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1. SUMÃ ªI DIFERENÞÃ 
 
 
În cazul acestei categorii de probleme, reprezentăm prin seg-

mente cele două numere, punând în evidenţă faptul că unul dintre ele 
este mai mare decât celălalt cu diferenţa dintre ele.  

Dacă luăm ca reper numărul mai mic, atunci obţinem dublul 
acestui număr scăzând din sumă diferenţa celor două numere. Dacă 
luăm ca reper numărul mai mare, atunci obţinem dublul acestui nu-
măr adunând la sumă diferenţa celor două numere. 

 
���� Problemã rezolvatã 
 

� Suma a două numere „a“ şi „b“ este 18. Să se afle cele două 
numere ştiind că unul este mai mare cu 4 decât celălalt. 

 

Rezolvare 
 

a + b = 18 
a – b =   4 
a = ? b = ?  
 

Egalarea celor două numere se face: 
a) prin scădere (e mai utilizată) 
 

b      
            
a  
 

18 –  4 = 14 (2 × b sau 2b) 
14 :  2 =   7 (b) 
  7 + 4 = 11 (a)  

Verificare: 11 + 7 = 18 
 

Dacă din numărul mare „a“ scădem 4, atunci „a“ va fi egal cu 
„b“. Scăzând pe 4 din sumă (18), atunci obţinem două numere egale 
cu „b“.  

 

 

4 18 
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b) prin adunare: 
 

a   
 

b     
 

18 + 4 = 22 (2a) 
22 :  2 = 11 (a) 
11 – 4 =   7 (b) 

Verificare: 11 + 7 = 18  

 

Dacă numărului mai mic „b“ îi adunăm 4 (diferenţa), atunci va 
fi egal cu numărul mai mare „a“. Diferenţa aceasta va fi adunată şi la 
sumă şi atunci obţinem 22 (2 × a sau 2a). 

 
 

���� Probleme propuse 
 

���� 1. Suma a două numere este 25, iar diferenţa lor este 5. 
Aflaţi cele două numere. 

 

���� 2. Suma a două numere este 54, iar unul dintre ele este cu 
18 mai mare decât celălalt. Care sunt cele două numere? 

 

���� 3. Două compuneri au în total 49 de rânduri. Una e mai scur-
tă cu 17 rânduri decât cealaltă. Câte rânduri are fiecare compunere? 

 

���� 4. În două bidoane se află 58 l lapte. Câţi litri sunt în fiecare 
bidon dacă în primul sunt cu 14 l mai mult decât în al doilea? 

 

���� 5. Doi fraţi au împreună 26 de ani. Unul dintre ei are cu  
4 ani mai mult decât celălalt. Câţi ani are fiecare? 

 

���� 6. Bogdan are 100 de timbre româneşti şi străine. Câte 
timbre are din fiecare fel, ştiind că timbre româneşti are cu 24 mai 
multe decât străine? 

 

���� 7. Două cărţi au împreună 244 de pagini. Una din ele are cu 
38 de pagini mai puţin decât cealaltă. Câte pagini are fiecare carte? 

4 
18 
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6. PROBLEME DE TRANSFER

Sunt probleme în care este necesar să evaluăm diferenţele ce 
apar între mărimi de acelaşi fel, precum şi modalităţile prin care ele 
pot fi create, schimbate sau anulate. 

O modalitate de a crea, schimba sau anula diferenţa dintre două 
mărimi constă în efectuarea de transferuri de la o mărime la alta. Prin 
metoda figurativă vom evidenţia mai clar relaţiile dintre mărimi, fie 
înainte de transfer, fie după efectuarea lui, fie în ambele situaţii. 

���� Probleme rezolvate 

���� 1. În două cutii avem acelaşi număr de creioane. Dacă 
transferăm 10 creioane din prima cutie în cea de-a doua, atunci în 
prima cutie vor fi de 2 ori mai puţine creioane decât în a doua cutie. 
Câte creioane sunt în cele două cutii la un loc? 

Rezolvare 

 10 
Figura sugerează că, după transfer, avem de 2 ori mai multe 

creioane în a doua cutie decât în prima şi că, în felul acesta (prin 
transfer), în a doua cutie vor fi 4 părţi a câte 10 creioane, iar în prima 
cutie 2 părţi a câte 10 creioane. 

 4 × 10 = 40 creioane (după transfer în a doua cutie) 
  2 × 10 = 20 creioane (în prima cutie) 
40 + 20 = 60 creioane (în ambele cutii) 

���� 2. Într-o ladă sunt cu 10 kg de cartofi mai mult decât într-o a 
doua ladă. Dacă mutăm 5 kg din a doua ladă în prima ladă, atunci 
aceasta va conţine o cantitate de 3 ori mai mare decât a doua ladă. 
Câte kilograme de cartofi sunt în cele două lăzi? 

