus ab plus b pătrat). 

A^: "7v5#a^: "8v5#b^: 

Vectorul a este egal cu produsul vectorial al vectorilor v1 și v2. 

#a "/a "6#a "/b "=<a "6b./ab>  

1 pe a plus 1 pe b este egal cu suma a plus b împărțită la produsul ab. 

 

7.2. Semne de relații 

.="7   = egal 

.=@<    < mai mic decât, sau paranteză unghiulară deschisă 

.=@>    > mai mare decât, sau paranteză unghilară închisă 

.=_@<   ≤ mai mic sau egal cu 

.=_@>   ≥ mai mare sau egal cu 

.="7@:  ≠ nu este egal cu (o linie care taie semnul de egalitate) 
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.=_9    ≃ aproximativ egal cu (semnul grafic tilda  aşezat peste o linie 

orizontală) 

.=^9   ≈ aproximativ egal cu (semnul grafic ~ aşezat peste semnul grafic ~) 

 

.=.@<   ≪ este mult mai mic decât 

.=.@>   ≫ este mult mai mare decât 

.="_9   ≅ semnul grafic ~ aşezat peste semnul de egalitate (aproximativ 

egal) 

.=."7   ≑ semn de egalitate cu punct deasupra şi dedesubt  (aproximativ 

egal) 

.=^"7   ≏ semn de egalitate cu o proeminență in linia superioara  (diferenţă 

între sau aproximativ egal) 

.=_"7    ∝ este proporţional cu 

.=_=    ≡ congruent sau Echivalent cu (trei linii orizontale) 

.=_\  | divide (bară verticală) 

 

Pentru mai multă claritate, semnele de relație se  scriu încadrate între spații. 

Din motive de economie, se poate renunța la ele. 

Exemple: 

,dac* x @< #a atunci #a "-x @>#j  

Dacă x mai mic decât 1, atunci 1 minus x este mai mare ca 0. 

F"<x"> "7@: #j  

f de x diferit de 0. 

$#c,,abc ^9 $#c,,a7b7c7  

Triunghiul ABC este asemenea cu triunghiul A prim B prim C prim. 

 

a _=b"<mod n">   a congruent cu b modulo n. 

#g _\#bh    7 divide pe 28. 

 

7.3.  Semne de omisiune 

.=",- —— linie lunga 

.=.-  ___ subliniere 

.=+   spatiu vizibil 

.=$#d □ pătrat (vezi capitolul 11.) 
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Exemple: 

#c"6#g "7 ",- 
3 + 7 = —— 3 plus 7 egal omisiune (omisiune reprezentată în negru printr-o linie 

orizontală centrală) 
 

#c"6#g "7.- 
3 + 7 = ___ 3 plus 7 egal omisiune (omisiune reprezentată în negru printr-o linie 

orizontală joasă) 
 

#c"6#g "7;8 
3 + 7 = ?  3 plus 7 egal omisiune (omisiune reprezentată în negru printr-un semn 

de întrebare) 
 

#c$#d:#g "7 #aj 
3 □ 7 = 10  3 omisiune 7 egal 10 (omisiune reprezentată în negru printr-un pătrat 

gol) 
 

#c+#g "7 #aj 
3  7 = 10          3 omisiune 7 egal 10 (omisiune reprezentată în negru printr-un 

spaţiu nemarcat) 
 

#i/ab "7;(#c./+) 
9

12
=

3
  9 supra 12 egal cu 3 supra omisiune (omisiune afişată în negru în 

interiorul unei fracţii) 

 

Atenție! Spaţiul vizibil este reprezentat prin acelaşi semn folosit pentru indicatorul 

de închidere radical (definit în paragraful 7.11.). Dacă se cere completarea 

expresiei de sub radical, atunci simbolul va fi repetat pentru a indica și sfârşitul 

radicalului. 
 

#e "7%++ 
5 √ 

5 egal cu radical din omisiune. 
 

7.4. Semne pentru definirea fracțiilor 

.=/    linie de fracţie numerică simplă 

.=./   linie de fracţie generală 

.=<    indicator de deschidere fracţie generală 

.=>    indicator de închidere fracţie generală 
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7.5. Fracții numerice simple 

Exemple: 

#a/b    1 supra 2 

#a,bc/ajj   1,23 supra 100 

#a4jjj4jjj/d  un milion supra 4 

 

Pentru reprezentarea fracțiilor mai complicate se folosesc semnul de operație ./ 
și semnele de deschidere și închidere fracție generală <, >. 

 

7.6. Fracţii combinate cu întregi 

Exemple: 

#a#a/b  1 și 1 supra 2. 

#b#c/d  2 și 3 pătrimi. 

 

7.7. Fracţii scrise în negru sub formă liniară 

.=_/  / slash, linie oblică înclinată pornind din stânga jos spre dreapta sus, 

ca în negru 

 

Exemple: 

Viteza "7distan[a _/timp  

viteza este egală cu distanța / timp.  

 

7.8. Fracţii generale 

.=./   semn de fracție generală 

.=<     indicator de deschidere fracţie generală 

.=>    indicator de închidere fracţie generală 

 

Exemple: 

<A "+B./C "+D "-#a>  

(a plus b) / (c plus d minus 1). 
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<#b ./<#a ./,A> "+<#a ./,B>>  

media armonică a numerelor A și B. 

