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PREFAÞÃ
În orice domeniu de activitate, oamenii se confruntã cu probleme, unele
care se rezolvã uºor, altele care necesitã eforturi de cãutare a soluþiei, unele
rãmânând chiar nerezolvate. ªi în ºcoalã, la obiectele de învãþãmânt, elevii
întâlnesc diferite probleme: unele asemãnãtoare celor întâlnite în viaþa de
zi cu zi, altele pur teoretice. De aceea, încã din clasele primare, elevii trebuie
învãþaþi sã deosebeascã situaþiile problematice, sã punã ºi sã formuleze
probleme, sã caute pe diferite cãi soluþii la acestea.
Rezolvarea problemelor pune la încercare, în cel mai înalt grad,
capacitãþile intelectuale ale elevilor, le solicitã toate disponibilitãþile psihice
ºi în special inteligenþa.
Prezenta lucrare este o colecþie impresionantã de probleme grupatã pe
tipuri ºi metode de rezolvare. Autoarea poartã un dialog cu rezolvitorul, îl
conduce prin algoritmul corect de rezolvare, uneori trage concluzii, incitã
la compunerea de noi probleme, avându-le ca model pe cele deja rezolvate.
Lucrarea este structuratã în 10 capitole — ultimul conþinând rãspunsuri,
indicaþii sau rezolvãri complete la problemele mai dificile care nu se
aseamãnã cu cele rezolvate ca model.
Fiecare capitol conþine douã pãrþi: în prima parte (intitulatã Probleme
rezolvate) se aflã un numãr de probleme rezolvate care oferã modele pentru
rezolvarea ºi redactarea celor care sunt propuse în partea a doua (intitulatã
Probleme propuse). Numãrul total al problemelor este destul de mare, iar
parcurgerea acestora duce cu siguranþã la atingerea obiectivelor propuse.
Remarcãm faptul cã unele dintre probleme sunt rezolvate prin mai multe
metode, finalizându-se cu scrierea rezolvãrii acestora printr-o formulã/
expresie numericã sau literalã. Se insistã pe scrierea sistematicã a datelor
problemei, iar pentru a ajuta intuiþia uneori se recurge la reprezentãri figurative prin segmente sau alte elemente grafice.
O preocupare constantã a autoarei este aceea de a forma la elevi
deprinderea de scriere formalã, utilizând operaþii ºi relaþii, cu ajutorul
literelor ºi datelor numerice din problemã, dezvoltând gândirea logicã
abstractã.
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Lucrarea se distinge ºi prin domeniile foarte variate unde se desfãºoarã
acþiunea problemelor, personajele acestora ºi reducerea numãrului celor
care sunt pe tãrâmul arid al numerelor abstracte. ªi tocmai pentru a stimula
creativitatea, investigarea ºi cercetarea, autoarea le cere de multe ori
interlocutorilor ca, pornind de la o formulã numericã, literalã sau prezentatã
prin elemente grafice, sã compunã ºi sã redacteze o problemã care apoi
trebuie rezolvatã pentru a avea garanþia cã este bine construitã ºi poate fi
folositã în a încerca puterea de rezolvare a unui alt rezolvitor.
Calitãþile metodice deosebite ale autoarei se observã chiar de la aºezarea
în paginã a enunþului ºi a rezolvãrilor: prima prin raþionament aritmetic,
cealaltã prin utilizarea simbolisticii specifice rezolvãrii algebrice.
În capitolul al IV-lea, unde este abordatã metoda figurativã, problemele
rezolvate în prima parte sunt prezentate, în paralel, pe pagini alãturate
(deschise faþã în faþã), câte douã probleme care au date numerice din aceeaºi
mulþime, dar diferã prin cerinþe ºi prin gradul de dificultate.
În capitolul al V-lea, intitulat Metoda comparaþiei, problemele sunt
grupate pe douã categorii: eliminarea unei necunoscute prin scãdere (la
finalul cãreia se trage concluzia privind paºii algoritmului de rezolvare) ºi
eliminarea unei necunoscute prin înlocuirea sa.
În capitolul al VI-lea, intitulat Probleme cu fracþii, sunt prezentate distinct cele douã tipuri de probleme: aflarea unei fracþii dintr-un întreg,
respectiv aflarea întregului când cunoaºtem o fracþie din el.
Problemele de miºcare sunt grupate în trei categorii:
z de determinare a distanþei, vitezei ºi timpului;
z când mobilele se deplaseazã în sensuri opuse;
z când mobilele se deplaseazã în acelaºi sens.
Faptul cã problemele nu sunt grupate pe ani de studiu poate constitui un
avantaj al lucrãrii, pentru cã elevul rezolvitor nu observã delimitarea ºi
poate merge mult mai departe reuºind sã se autodepãºeascã.
În concluzie, apreciem cã aceasta este o lucrare deosebitã, care se adreseazã în primul rând elevilor din ciclul primar, învãþãtorilor care au de
parcurs diverse etape de perfecþionare (definitivare în învãþãmânt, grade
didactice), dar ºi tuturor celor pasionaþi de rezolvarea problemelor elementare cu conþinut matematic.
Prof. dr. Dumitru Sãvulescu
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CUVÂNT-ÎNAINTE
Lucrarea este continuarea preocupãrilor mele în acest domeniu ºi îºi
propune sã ajute elevii în înþelegerea ºi rezolvarea problemelor, stabilind
cãi precise, care duc spre reuºitã. Prin problemele gândite cu efort ºi plãcere,
mã consider un prieten apropiat al elevilor, care îi îndrumã pas cu pas ºi se
bucurã alãturi de ei, de succesele lor.
