15. Se dau patru numere naturale. Cunoscând c sumele oricror trei dintre ele
sunt respectiv 300, 500, 600, 607, aflai numerele.
(prof. Nicolae Ivchescu, R.M.T. nr. 2/2008)
cd

16. Fie numerele nenule „a“, „b“, „c“, „d“ astfel încât a  b 18, b  c 14,
10. Calculai suma 5a  6b  8c  7d.
(prof. Nicolae Ivchescu, P. 265, R.M.I. nr. 1/2013)

17. Artai c nu exist numere naturale de dou cifre care s fie egale cu suma
cifrelor lor.
(prof. Nicolae Ivchescu, P. 602, G.M. nr. 6-7-8/2013)

METODA REDUCERII LA UNITATE
I. DESCRIEREA METODEI
Într-o problem care se rezolv cu metoda reducerii la unitate se dau dou
mrimi. La prima dintre mrimi se cunosc dou valori, la cealalt numai o valoare, cea
de-a doua valoare a ei urmând a fi aflat. Pentru aflarea acesteia se calculeaz mai întâi
„valoarea“ unei uniti din prima mrime.

II. PROBLEME REZOLVATE
1. 7 stilouri cost 91 de lei. Aflai câi lei cost 12 stilouri de acelai fel.
Rezolvare
Pentru a afla preul unei uniti (stilou) efectum:
91 : 7 13 lei cost un stilou.
Pentru a afla costul a 12 uniti (stilouri) efectum:
13 lei u 12 156 lei.
2. Un tren accelerat parcurge 320 km în 4 ore. Dac pân la destinaie mai
circul înc 5 ore cu aceeai vitez, ce distan a parcurs în total?
Rezolvare
4 ore ………………………………. 320 km
1 or ………………………………. 320 km : 4 ore 80 km/or
5 ore ………………………………. 80 km/or u 5 ore 400 km
În total a parcurs: 320 km  400 km 720 km
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3. Pe un CD sunt înregistrate 12 poveti, fiecare având aceeai durat. Ascultarea
CD-ului dureaz 4 ore. Cât timp este necesar pentru ascultarea a 4 poveti?
Rezolvare
1 or ………………………………. 60 minute
4 ore ………………………………. 4 u 60 minute 240 minute
12 poveti………………………………. 240 minute
1 poveste………………………………. 240 minute : 12 20 minute
4 poveti………………………………. 4 u 20 minute 80 minute
Timpul necesar pentru ascultarea a 4 poveti este de 80 de minute.
4. 96 de tablouri au fost expuse pe 3 dintre cele 5 etaje ale unui muzeu. tiind c pe
fiecare etaj se expune acelai numr de tablouri, aflai câte tablouri mai pot fi expuse.
Rezolvare
3 etaje ………………………………. 96 tablouri
1 etaj………………………………. 96 tablouri : 3 32 tablouri
2 etaje ………………………………. 2 u 32 tablouri 64 tablouri
Mai pot fi expuse 64 de tablouri.

III. PROBLEME PROPUSE
1. Raluca citete în fiecare zi acelai numr de pagini. tiind c în 5 zile a citit
125 de pagini, s se afle în câte zile o s citeasc 450 de pagini.
2. O croitoreas confecioneaz din 60 m de material 30 de cmi de aceeai
mrime. Câi metri de material sunt necesari pentru confecionarea a 45 de cmi de
acelai fel?
3. Din 2 kg de fin mama face 4 cozonaci. Din câte kilograme de fin va face
mama 10 cozonaci?
4. Un autoturism consum 2 l de benzin pe o distan de 25 km. Câi litri de
benzin va consuma pentru a parcurge 400 km, dac va merge cu aceeai vitez?
5. Un pachet de 100 de coli de scris are grosimea de 10 mm. Care este numrul
colilor coninute într-un pachet de 7 cm grosime?
6. Un ghem de sfoar cântrete 475 g. Care este lungimea firului ce formeaz
ghemul, dac 10 m de sfoar cântresc 25 g?
7. Un fermier folosete 600 kg de îngrminte la hectar. Ce cantitate de îngrminte utilizeaz pentru întreaga suprafa care este de 135 000 m2?
11