7.9. Modulul unui număr real 

.=_\   

|   bară verticală (deschide sau închide valoarea absolută sau modulul unui număr) 

Exemple: 

_\x"-#a_\  

modulul expresiei x minus 1. 

 

7.10. Puteri 

.=9     semnul arată că elementul următor este o putere 

.=<     precede un grup de caractere Braille 

.=>     încheie un grup de caractere Braille 

 

Exemple: 

X9n "6y9n "7z9n  

x la puterea  n plus y la puterea n este egal cu z la puterea n. 

#b9#c9#d "7#b9#ha  

2 la puterea (3 la puterea 4) este egal cu 2 la puterea 81. 

 

7.11. Radicali 

.=%     semn de deschidere radical  

.=%9n    semn de deschidere radical de ordin n 

.=+    semn de închidere radical  

.="%   semn de radical simplu fără bara orizontală 

 

Exemple: 

y "7_6%,r9#b "-x9#b+  

y este egal cu plus/minus radical din (R pătrat minus x pătrat). 

M "7%9#c;a "8;b "8;c+  

media geometrică a numerelor a, b, c este egal cu m, adică m este egal cu radical 

de ordinul 3 din produsul abc. 
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 Capitolul 8. Reprezentarea mulțimilor. Semne de operații și relații cu mulțimi 

 

8.1. Reprezentarea mulțimilor 

.=_<   {    paranteză acoladă deschisă 

.=_>   }    paranteză acoladă închisă 

.=_\     |    cu proprietatea  

 

Exemple: 

,a "7_<#a1 #b1 #c1 #d_>  

mulțimea A este formată din elementele 1, 2, 3 și 4. 

,d5i "7_<x _\ x _\ i_>  

mulțimea D indice i, a divizorilor numărului i este egală cu mulțimea elementelor 

x cu proprietatea  că x divide i. 

 

8.2. Semne de relații între mulțimi 

.=^e     ∈     elementul aparține lui (o variantă de epsilon) 

.=@^e    ∋   conţine elementul (simetricul lui epsilon faţă de o linie verticală) 

.=^<    ⊂    inclus în, este o submulţime a (U deschis spre dreapta) 

.=^>     ⊃     include, este o supramulţime a  (U deschis spre stânga) 

.=_^<    ⊆     inclus sau egal cu 

.=_^>    ⊇     include sau este egal cu 

.=.^<    ⊊     inclus, dar nu este egal cu (submulţime propriuzisă) 

.=.^>    ⊋     include, dar nu este egal cu (submulţime propriuzisă) 

 

Exemple: 

,a "7_<a, b, c, d_>  

A este egală cu mulțimea elementelor a, b, c, d. 

,b "7_<b, c_>  

B este egală cu mulțimea  elementelor  b, c. 

,a ^> ,b   

A include pe B.  
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,b ^< ,a  

B este inclusă în A. 

C ^e ,b  

elementul c aparține mulțimii B. 

 

8.3. Semne de operații cu mulțimi 

.=.6     ∪    reuniune (forma literei U dispusă normal) 

.=.8     ∩    intersecţie (forma literei U cu gura în jos) 

.=@j     ∅    mulţimea vidă (zero tăiat) 

.=7      ′     complementara mulțimii  (semn pentru prim) 

.=_*        mai puțin cu (scăderea mulțimilor) 

.=.d        diferența simetrică între mulțimi 

 

Exemple: 

,m "7,a .8"<,b .+,c">  

este egal cu  A intersectat cu (B reunit cu C). 

,a _*,b "7@j  

A minus B egal mulțimea vidă. 

,a ,.d ,b  

diferența simetrică dintre A și B. 

,c5,a,b  

complementara mulțimii B față de mulțimea A. 
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Capitolul 9. Simbolurile utilizate în logica matematică 

 

.=@6        ∨       sau logic (de forma literei V) 

.=@8       ∧       şi logic (de forma literei V răsturnată cu vârful în sus) 

.=@?      ¬     semnul "not" negația logică (o linie orizontală din care coboară 

la dreapta o linie verticală) 

=^5     ∃      "există" (E inversat spre stânga)  

.=^a     ∀      "ori care ar fi" (A răsturnat)  

.=\o  implică (săgeată cu tijă simplă orizontală, orientate spre 

dreapta) 

.=\7o  implică logic (săgeată cu tijă dublă orizontală, orientate spre 

dreapta) 

.=\wro  echivalent (săgeată cu tijă simplă orizontală, cu capete la 

ambele extremități) 

.=\w7ro  echivalent logic cu (săgeată cu tijă dublă orizontală, cu capete 

la ambele extremități) 

 

Exemple: 

^5.5<x ^e ,i> ,p"<x">  

există x aparținând lui i pentru care p de x este adevărat. 

^?,p @6,q \w7ro "<,p \7o ,q">  

non p sau logic q este echivalent cu p implică logic q. 
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Capitolul 10. Semne și reprezentări specifice existente în unele capitole din 

algebră și analiza matematică 

 

10.1. Reprezentarea sistemelor de ecuații 

Următorul sistem de două  ecuații și două necunoscute are în partea stângă o 

paranteză acoladă  deschisă. 