Sistemul de cerinþe este bine organizat, de la simplu la complex, în
douã grupe — A. Probleme rezolvate ºi B. Probleme propuse — ºi structurat
pe capitole.
Fiecare set de probleme rezolvate ajutã elevul sã pãtrundã corect ºi clar
conþinutul acestora, calea de rezolvare, dar ºi posibilitatea de verificare ºi
compunere de probleme asemãnãtoare.
Am conceput, la anumite probleme, rezolvarea pe douã cãi: raþionamentul aritmetic ºi calea algebricã (dependenþa dintre termeni ºi rezultat).
Notarea necunoscutelor cu litere este cuprinsã în conþinuturile actualei programe ºcolare ºi folosirea acesteia grãbeºte formarea gândirii logice, matematice a elevilor din ciclul primar. Introducerea ecuaþiilor simple, fãcutã
treptat ºi izvorâtã din necesitate, constituie un bun câºtigat pentru clasele
gimnaziale, de aceea problemele cu grad sporit de dificultate sunt recomandate ºi elevilor clasei a V-a.
Rãspunsurile ºi indicaþiile, prezente la sfârºitul lucrãrii, bogate în conþinut, îºi deschid larg porþile spre confruntarea rezultatelor ºi a cãilor de
rezolvare.
Sunt încredinþatã cã efortul meu n-a fost zadarnic ºi cã aceastã lucrare
aduce un plus de originalitate, provocându-i pe elevi spre descoperirea
tainelor atât de complexe ale matematicii, încã de la începuturile ºcolaritãþii.
ªi acum, dragã elevule, vreau sã-þi dau câteva îndrumãri privitoare la
rezolvarea problemelor.
Paºii de început în activitatea de rezolvare a problemelor sunt hotãrâtori
în asigurarea unei permanente evoluþii.
I. Când doreºti sã rezolvi o problemã simplã (care se rezolvã printr-o
singurã operaþie), eºti pus în faþa unei situaþii complexe:
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• desfãºori acþiunea redatã în conþinutul problemei, operând cu obiecte,
desene, numere: reuneºti, adaugi, mãreºti, scoþi, micºorezi, compari, repeþi,
separi etc.;
• exprimi în cuvinte corect alese (limbaj matematic) acþiunea pe care o
efectuezi, încercând sã desenezi, sã dai o formã graficã acþiunii respective;
• stabileºti operaþia aritmeticã (traduci acþiunea desfãºuratã sau imaginatã) cu ajutorul unor semne, convenþii: plus (+), minus (–), înmulþit (D),
împãrþit (:), egal (=).
Dacã acest drum a fost corect parcurs, acþiunea poate fi, ºi trebuie sã
fie, ºi inversã: de creare de probleme pe baza operaþiilor stabilite. Abia
acum înþelegerea a cãpãtat durabilitate.
II. În rezolvarea problemelor compuse (care se rezolvã prin cel puþin
douã operaþii), trebuie sã ai în vedere urmãtoarele:
• citirea cu atenþie a textului, descoperirea ºi notarea pe scurt (simplificat) a:
— datelor (ceea ce este cunoscut);
— cerinþelor (ceea ce se cere, trebuie determinat).
• înþelegerea textului:
— analiza datelor ºi a relaþiilor dintre ele;
— reprezentarea graficã (unde este posibil).
Uneori necunoscuta (cerinþa) este uºor de descoperit, alteori „se ascunde“
printre relaþiile dintre cunoscute sau dintre cunoscute ºi necunoscutã.
Plãcerea descoperirii „ascunziºurilor“ este pe mãsura efortului depus.
Modul de scriere ºi aºezare a datelor, precum ºi figurarea problemei
(reprezentarea graficã, întocmirea unui desen sau a unei scheme) pun în
evidenþã relaþiile dintre datele problemei, conducând spre gãsirea operaþiilor
aritmetice care sunt în legãturã cu necunoscuta.
• alcãtuirea planului ºi scrierea operaþiilor:
— detaliat, prin propoziþii interogative, afirmative sau prin consemnarea, în parantezã, a mãrimilor aflate;
— pe scurt, sub forma unei expresii numerice, pe care rezolvând-o
determinãm necunoscuta.
Pe baza expresiei numerice, transformate uneori ºi în expresie literalã,
se pot trage concluzii, se pot face generalizãri ºi se alcãtuiesc probleme
asemãnãtoare.
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• verificarea rezolvãrii problemei:
Odatã aflatã necunoscuta, aceasta trebuie sã îndeplineascã toate
condiþiile din enunþ. În plus, trebuie efectuatã proba (verificarea).
Unele probleme se rezolvã prin mai multe cãi sau metode (moduri). Se
comparã ºi se opteazã pentru calea cea mai rapidã ºi mai simplã.
Fiecare problemã este conceputã astfel încât sã îl punã în dificultate pe
rezolvitor. Dacã acesta pãtrunde înþelesul problemei, stabileºte corect relaþiile
dintre datele din enunþ, „flacãra înþelegerii“ se aprinde ºi lumineazã drumul
spre depãºirea obstacolelor; dacã nu, efortul trebuie continuat, pentru cã
„gustul fructului dulce“ nu se lasã prea mult timp nedescoperit în faþa unui
ºcolar cu voinþã.
Orice problemã rezolvatã produce anumite impresii, care trebuie sã ducã
la concluzii mobilizatoare.
Vreau sã cred cã am descoperit impresiile ºi vã rog sã-mi urmãriþi
sfaturile!
• Problema a fost uºoarã → totdeauna o voi rezolva corect.
• Am întâmpinat o micã dificultate → mai rezolv probleme asemãnãtoare, pentru a stãpâni bine acest tip.
• Nu am înþeles rezolvarea problemei → o reiau în totalitate (de la enunþ
la verificare) pânã la înþelegerea deplinã; sunt hotãrât; nu renunþ!
Înarmeazã-te cu voinþã pentru a ieºi învingãtor!
Nu uita: nu eºti singur!
Cautã-mã în paginile cãrþii ºi împreunã vom reuºi!