8. Pentru a cumpra 40 de scaune, o grdini a dat 8 600 de lei. Cât trebuie s
plteasc o alt grdini care cumpr 56 de scaune de acelai fel?
9. Pe o distan de 324 m s-au instalat 54 de conducte de ap. Câte conducte de
acelai fel sunt necesare pentru o distan de 816 m?
10. 17 saci cu cartofi cântresc 289 kg. Câi saci de acelai fel cântresc împreun 884 kg?
11. Elevii unei coli pleac într-o excursie cu 3 autocare care au acelai numr
de locuri. În primele dou autocare au fost repartizai 90 de elevi. Câi elevi pleac în
excursie?
12. Zece stâlpi de curent electric sunt legai cu 180 m de cablu. Câi metri de
cablu leag 20 de astfel de stâlpi?
(prof. înv. primar Marian Ciuperceanu)
13. În timp ce Mircea mnânc 2 piersici, Ovidiu mnânc 3 i Diana 5. Câte
piersici revin fiecruia dac împreun au 60 de piersici?
(prof. Ioan Scleanu, Hîrlu)

METODA MERSULUI INVERS
I. DESCRIEREA METODEI
Problemele care se rezolv prin aceast metod cer aflarea unui numr (sau a
unei mrimi) asupra cruia (creia) se efectueaz succesiv anumite operaii obinându-se
un rezultat cunoscut.
Soluia problemei se obine efectuând în ordine invers (de la sfârit ctre început) operaii dup urmtoarea regul:
a)
dac ultima operaie din enun a fost o împrire cu un anumit numr, în rezolvare prima operaie va fi o înmulire cu acel numr;
b)
dac ultima operaie din enun a fost o înmulire cu un numr dat, în rezolvare
prima operaie va fi o împrire la acel numr;
c)
dac ultima operaie din enun a fost o adunare cu un anumit numr, atunci în rezolvare prima operaie va fi o scdere cu scztorul acel numr;
d)
dac ultima operaie din enun a fost o scdere cu scztorul un anumit numr,
atunci prima operaie din rezolvarea problemei va fi o adunare cu acel scztor.
Aceast regul se aplic pentru fiecare operaie ce apare în enunul problemei.
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II. PROBLEME REZOLVATE
1. Am ales un numr, l-am înmulit cu 4, la produsul obinut am adunat 24, suma
obinut s-a împrit exact la 8, iar din cât am sczut 67 obinând 9. Ce numr am ales?
Rezolvare
Care este ultima operaie fcut? Din enun aflm: „Din cât am sczut 67 obinând 9“. Deci numrul din care scdem 67 i obinem 9 este 9  67 76.
Reformulând problema dat obinem:
„Am ales un numr, l-am înmulit cu 4, la produsul obinut am adunat 24, suma
obinut s-a împrit exact la 8, obinându-se 76. Ce numr am ales?“
Care este ultima operaie fcut? O operaie de împrire. Ce numr împrit la 8
d 76? Acesta este 76 u 8 608.
Problema se transform astfel:
„Am ales un numr, l-am înmulit cu 4, la produsul obinut am adunat 24, rezultând 608. Ce numr am ales?“
Ultima operaie fcut este o adunare. Ce numr adunat cu 24 d 608? Acesta
este 608 – 24 584.
Problema devine:
„Am ales un numr, l-am înmulit cu 4 obinând 584.“
Deci, numrul cutat este 584 : 4 146.
Observaie
Problema se poate rezolva i cu ajutorul ecuaiilor. Notm cu „x“ numrul cutat.
Ecuaia corespunztoare problemei este:
(4x  24) : 8 – 67 9.
Rezolvând aceast ecuaie se obine x 146.
2. La plecarea dintr-o staie, jumtate din locurile unui autobuz sunt ocupate de
cltori. La prima staie coboar 10 persoane, iar la a doua staie urc 25 de persoane,
acum în autobuz fiind 39 de cltori. Câte locuri pentru cltori are autobuzul?
Rezolvare
Câte persoane erau în autobuz înainte de a doua staie?
39 – 25 14
Câte persoane erau în autobuz înainte de prima staie?
14  10 24
Câte locuri pentru cltori are autobuzul?
2 u 24 48
3. Dac triplm un numr mrit cu 3 i micorm cu 3 rezultatul obinut, rezultatul este 33. Aflai numrul.
(prof. Ion Ptracu)
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Rezolvare
Ultima operaie din enun a fost o scdere având pe 3 ca scztor. Adunm la 33
numrul 3 i obinem 36. Acest rezultat se obine în urma triplrii numrului mrit cu 3,
deci 36 : 3 12 reprezint numrul mrit cu 3. Efectuând 12 – 3 gsim c numrul cerut
este 9.
4. Un numr natural adunat cu jumtatea sa, cu sfertul su i cu optimea sa d
30. Aflai numrul.
(prof. Nicolae Ivchescu, P. 451, G.M. nr. 3/2012)
Rezolvare