Exemple: 

,_< x "6y "7#a  

,_<#bx "6#cy "7#aj   

x plus y egal 1 

2x plus 3y egal 10 

 

10.2. Funcții 

Funcțiile acoladă cu mai multe ramuri se notează ca și sistemele de ecuații cu o 

paranteză acoladă deschisă după semnul egal. 

 

Exemple: 

Sign"<x"> "7,_< "-#a1 x @< #0 

            ,_< #j1 x "7#j 

            ,_< #a1  x @> #j 

Signum de x este egal acoladă mare deschisă care subîntinde 3 rânduri: 

-1, dacă x  mai mic ca 0; 

0 dacă x egal cu 0; 

1, dacă x mai mare ca 0. 

 

10.3. Semnele utilizate în reprezentarea numerelor complexe 

Z    numărul complex z 

Z:    conjugatul lui z, z barat 

_\z_\   modulul lui z 

Arg"<z">   argumentul lui z 

,rez   partea reală a lui z 

,imz   partea imaginară a lui z 
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Exemple: 

Z "7cos.a "6i "4sin.a  

z egal cu cos alfa plus i înmulțit cu sin alfa. 

,z "7a "6bi2 b "7,imz  

z este egal cu a plus bi; b este egal cu partea imaginară a lui z. 

 

10.4. Reprezentarea funcțiilor trigonometrice 

 

Funcțiile trigonometrice se reprezintă ca și funcțiile din scrierea obișnuită. 

 

Exemple: 

Sinx   sinx 

Cosx   cosx 

tgx    tgx 

ctgx   ctgx 

 

Arcsinx  arcsinx 

Arccosx  arccosx 

Arctgx  arctgx 

Arcctgx  arcctgx 

 

Tg"<#a/d.p"> "=#a  

tangenta de pi supra 4 este egală cu 1. 

sin"<#ij^j"> "7#a  

sinus de 90 grade este egal cu 1. 

arccos<%#b+./#b> "7<.p./#d>  

arccos din radical din 2 totul supra 2 este egal cu pi supra 4. 

Cos9#bx "+sin9#bx "7#a  

cos pătrat de x plus sin pătrat de x este egal cu 1. 
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10.5. Logaritmi 

Exemple: 

Lg5ax    logaritm în baza a din x. 

Log#ajj "7#b  logaritm zecimal din 100 este egal cu 2. 

Ln"<x "6 #a">  logaritm natural din x + 1. 

E9lnx "7x   e la puterea (ln din x) este egal cu x. 

 

10.6. Combinatorică 

.=6     ! semn pentru factorial 

Exemple: 

#f6     6 factorial. 

N6     n factorial. 

,p5n    permutări de ordinul n. 

"<n "6#a">6  (n +1) factorial. 

,a5n9k    aranjamente de n elemente luate câte  k. 

,c5n9k    combinări de n elemente luate câte k. 

 

10.7. Matrice și determinanți 

.=,.<  paranteză dreaptă mare deschisă  pentru matrice 

.=,.>  paranteză dreaptă mare închisă pentru matrice 

.=,_\  linie dreaptă lungă pentru determinanți 

.=444  puncte de suspensie 

 

Observație. Elementele unei matrice sau determinant se aliniază pe coloane și pe 

linii. 

Semnele de operație se scriu în dreptul primei linii de sus a matricelor  sau a 

determinanților la care se referă. 

Exemple: 

,i    matricea unitate 

,a9t   transpusa matricei A 

,a9"9   adjuncta matricei A 

,a9<"-#a>  inversa matricei A 
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Exemple de matrice: 

,.< x5#aa x5#ab ,.> 

,.< x5#ba x5#bb,.> 

 

Exemple de determinanți: 

d "7_\,i_\ "7#a  

d este egal cu determinantul matricii I, este egal cu 1. 

Următorul determinant are ordinul 2. 

,_\#a #b,_\ 

,_\#c #d,_\ 

 

Următorul determinant are ordinul n, iar unele coloane  și linii au fost înlocuite cu 

puncte de suspensie. 

   ,_\a5#aa   a5#ab   444 a5<#an>,_\ 

   ,_\a5#ba   a5#bb   444 a5<#bn>,_\ 

   ,_\444     444     444    444 ,_\ 

   ,_\a5<m#a> a5<m#b> 444 a5<mn> ,_\ 

 

10.8. Elemente de algebră superioară 

.=.5   elementul care urmează este exact dedesubt 

.=.9  elementul care urmează este exact deasupra 

.=<    precede un grup de caractere Braille 

.=>    încheie un grup de caractere Braille 

 

Exemple de sume și produse multiple: 

,.s.5<I "7#a>.9na9i  

sumă pentru i egal cu 1 la n din a la puterea i. 

,.p.5<j "7#a>.9n"<j "6#a"> "7"<n "6#a">6  

produs pentru j egal cu 1 la n din j plus 1 este egal cu n plus 1 factorial. 

 

Exemple de reuniuni și intersecții multiple: 

.6.5<i ^e ,i>,a5i  

reuniune pentru i aparține mulțimi I din mulțimile A indice i. 