Autoarea
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CAPITOLUL I
Probleme simple
(care se rezolvã printr-o singurã operaþie)
A. Probleme rezolvate – situaþii care stabilesc folosirea operaþiilor
aritmetice:
Adunarea
1. Pe o farfurie sunt 5 mere, iar pe alta, 3 mere.
Câte mere sunt pe ambele farfurii?
Rezolvare: 5 mere + 3 mere = 8 mere.
2. Într-o curte sunt 10 gãini, 5 raþe ºi 4 curci.
Câte pãsãri sunt în acea curte?
Rezolvare: 10 gãini + 5 raþe + 4 curci = 19 pãsãri
3. Într-o ladã se aflã 5 kg de cireºe. Lada goalã cântãreºte 1 kg.
Cât va cântãri lada cu cireºe?
Rezolvare: 5 kg + 1 kg = 6 kg
4. Pe un platou erau 15 ouã. Am consumat 6 ouã la tort ºi 4 ouã la
chec. Câte ouã am consumat?
Rezolvare: 6 ouã + 4 ouã = 10 ouã
5. Într-un bidon erau 10 litri de lapte ºi au rãmas 3 litri, iar în altul,
erau 5 litri de lapte ºi au rãmas 2 A.
Câþi litri de lapte au rãmas în cele douã bidoane?
Rezolvare: 3 A + 2 A = 5 A
6. Câþi metri de mãtase au fost, dacã s-au întrebuinþat 4 m la o rochie
ºi au rãmas 3 m?
a–4=3
Rezolvare:
a=4+3
a=7
Verificare: 7 – 4 = 3
4m+3m=7m
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7. Începem cursurile la ora 8. Dupã 4 ore le terminãm.
Ce orã indicã atunci ceasul?