a
a
a
a
2
4 8
O ptrime are 2 8 (dou optimi); o jumtate are dou sferturi, deci are 4 8 (patru
optimi); un întreg are 2 jumti, adic are 8 8 (opt optimi).
Suma are 8  4  2  1 15 optimi.
15 optimi 30, o optime 2, deci numrul este 16.
5. Aflai un numr natural de dou cifre, tiind c dac numrul este micorat cu
cifra zecilor, iar rezultatul obinut este mrit de un numr de ori egal cu cifra unitilor,
se obine un numr cu dou cifre egale cu cifra unitilor numrului dat.
(prof. Ion Ptracu)
Rezolvare
Numrul micorat cu cifra zecilor este 11. Într-adevr, dac „a“ este cifra zecilor
numrului cutat, atunci aa : a 11. Notând numrul cutat ab avem c ab  a 11. De
aici obinem c ab 11  a. Deoarece „a“ este cifr nenul, rezult c 11  a poate fi cel
mult 20.
Dac 11  a 20 rezult a 9 i nu este posibil egalitatea ab 20. Dac 11  a
nu este 20, atunci înseamn c a 1 i prin urmare b 2. Numrul cutat este 12.
6. Aflai „x“ din egalitatea:
2 010 – {2 009 – [2 009 – 2 u (2 008  2 009 : x)  2 009]} 1.
(prof. Nicolae Ivchescu, S:P10.115, G.M. nr. 6/2010)
Metoda I (Metoda mersului invers)
inând cont de proprietile operaiilor avem:
{ … } 2 010 – 1  { … } 2 009  2 009 – [ … ] 2 009  [ … ] 2 009 –
– 2 009  [ … ] 0  2 009 – 2 u (2 008  2 009 : x)  2 009 0  2 u 2 009
2 u (2 008  2 009 : x) | : 2  2 009 2 008  2 009 : x  2 009 – 2 008 2 009 : x 
 1 2 009 : x  x 2 009.
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Metoda II (algebric)
Obinem:
2 010 – [2 009 – (2 009 – 2 u 2 008 – 2 u 2 009 : x  2 009)] 1  2 010 – (2 009 –
– 2 009  2 u 2 008  2 u 2 009 : x – 2 009) 1. (Am inut cont de faptul c pentru a
scdea o diferen neefectuat scdem desczutul i adunm scztorul.)
În continuare avem 2 010 – 2 u 2 008 – 2 u 2 009 : x  2 009 1  4 019 – 2 u
u 2 008 – 2 u 2 009 : x 1  4 019 – 4 016 – 1 2 u 2 009 : x  2 2 u 2 009 : x | : 2 
 1 2 009 : x  x 2 009.