.8.5<i "7#a>.9n,b5i  

intersecție multiplă pentru i egal cu 1 la n din mulțimile B indice i.  
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10.9. Funcții hiperbolice 

Funcțiile hiperbolice se reprezintă la fel ca cele din scrirea obișnuită. 

Sinhx  Sinhx 

Coshx  Coshx 

Tghx   Tghx 

Ctghx  ctghx 

 

Exemple: 

Sinhx "7<e9x "-e9<"-x>./#b>  

sinus hiperbolic de x este egal cu (e la x plus e la –x) totul supra 2. 

coshx "7<e9x "6e9<"-x>./#b>  

cosinus hiperbolic de x este egal cu (e la x minus e la –x) totul supra 2. 

Cosh9#bx "+sinh9#bx "7#a  

cosinus hiperbolic la pătrat de x plus sinus hiperbolic la pătrat de x este egal cu 1. 

 

10.10. Elemente de topologie. Limite 

.=#=  infinit 

.=\o  tinde la 

Exemple: 

"<#j1 #a">   interval deschis 0, 1. 

.<#j1 #a.>   interval închis 0, 1. 

,r:     axa reală închisă. 

Max.5<#a @< i @< #aj>"<x5<I "6#a> "-x5i">  

 maximum pentru i luând valori între 1 și 10 din x indice (i plus 1) – x indice i. 

Inf"<x9#b "6x "6#1"> "7#c/d  

infimum de x pătrat plus x plus 1 este egal cu 3 supra 4. 

"<a5n">5<n ^e ,n>  

șirul a indice n pentru n aparține N. 

Lim.5<n \o #=><#a./n> "7#j  

limită pentru n tinde la infinit din șirul 1  supra  n este egal cu 0. 
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Lim.5na5n "7a  

limită din șirul a indice n este egal cu a. 

Lim.5<x \o #a1 x @> #j>f"<x"> "7f"<x5#j "6#j">  

limită din f de x pentru x tinzând la 0 și x mai mare decât 0, este egală cu f de x0 

plus 0. 

 

10.11. Derivate 

Derivata întâia, a doua și a treia se reprezintă prin plasarea unor puncte deasupra 

funcției de derivat. Există mai multe moduri de a reprezenta în Braille aceste puncte. 

 

.=7      derivat (punct deasupra elementului precedent) 

.=^.     derivat (punct deasupra elementului precedent) 

.=77              dublu derivat (două puncte deasupra elementului precedent) 

.=.9<..>   dublu derivat (două puncte deasupra elementului precedent) 

.=777      triplu derivat (trei puncte deasupra elementului precedent) 

Exemple: 

"<x "+y">7 "7x7 "+y7  

(x plus y) totul derivat este egal cu x derivat plus y derivat. 

"<xy">^. "7x^.y "+xy^.  

(x ori y) totul derivat este egal cu x derivat ori y plus x ori y derivat. 

X7^. "7x77  

derivata lui x derivat este egală cu derivata a doua a lui x. 

În scrierea obișnuită, derivata de ordin superior al unei funcții se reprezintă prin 

plasarea la putere a ordinului scris între paranteze rotunde. 

Exemple: 

F9"<#e">x   derivata de ordin 5 a funcției f(x). 

H9"<n">x   derivata de ordin n a funcției h(x). 

 

10.12. Diferențiale și derivate parțiale 

.=,d    indică diferențiala elementului care urmează 

.=@d    derivata parțială a elementului următor 
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Exemple: 

,df"<x">   diferențiala funcție f(x). 

<@df./@dx>   derivata parțială a lui f în raport cu x. 

 

10.13. Integrale 

.=!     integrală simplă 

.=!!    integrală dublă pe suprafață 

.=!!!    integrală triplă pe volum 

.=@!    integrală pe contur 

__    norma diviziunii. 

 

Exemple: 

!5a9bx9#bdx  

integrală de la a la b din x pătrat, dx. 

@!.5,cf"<t">dt  

integrală pe conturul curbei C din f(t)dt. 
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Capitolul 11. Reprezentarea noțiunilor de geometrie 

Formele, în general și cele geometrice în special, se reprezintă cu ajutorul 

indicatorilor de formă și a indicatorului de terminare formă. 

 

Lista indicatorilor de formă: 

.=$     indicator de formă 

.=_$   indicator de formă plină (solidă) 

.=.$  indicator de formă umbrită 

.=@$   indicator de formă stabilit de transcriptor 

.=@_$   indicator de formă plină (solidă) stabilit de transcriptor 

.=@.$   indicator de forma umbrită stabilit de transcriptor 

.=:   terminator formă 

 

Lista formelor utilizate în geometrie: 

.=$#c   triunghi standard (echilateral) 

.=$#d   pătrat 

.=$#e   pentagon standard 

.=$#f   hexagon standard 

.=$#g   heptagon standard 

.=$#h   octogon standard (etc. pentru toate poligoanele obişnuite) 

.=$=   cerc 

.=$@#d   paralelogram 

 

.=#l    ∥       paralel cu  

.=#-    ⊥        perpendicular cu 

.=@:  elementul precedent  este tăiat de o linie diagonală (anulare, "nu") 

.=_[     ∠      semn pentru unghi  

.=._[    ∡     semn pentru unghi măsurat  

.=#_[    ⦜     semn pentru unghi drept măsurat  

.=:      bară deasupra elementului precedent 

.=^:       săgeată simplă orientată spre dreapta situată deasupra elementului 

precedent 
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.=": pălărie (semn pentru unghi) situată deasupra elementului precedent 

.=._:   arc situat deasupra elementului precedent 

 

Prin combinarea a două simboluri, a două forme definite standard sau definite de 

transcriptor, se pot crea alte forme noi, utilizând simbolurile pentru combinarea 

formelor. 