Rezolvare:
8 ore + 4 ore = 12 ore.

R: Ora 12.

8. La naºterea fiicei, mama avea 26 de ani.
Câþi ani va avea mama, când fiica va avea 5 ani?

Rezolvare:

26 ani + 5 ani = 31 ani
9. Numãraþi din 3 în 3 pânã la 30, începând de la 3.

Rezolvare:

10. De câte ori poþi adãuga 23 la 13, fãrã a depãºi 100?
Rezolvare: 13 + 23 = 36
36 + 23 = 59
59 + 23 = 82

R: De 3 ori.

11. Pe un raft se aflã 12 cãrþi, iar pe un altul cu 3 mai mult.
Câte cãrþi se aflã pe al doilea raft?

Rezolvare:

12 cãrþi

12 cãrþi + 3 cãrþi = 15 cãrþi
12. Descompune numãrul 25 într-o sumã de doi termeni, în care:
a) unul sã fie numai din zeci
25 = 20 + 5
b) ambii sã fie din zeci ºi unitãþi
25 = 12 + 13
13. Descompune numãrul 345 în sumã de sute, zeci ºi unitãþi.
Rezolvare: 345 = 300 + 40 + 5
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Scãderea
14. Într-un val erau 12 m de pânzã din care 7 m s-au vândut.
Câþi metri au mai rãmas în val?

Rezolvare:
12 m – 7 m = 5 m
15. Aveam 7 nuci. Câte am mâncat, dacã am rãmas cu 3 nuci?

Rezolvare:

7 nuci – 3 nuci = 4 nuci

7–a=3
a=7–3
a=4
Verificare: 7 – 4 = 3

16. Am 6 castane. Câte îmi mai trebuie pentru a avea 10?

Rezolvare:

6 + a = 10
a = 10 – 6
a=4
Verificare: 6 + 4 = 10
10 castane – 6 castane = 4 castane
Se face confuzia când se cautã adaosul prin operaþia de adunare:
6 + 4 = 10.
17. Tata are 35 de ani. Câþi ani avea cu 5 ani în urmã?

Rezolvare:
35 ani – 5 ani = 30 ani
18. La ce orã am plecat la sãniuº, dacã am stat 3 ore ºi m-am întors la
ora 16?

Rezolvare:
16 ore – 3 ore = 13 ore
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19. O barã mãsoarã 5 metri lungime, iar alta 3 metri.
Cu cât este mai lungã prima barã decât cealaltã?

Rezolvare:
5m–3m=2m
20. Nicu are 8 ani, iar Maria, cu 3 ani mai puþin. Câþi ani are Maria?

Rezolvare:

8 ani – 3 ani = 5 ani
21. Câte numere sunt de la 3 la 9 (inclusiv acestea)?

Rezolvare:

9–2=7

sau

9–3+1=7

22. Câte numere sunt cuprinse între 3 ºi 9?

Rezolvare:

9–4=5

sau

9–3–1=5

23. Descompune numãrul 50 într-o diferenþã, astfel:
a) ambii termeni sã fie formaþi din zeci.
exemplu: 50 = 70 – 20
b) ambii termeni sã fie formaþi din zeci ºi unitãþi.
exemplu: 50 = 87 – 37.
Înmulþirea
24. Clasa noastrã are 3 ferestre. La fiecare fereastrã sunt câte 4 ghivece.
Câte ghivece avem la toate ferestrele?
Rezolvare: 3 D 4 ghivece = 12 ghivece
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25. O pungã de bomboane costã 2 lei. Câþi lei vor costa 5 pungi?
Rezolvare: 5 D 2 lei = 10 lei
26. Ce distanþã va parcurge un tren în 4 ore, dacã într-o orã parcurge
60 km?
Rezolvare: 4 D 60 km = 240 km
27. O carte are 50 de pagini, iar alta, de 5 ori mai mult.
Câte pagini are a doua carte?