III. PROBLEME PROPUSE
1. Un numr natural se împarte exact la 9. Adunând acest numr cu câtul împririi lui cu 9 i sczând din rezultat numrul 17, se obine 33. Aflai numrul.
2. Dac unui numr natural i se scrie la dreapta cifra 0 i numrul obinut se
adun cu numrul iniial, se obine numrul 1 111. Aflai numrul iniial.
3. Aflai numerele naturale „x“, „y“, „z“, „t“ tiind c sunt îndeplinite urmtoarele
condiii:
a) x este de 4 ori mai mic decât y;
c) z este de 3 ori mai mare decât t;
b) y este cu 191 mai mic decât z;
d) t este cu 114 mai mare decât 103.
4. Bill s-a gândit la un numr natural. Nick l-a înmulit cu 5 sau 6. John a adugat la rezultatul lui Nick 5 sau 6. Andrew a sczut din rezultatul lui John 5 sau 6.
Rezultatul obinut este 73. La ce numr s-a gândit Bill?
a) 14
b) 12
c) 22
d) 30
e) 555
(Concursul „Cangurul“ clasele III-IV)
5. Un elev a citit o carte în trei zile. În prima zi a citit o treime din numrul de
pagini. A doua zi a citit cu 30 de pagini mai puin decât în prima zi, iar în a treia zi a
citit 68 de pagini. Câte pagini are cartea?
6. Un numr este înmulit cu 12. La rezultat adunm 51. Din noul rezultat scdem 62 i obinem 361. S se afle numrul.
7. Am ales un numr. L-am mrit cu 2, am dublat rezultatul obinut, am sczut 2
i noul rezultat l-am împrit la 2, obinând 91. Aflai numrul.
8. Vulpea triete cu 5 ani mai mult decât iepurele i de trei ori mai puin decât
ursul. tiind c ursul triete 45 de ani, aflai câi ani triete iepurele.
9. Pentru a desena o plan, un elev are nevoie de 45 de minute, pentru tema la
citire cu 15 minute mai mult, iar pentru tema la matematic de 2 ori mai mult decât la
citire. În cât timp îi face temele elevul?
15

CAPITOLUL II
PROBLEME DATE LA
CONCURSURILE DE MATEMATIC
CLASA a III-aa
Concursul interjudeean de matematic „Elena Bdil“
Ediia a III-a, Giurgiu 8-9 aprilie 2006, clasa a III-a
1. Aflai numrul abc , unde „b“ este dublul lui „a“, „a“ este dublul lui „c“ i
suma cifrelor este 14.
2. Calculai valoarea lui „m“ pentru fiecare din situaiile de mai jos:
a) 50 – m – 14 = 3;
b) m – 50 + 3 = 14;
c) 50 – 3m = 14.
3. Succesorul unui numr „a“ se mrete de 7 ori i se obine cel mai mare numr
impar de dou cifre care are cifra zecilor 4. Care este numrul „a“?

Concursul revistei „Arhimede“
Ediia a III-a, etapa a II-a zonal, 25 februarie 2006, clasa a III-a
1. a) Aflai numerele „x“, „y“, „z“, tiind c x + y = 142, y + z = 90, x + z = 156.
b) Într-o clas sunt 25 de copii. Artai c cel puin trei au ziua de natere în
aceeai lun.
2. a) Calculai valoarea lui „x“ din relaia (47 + 7) : x = 28 : 4 + 42 : 6 – 35 : 7.
b) Calculai suma numerelor de forma ab , „a“ mai mic decât „b“, tiind c
ab + ba = 154.
3. Observai aranjarea:
8
11
14
17
20
...
98
101
103
100
97
94
91
...
13
10
a) Crui numr din primul rând îi corespunde numrul 55 din al doilea rând?
b) Verificai dac numrul 55 se afl în al doilea rând.
4. Un ir de furnici, lung de 20 m, trece pe un pod lung de 60 m cu viteza de
10 m pe minut. Cât timp dureaz pân coloana parcurge podul?
81
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