 

Simboluri pentru combinarea formelor: 

.=& indicator de suprapunere (a doua formă se suprapune peste prima) 

.== indicator de alăturare / juxtapunere  orizontală (a doua formă se pune la 

dreapta primei forme) 

.=] indicator de juxtapunere verticală(a doua formă  se pune sub prima formă) 

.=[ indicator de încadrare fizică (a doua formă este încadrată de conturul primei 

forme) 

 

Exemple: 

<,,ab>:  segmentul AB. 

<,,ab>._:  arcul de cerc AB. 

<,,abc>":  unghiul ABC. 

$#c,,abc  triunghiul ABC. 

a #l b  a este paralelă cu b. 

A #-@: b  a nu este perpendiculară pe b. 

$7["6  operație algebrică de adunare care are forma semnului plus 

încadrat în cerc. 

$7["8  operație algebrică de înmulțire care are forma semnului ori 

încadrat în cerc. 
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Capitolul 12. Indexul semnelor matematice în ordinea Braille standard 

 

 

Diagrama de mai jos arată ordinea în care se succed cele  

63 de caractere braille. 

Semnele 1-10: A B C D E F G H I J 

Semnele 11-20: K L M N O P Q R S T 

Semnele 21-30: U V X Y Z & = ( ! ) 

Semnele 31-40: * < % ? : $ ] \ [ W 

Semnele 41-50: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

Semnele 51-56: / + # > ' - 

Semnele 57-63: @ ^ _ " . ; , 
 

Tabelele de mai jos au următoarele coloane: 

1. Semnul matematic compus din 1-4 caractere braille; 

2. Mulțimea punctelor braille care formează caracterele respective, de exemplu, 

1246-123456 (în braille  $=); 

3. Semnificația semnului matematic; 

4. Paragrafele în care a fost discutat acest semn, scrise între paranteze. 

Primele două caractere Braille  din prima coloană .= (46-123456), nu au o 

semnificație proprie, ele vă ajută să vă dați mai bine seama de poziția punctelor braille 

care urmează după ele. 
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Semnele 21-30:  U V X Y Z & = ( ! ) 
 

Semnul 

matematic 

braille 

Punctele braille 

care formează 

caracterele 

Semnificația semnului matematic 

Paragrafele în 

care a fost 

discutat acest 

semn 

.=& 12346  indicator de suprapunere (a doua 

formă se suprapune peste prima)  

(11.) 

.== 123456  indicator de alăturare / juxtapunere 

orizontală (a doua formă se pune la 

dreapta primei forme)  

(11.) 

.=[ 246  indicator de încadrare fizică (a doua 

formă este încadrată de conturul 

primei forme)  

(11.) 

.=!  2346  integrală simplă  (10.13.) 

.=!!  2346-2346  integrală dublă pe suprafață  (10.13.) 

.=!!! 2346-2346-2346  integrală triplă pe volum  (10.13.) 
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Semnele 31-40:  * < % ? : $ ] \ [ W 

Semnul 

matematic 

braille 

Punctele braille 

care formează 

caracterele 

Semnificația semnului matematic 

Paragrafele în 

care a fost 

discutat acest 

semn 

.=<  126  indicator de deschidere fracţie 

generală  

(7.5, 7.8.) 

.=<  126  precede un grup de caractere braille  (1.1, 4.1, 4.4, 

7.11, 10.8) 

.=%  146  semn de deschidere radical  (7.11.) 

.=:  156  bară deasupra elementului 

precedent  

(5.1, 11.) 

.=:  156  terminator formă  (11.) 

.=$  1246  indicator de formă  (11.) 

.=$=  1246-123456  cerc  (11.) 

.=$#c  1246-3456-14  triunghi standard (echilateral)  (11.) 

.=$#d  1246-3456-145 □ pătrat (vezi capitolul 11.)  (7.3.) 

.=$#d  1246-3456-145  pătrat  (11.) 

.=$#e  1246-3456-15  pentagon standard  (11.) 

.=$#f  1246-3456-124  hexagon standard  (11.) 

.=$#g  1246-3456-1245  heptagon standard  (11.) 

.=$#h  1246-3456-125  octogon standard (etc. pentru toate 

poligoanele obişnuite)  

(11.) 

.=$@#d  1246-4-3456-145  paralelogram  (11.) 

.=]  12456 indicator de juxtapunere verticală (a 

doua formă se pune sub prima 

formă) 

(11.) 

.=\o  1256-135  tinde la  (10.10.) 

.=\o  1256-135  implică (săgeată cu tijă simplă 

orizontală, orientate spre dreapta)  

(9.) 

.=\w7ro  1256-2456-2356-

1235-135  

echivalent logic cu (săgeată cu tijă 

dublă orizontală, cu capete la 

ambele extremități)  

(9.) 