Rezolvare:

5 D 50 pagini = 250 pagini
28. Un sfert din numãrul elevilor clasei noastre, adicã 7, joacã volei.
Câþi elevi are clasa noastrã?

Rezolvare:
4 D 7 elevi = 28 elevi
29. Pânã la bunici, Mihai are de mers 4 km. Calculeazã în metri aceastã
distanþã.
Rezolvare: 4 D 1 000 m = 4 000 m sau 4 km = 4 000 m
30. Câte perechi diferite pot forma 3 bãieþi ºi douã fete?
Rezolvare: 3 D 2 = 6 (perechi)
B1
(F1, B1); (F1, B2); (F1, B3)
(F2, B1); (F2, B2); (F2, B3)

F1
F2

B2

B3

x

x

x

x

x

x

31. Scrie numãrul 24 sub forma unui produs de doi factori, apoi de trei
factori.
exemplu:
24 = 8 D 3;
24 = 4 D 2 D 3.
Împãrþirea
32. Andrei are 8 bile pe care le împarte în mod egal la 2 copii.
Câte bile primeºte fiecare copil?
Rezolvare: 8 bile : 2 copii = 4 bile
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33. Din 15 metri de pânzã se fac cearºafuri. Pentru fiecare cearºaf se
folosesc câte 3 metri.
Câte cearºafuri se pot face din toatã pânza?
Rezolvare: 15 m : 3 m = 5 cearºafuri
34. Într-un vas se aflã 20 de litri de lapte, iar în altul, de 4 ori mai puþin.
Câþi litri de lapte se aflã în al doilea vas?

Rezolvare:
20 litri : 4 = 5 litri
35. Aproape de un plop cu o înãlþime de 24 m, se aflã un prun cu o
înãlþime de 4 m.
De câte ori este mai înalt plopul decât prunul?

Rezolvare:
24 m : 4 m = 6 ori
36. Aflã jumãtatea, apoi sfertul numãrului 12.
Rezolvare: 12 : 2 = 6 12 : 4 = 3
1
37. Într-un depozit erau 25 de tone de cartofi. din cantitate s-a vândut.
5
Ce cantitate s-a vândut?

Rezolvare:

25 t : 5 = 5 t
38. Pe un ºlep s-au încãrcat 2 000 kg de grâu ºi 54 000 kg de porumb.
Exprimaþi cantitãþile în chintale, apoi în tone.
Rezolvare: 2 000 kg = 20 q
2 000 kg = 2 t
54 000 kg = 540 q
54 000 kg = 54 t
39. Scrie numãrul 25 ca rezultat al unei operaþii de împãrþire (sub forma
unui cât).
exemple:
25 = 100 : 4
25 = 150 : 6
25 = 250 : 10
25 = 575 : 23
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B. Probleme propuse*
1. Mãlina are 8 lalele roºii ºi douã lalele galbene.
Câte lalele are Mãlina în total?
2. Într-o parcare erau 9 maºini. Dintre ele 3 au plecat.
Câte maºini au rãmas în parcare?
3. Pe un lac sunt 3 bãrci albastre, douã bãrci albe ºi 4 bãrci verzi.
Câte bãrci sunt pe acel lac?
4. Alin are 9 castane, iar Florin 7 castane.
Care dintre copii are mai multe ºi cu cât?
5. Dorel a cules 3 ghiocei. Câþi ghiocei trebuie sã mai culeagã pentru
a face un buchet de 7 ghiocei?
6. Dana a decupat 4 floricele. Câte mai trebuie sã decupeze pentru a
avea 9 floricele?
7. Dacã aº mai desena 2 fluturaºi aº avea 9 fluturaºi.
Câþi fluturaºi am desenat?
8. Dintr-un vas s-au consumat 3 litri de lapte ºi au mai rãmas 5 litri.
Câþi litri de lapte au fost în vas?
9. Cât trebuie sã adun la 2 pentru a obþine 7?
10. Cât trebuie sã scad din 8 pentru a obþine 3?
11. Din cât scad 5 ºi obþin 4?
12. Carmen a cumpãrat 5 covrigei, iar ªtefan tot atât.
Câþi covrigei au cumpãrat împreunã?
13. La un joc participã 5 fete, iar bãieþi cu 3 mai mulþi.
Câþi bãieþi participã la acel joc?
14. Un plop are 20 de metri înãlþime, iar un brad, 10 metri.
a) Cu cât este mai scund bradul decât plopul?
b) Cu cât este mai înalt plopul decât bradul?
*Problemele propuse în acest capitol se adreseazã, în majoritate, elevilor claselor I ºi
a II-a. Am avut în vedere creºterea treptatã a dificultãþilor.
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15. Dorin are 14 ani. Câþi ani a avut acum 3 ani?
16. Acum 2 ani, Mihai avea 12 ani. Câþi ani are Mihai?
17. De câte ori folosim cifra 4 în scrierea numerelor de la 0 la 20? Dar
cifra 1?
18. Din ºirul numerelor naturale, alege numãrul care este:
• mai mare cu 4 decât 2;
• mai mic cu 5 decât 9;
• egal cu suma numerelor 6 ºi 2;
• egal cu diferenþa numerelor 10 ºi 8.
(Justificã alegerea numerelor, efectuând operaþiile corespunzãtoare.
Observã ce fel de numere au rãspuns cerinþelor!)
19. Care numãr este mai aproape de 5, 8 sau 2? (Justificã efectuând
operaþiile ºi realizãnd desenul!)
20. Cât adaug la 7 pentru a obþine cel mult 10?
21. Cât adaug la 3 pentru a obþine numere pare cuprinse între 3 ºi 8?
22. Cât scad din 10 pentru a obþine numere impare cuprinse între 1 ºi 7?
23. Câte numere sunt:
• de la 0 la 10;
• de la 4 la 8;
• cuprinse între 0 ºi 10;
• cuprinse între 4 ºi 8?
24. Care este diferenþa dintre:
• douã numere naturale consecutive;
• douã numere naturale pare consecutive;
• douã numere naturale impare consecutive?
Justificã prin câte douã exemple!
25. Scrie douã ºiruri de câte patru numere consecutive, în care numãrul
10 sã se afle pe locul doi, apoi pe locul cinci.
26. Scrie numãrul 5, apoi numãrul 7, ca:
• o sumã de trei numere;
• o diferenþã de douã numere.
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27. Într-un vas erau 13 flori albe, 6 flori galbene ºi 10 flori roºii.
Câte flori erau în vas?
28. Un ºcolar are 15 cãrþi de poezii ºi, cu 20 mai multe, cãrþi de poveºti.
Câte cãrþi de poveºti are?
29. Într-o lãdiþã sunt 18 portocale, iar în alta cu 6 mai puþine.
Câte portocale sunt în a doua lãdiþã?
30. Pe o stradã sunt 23 de case, iar pe strada alãturatã sunt 14 case.
Pune întrebarea astfel încât problema sã se rezolve prin:
a) adunare
b) scãdere.
31. Dacã dintr-o cutie de bomboane s-au mâncat 10 bomboane ºi au
mai rãmas douã, aflã câte bomboane au fost în cutie.
Gãseºte cel puþin douã moduri de aranjare a bomboanelor în cutie!
32. Cursa ciclistã a început la ora 10 ºi s-a terminat la ora 16.
Câte ore a durat cursa?
33. Cursurile de înot s-au terminat pe data de 27 ale lunii ºi au durat
10 zile. Pe ce datã au început cursurile?
34. Mama are 34 de ani, iar tata, 37.
a) Ce diferenþã de vârstã existã între tata ºi mama?
b) Peste câþi ani împlineºte fiecare 40 de ani?
35. Cãlin are 7 ani, iar fratele lui este cu 2 ani mai mare.
Câþi ani are fratele lui Cãlin?
36. Maria are 18 ani, iar sora ei este cu 3 ani mai micã. Câþi ani are sora ei?
37. Acum 3 ani, mama avea 30 de ani. Câþi ani are acum?
38. Începând cu numãrul 4, numãraþi:
• din 3 în 3, pânã la 20;
• din 5 în 5, pânã la 25;
• din 7 în 7, pânã la 30.
39. Descompune numãrul 48 într-o sumã de douã numere, ambele formate din zeci ºi unitãþi. Numerele sã fie:
• pare
• impare
• egale.
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