.=\wro  1256-2456-1235-

135  

echivalent (săgeată cu tijă simplă 

orizontală, cu capete la ambele 

extremități)  

(9.) 

.=\7o  1256-2356-135  implică logic (săgeată cu tijă dublă 

orizontală, orientate spre dreapta)  

(9.) 

.=[ 246  indicator de încadrare fizică (a doua 

formă este încadrată de conturul 

primei forme)  

(11.) 
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Semnele 41-50:    1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

Semnul 

matematic 

braille 

Punctele braille 

care formează 

caracterele 

Semnificația semnului matematic 

Paragrafele în 

care a fost 

discutat acest 

semn 

.=1  2  semn de virgulă  (1.1.) 

.=4  256  punct separator  (1.1.) 

.=444  256-256-256  puncte de suspensie  (10.7.) 

.=5  26  deplasarea cu un nivel mai jos 

(indice inferior)  

(4.1.) 

.=5 "-  26-5-36  indicele inferior al elementului 

anterior este semnul minus.  

(5.1.) 

.=5 "6  26-5-235  indicele inferior al elementului 

anterior este semnul plus.  

(5.1.) 

.=6  235  ! semn pentru factorial  (10.6.) 

.=7  2356  complementara mulțimii (semn 

pentru prim)  

(8.3.) 

.=7  2356  minute (3.6.) 

.=7  2356  derivat (punct deasupra elementului 

precedent)  

(10.11.) 

.=7  2356  semnul pentru prim sau derivat  (5.1.) 

.=77  2356-2356  secunde  (3.6.) 

.=77  2356-2356  dublu derivat (două puncte deasupra 

elementului precedent)  

(10.11.) 

.=77  2356-2356  semnul pentru secund sau dublu 

derivat  

(5.1.) 

.=777  2356-2356-2356  semnul pentru terț sau triplu derivat  (5.1.) 

.=777  2356-2356-2356  triplu derivat (trei puncte deasupra 

elementului precedent)  

(10.11.) 

.=9  35  deplasarea cu un nivel mai sus 

(indice superior sau exponent)  

(4.4.) 

.=9  35 semnul arată că elementul următor 

este o putere  

(7.10.) 
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Semnele 51-56:  / + # > ' - 

Semnul 

matematic 

braille 

Punctele 

braille care 

formează 

caracterele 

Semnificația semnului matematic 

Paragrafele în 

care a fost 

discutat acest 

semn 

    

.=/  34 fracție numerică simplă  (1.1.) 

.=/  34  linie de fracţie numerică simplă  (7.4.) 

.=+    346 spațiu vizibil (7.3.) 

.=+  346  semn de închidere radical  (7.11.) 

.=#  3456  semn de număr  (1.1.) 

.=#  3456  semn de număr urmat de spații 

pentru alinierea numerelor  

(1.2.) 

.=#l  3456-123  paralel cu  (11.) 

.=#=  3456-123456 infinit  (10.10.) 

.=##  3456-3456  deschide modul pasaj numeric 

(trebuie transcris singur pe rând)  

(1.2.) 

.=#' 3456-3  încheie modul pasaj numeric (trebuie 

transcris singur pe rând)  

(1.2.) 

.=#-  3456-36  perpendicular cu  (11.) 

.=#_[  3456-456-246  semn pentru unghi drept măsurat   (11.) 

.=>  345  indicator de închidere fracţie generală  (7.5, 7.8.) 

.=> 345 încheie un grup de caractere braille (1.1, 4.1, 4.4, 7.11, 

10.8.) 
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Semnele 57-63:  @ ^ _ " . ; , 
Semnul 

matematic 

braille 

Punctele 

braille care 

formează 

caracterele 

Semnificația semnului matematic Paragrafele în 

care a fost 

discutat acest 

semn 

.=@d  4-145  derivata parțială a elementului următor  (10.12.) 

.=@j  4-245  mulţimea vidă (zero tăiat)  (8.3.) 

.=@!  4-2346  integrală pe contur  (10.13.) 

.=@<  4-126 < mai mic decât, sau paranteză unghiulară 

deschisă  

(7.2.) 

.=@<  4-126  paranteză unghiulară deschisă  (6) 

.=@?  4-1456  semnul "not" negația logică (o linie 

orizontală din care coboară la dreapta o 

linie verticală)  

(9.) 

.=@:  4-156  elementul precedent este tăiat de o linie 

diagonală (anulare, "nu")  

(11.) 

.=@$  4-1246  indicator de formă stabilit de transcriptor  (11.) 

.=@1  4-2  următorul cuvânt este scris cu font script  (2.3.) 

.=@2  4-23  următorul simbol este scris cu font script  (2.3.) 

.=@5  4-26  ^ semnul circumflex)  (5.1.) 

.=@6  4-235 sau logic (de forma literei V)  (9.) 

.=@7  4-2356 următorul pasaj este scris cu font script  (2.3.) 

.=@8  4-236  şi logic (de forma literei V răsturnată cu 

vârful în sus)  

(9.) 

.=@9  4-35 tilda  (5.1.) 

.=@#1  4-3456-2  primul indicator pentru un font definit de 

transcriptor, care se aplică următorului 

cuvânt  

(2.4.) 

.=@#2  4-3456-23  primul indicator pentru un font definit de 

transcriptor, care se aplică următorului 

simbol  

(2.4.) 

.=@#7 4-3456-2356  primul indicator pentru un font definit de 

transcriptor, care se aplică următorului 

pasaj  

(2.4.) 

.=@#'  4-3456-3  primul indicator pentru un font definit de 

transcriptor, care arată că s-a terminat 

scrierea cu acest font  

(2.4.) 

.=@>  4-345  paranteză unghiulară închisă  (6) 

.=@>  4-345  mai mare decât, sau paranteză unghiulară 

închisă  

(7.2.) 

.=@'  4-3  s-a terminat modul font script  (2.3.) 

.=@^e 4-45-15  conţine elementul (simetricul lui epsilon 

faţă de o linie verticală)  

(8.2.) 

.=@_$  4-456-1246  indicator de formă plină (solidă) stabilit de 

transcriptor  

(11.) 

.=@.$  4-46-1246  indicator de forma umbrită stabilit de 

transcriptor  

(11.) 

.=^a  45-1  ori care ar fi (A răsturnat) (9.) 

.=^e  45-15  elementul aparține lui (o variantă de 

epsilon) 

(8.2.) 

.=^j  45-245  grade  (3.6.) 
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.=^<  45-126  inclus în, este o submulţime a (u deschis 

spre dreapta)  

  (8.2.) 

.=^:  5-156  săgeată simplă orientată spre dreapta 

situată deasupra elementului precedent  

(11.) 

.=^1  45-2  următorul cuvânt este scris cu font îngroșat  (2.3.) 

.=^2  45-23  următorul simbol este scris cu font îngroșat  (2.3.) 

=^5  45-26 ∃ există (E inversat spre stânga) (9.) 

.=^7  45-2356  următorul pasaj este scris cu font îngroșat (2.3.) 

.=^9  45-35  aproximativ egal cu (semnul grafic tilda 

aşezat peste semnul grafic tilda)  

(7.2.) 

.=^>  45-345  include, este o supramulţime a (u deschis 

spre stânga) 

(8.2.) 

.=^#  45-3456  prefix pentru al 2-lea font definit de 

transcriptor 

(2.4.) 

.=^'  45-3  s-a terminat modul font îngroșat  (2.3.) 

.=^"7  45-5-2356  semn de egalitate cu o proeminență in linia 

superioara (diferenţă între sau aproximativ 

egal)  

(7.2.) 

.=^.  45-46  derivat (punct deasupra elementului 

precedent)  

(10.11.) 

.=_  456  bară verticală folosită la împărțirea cu 

sume parțiale  

(1.2.) 

.=_=  456-123456  congruent sau echivalent cu (trei linii 

orizontale)  

(7.2.) 

.=_* 456-16 mai puțin cu (scăderea mulțimilor)  (8.3.) 

.=_<  456-126  paranteză acoladă deschisă  (6) 

.=_<  456-126 paranteză acoladă deschisă  (8.1.) 

.=_$  456-1246  indicator de formă plină (solidă)  (11.) 

.=_\  456-1256 bară verticală (deschide sau închide 

valoarea absolută sau modulul)  

(6) 

.=_\  456-1256  bară verticală (deschide sau închide 

valoarea absolută sau modulul unui număr)  

(7.9.) 

.=_\  456-1256  cu proprietatea   (8.1.) 

.=_\  456-1256  divide (bară verticală)  (7.2.) 

.=_[  456-246  semn pentru unghi   (11.) 

.=_1  456-2  următorul cuvânt este scris cu font 

subliniat  

(2.3.) 

.=_2  456-23  următorul simbol este scris cu font 

subliniat  

(2.3.) 

.=_6  456-235  plus or minus (plus deasupra lui minus)  (7.1.) 

.=_7  456-2356  următorul pasaj este scris cu font subliniat  (2.3.) 

.=_9  456-35  aproximativ egal cu (semnul grafic tilda 

aşezat peste o linie orizontală)  

(7.2.) 

.=_/  456-34  slash, linie oblică înclinată pornind din 

stânga jos spre dreapta sus, ca în negru  

(7.7.) 

.=_#  456-3456  prefix pentru al 3-lea font definit de 

transcriptor  

(2.4.) 

.=_>  456-345  paranteză acoladă închisă  (6) 

.=_>  456-345 paranteză acoladă închisă  (8.1.) 

.=_'  456-3  s-a terminat modul font subliniat  (2.3.) 

.=_-  456-36 minus sau plus (minus deasupra lui plus)  (7.1.) 

.=_@<  456-4-126  mai mic sau egal cu  (7.2.) 

.=_@>  456-4-345  mai mare sau egal cu  (7.2.) 
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.=_^<  456-45-126  inclus sau egal cu  (8.2.) 

.=_^>  456-45-345  include sau este egal cu  (8.2.) 

.=__  456-456  norma diviziunii  (10.13.) 

.=_"7  456-5-2356  este proporţional cu  (7.2.) 

.="  5  semn de continuare pe rândul următor  (2.5.) 

.="<  5-126  paranteză rotundă deschisă  (6) 

.="%  5-146  semn de radical simplu fără bara orizontală  (7.11.) 

.=":  5-156  pălărie (semn pentru unghi) situată 

deasupra elementului precedent  

(11.) 

.="3  5-25  deschide modul subliniere  (1.2.) 

.="4  5-256  punctul de multiplicare  (7).1. 

.="6  5-235  plus  (7.1.) 

.="7  5-2356  egal  (7.2.) 

.="7@:  5-2356-4-156  nu este egal cu (o linie care taie semnul de 

egalitate)  

(7.2.) 

.="8  5-236  ori (semnul de înmulțire)  (7.1.) 

.="9  5-35 semnul pentru asterisk  (5.1.) 

.="0  5-356  cerculeț mic și gol  (5.1.) 

.="/  5-34 împărţit la (linie orizontală între două 

puncte)  

(7.1.) 

.="#  5-3456  prefix pentru al 4-lea font definit de 

transcriptor  

(2.4.) 

.=">  5-345  paranteză rotundă închisă  (6) 

.="-  5-36  minus (când este diferit de cratimă)  (7.1.) 

.="_9  5-456-35 semnul grafic ~ aşezat peste semnul de 

egalitate (aproximativ egal)  

(7.2.) 

.=",- 
   

5-6-36 —— linie lunga (7.3.) 

.=.d  46-145  diferența simetrică între mulțimi  (8.3.) 

.=.<  46-126  paranteză pătrată deschisă  (6) 

.=.$  46-1246  indicator de formă umbrită  (11.) 

.=.1  46-2  următorul cuvânt este scris cu font italic  (2.3.) 

.=.2  46-23  următorul simbol este scris cu font italic  (2.3.) 

.=.5  46-26  elementul care urmează este exact 

dedesubt  

(4.1, 10.8.) 

.=.6  46-235  reuniune (forma literei U dispusă normal)  (8.3.) 

.=.7  46-2356  următorul pasaj este scris cu font italic  (2.3.) 

.=.8  46-236  intersecţie (forma literei U cu gura în jos)  (8.3.) 

.=.9  46-35  elementul care urmează este exact 

deasupra  

(4.4, 10.8.) 

.=.0  46-356  procent  (3.7.) 

.=.00  46-356-356  promile  (3.7.) 

.=./  46-34  linie de fracţie generală  (7.4.) 

.=./  46-34  semn de fracție generală  (7.8.) 

.=.#  46-3456  prefix pentru al 5-lea font definit de 

transcriptor  

(2.4.) 

.=.>  46-345 paranteză pătrată închisă  (6) 

.=.'  46-3  s-a terminat modul font italic  (2.3.) 

.=.-   46-36 ___ subliniere (7.3.) 

.=.@<  46-4-126  este mult mai mic decât  (7.2.) 

.=.@>  46-4-345 este mult mai mare decât  (7.2.) 
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.=.^<  46-45-126  inclus, dar nu este egal cu (submulţime 

propriu-zisă)  

(8.2.) 

.=.^>  46-45-345  include, dar nu este egal cu (submulţime 

propriu-zisă)  

(8.2.) 

.=._:  46-456-156  arc situat deasupra elementului precedent  (11.) 

.=._[  46-456-246 semn pentru unghi măsurat   (11.) 

.=."7  46-5-2356  semn de egalitate cu punct deasupra şi 

dedesubt (aproximativ egal)  

(7.2.) 

.=;  56  arată că următoarea literă latină este 

minusculă  

(2.1.) 

.=; ' 56-3  arată că s-a terminat scrierea cu litere latine 

minuscule  

(2.1.) 

.=;; 56-56  arată că toate literele următorului cuvânt 

sunt minuscule  

(2.1.) 

.=;;; 56-56-56  arată că toate literele următorului pasaj 

sunt minuscule  

(2.1.) 

.=,  6  arată că următoarea literă latină este 

majusculă  

(2.1.) 

.=,d  6-145  diferențiala elementului care urmează  (10.12.) 

.=,:  6-156  bară sub elementul precedent  (5.1.) 

.=,'  6-3 arată că s-a terminat scrierea cu litere latine 

majuscule  

(2.1.) 

.=,.<  6-46-126  paranteză pătrată mare deschisă, linii 

multiple  

(6) 

.=,.< 6-46-126   paranteză dreaptă mare deschisă pentru 

matrice  

(10.7.) 

.=,.> 6-46-345  paranteză pătrată mare închisă, linii 

multiple  

(6) 

.=,.>  6-46-345  paranteză dreaptă mare închisă pentru 

matrice  

(10.7.) 

.=,_<  6-456-126  paranteză acoladă mare deschisă, linii 

multiple  

(6) 

.=,_\  6-456-1256  linie dreaptă lungă pentru determinanți  (10.7.) 

.=,_\ 6-456-1256  bară verticală, linii multiple  (6) 

.=,_> 6-456-345  paranteză acoladă mare închisă, line)   (6) 

.=,"<  6-5-126  paranteză rotundă mare deschisă, linii 

multiple  

(6) 

.=,"> 6-5-345  paranteză rotundă mare închisă, linii 

multiple  

(6) 

.=,,  6-6  arată că toate literele următorului cuvânt 

sunt majuscule  

(2.1.) 

.=,,,  6-6-6 arată că toate literele următorului pasaj 

sunt majuscule  

(2.1.) 

 

 