Rezolvare 
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După transfer avem următoarea situaţie: 

Înainte de transfer aveam situaţia: 

Observăm că dublul cantităţii rămase în a doua ladă după 
transfer este de: 

  5 kg + 10 kg + 5 kg = 20 kg 
20 kg  :   2 = 10 kg (rămân în a doua ladă) 
10 kg  ×  3 = 30 kg (vor fi în prima ladă după transfer) 
30 kg  + 10 kg = 40 kg (în cele două lăzi şi înainte şi după transfer) 

���� 3. Doi copii au împreună 28 de nuci. Dacă cel care are mai 
multe ar da 4 nuci celuilalt, atunci ei ar avea acelaşi număr de nuci. 
Câte nuci avea fiecare?  

Rezolvare 

28 

Figura ne sugerează că cel care are mai multe dă jumătate din 
ce are în plus celuilalt. 

 4 ×  2 =    8 nuci (avea în plus primul copil) 
28 – 8 = 20 nuci (dublul numărului de nuci ale celui de-al doi-

lea copil) 

10 5 

5 

4 

4 
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10 + 8 = 18 nuci (avea primul copil) 
Alt mod (a doua variantă): 

28  : 2 = 14 nuci (ar avea, după transfer, fiecare copil) 
14 + 4 = 18 nuci (avea primul copil) 
14 – 4 = 10 nuci (avea al doilea copil) 

���� Probleme propuse 

���� 1. Dacă dintr-un număr luăm 5 şi îl adăugăm la alt număr, 
numerele devin egale. Care a fost diferenţa dintre ele? 

���� 2. Suma a două numere este 38. Dacă luăm 4 din primul 
număr şi adăugăm la al doilea, obţinem numere egale. Care sunt ele? 

���� 3. Diana şi Andreea au împreună 18 creioane. Dacă Diana 
îi dă Andreei două creioane, atunci ele vor avea acelaşi număr de 
creioane. Câte creioane a avut fiecare la început? 

���� 4. În doi saci sunt 108 kg de făină. Să se afle câte kilograme 
de făină sunt în fiecare sac, ştiind că dacă luăm din al doilea sac 
6 kilograme şi le punem în primul, atunci în cei doi saci vor fi 
cantităţi egale de făină. 

���� 5. Suma a două numere este 60. Dacă luăm 7 din primul 
număr şi adunăm la al doilea, atunci al doilea va fi de 3 ori mai mare 
decât primul. Care au fost numerele la început? 

���� 6. În două cutii sunt 186 de bomboane. Dacă iau din prima 
cutie 14 bomboane şi le pun în a doua, atunci în aceasta din urmă vor 
fi cu 6 bomboane mai puţine decât în prima. Câte bomboane au fost 
iniţial în fiecare cutie? 
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���� 7. În două clase sunt 62 de elevi. Dacă s-ar transfera 3 elevi 
din prima clasă în cea de-a doua, atunci în cele două clase ar fi 
acelaşi număr de elevi. Câţi elevi sunt în fiecare clasă? 

���� 8. În două clase sunt 47 de elevi. Dacă 2 elevi din a doua 
clasă se mută în prima, atunci diferenţa dintre colectivele celor două 
clase este de un elev. Câţi elevi au fost iniţial în fiecare clasă? 

���� 9. În trei vase sunt 24 l de apă. Dacă se toarnă în al treilea 
vas 2 l din primul şi 1 l din al doilea, atunci al doilea vas va conţine 
de două ori mai multă apă decât primul, iar primul va avea de trei ori 
mai puţină apă decât al treilea. Câtă apă a fost la început în fiecare 
vas? 

���� 10. Două numere sunt egale. Dacă se ia 7 din primul şi se 
adună la al doilea, atunci acesta devine de două ori mai mare decât 
primul. Care au fost numerele? 

20 :  2 = 10 nuci (avea al doilea copil) 
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11. METODA FIGURATIVÃ ªI FRACÞIILE 
 
 
Familiarizarea elevilor cu ideea de fracţie se face încă din clasa 

a II-a când li se vorbeşte de jumătate şi sfert. Tot atunci, unii 
învăţători le spun copiilor despre „doime“, „treime“, „pătrime“ etc. 
ca rezultate ale împărţirii unui întreg în 2, 3 sau 4 părţi egale. 

Folosind metoda figurativă evidenţiem mai clar împărţirea 
unui întreg în unităţi fracţionare de un anume tip. 

 
Numărul 

 
   
 
 
 

 
 
 
 
      
 
���� Probleme rezolvate 
 
���� 1. Jumătatea unui număr este egală cu treimea altui număr. 

Care sunt numerele, ştiind că suma lor este 25? 
 

Rezolvare 
 

  jumătatea    
a     
 25 
b   
    

treimea    

treimea 

pătrimea 

jumătatea 
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Desenăm două segmente egale ce reprezintă doimea primului 
număr, respectiv treimea celui de-al doilea. Dublăm primul segment 
şi obţinem primul număr, triplăm al doilea segment şi obţinem al 
doilea număr, în total 5 segmente egale. 

25  : 5 =   5 (doimea primului sau treimea celui de-al doilea) 
  5 × 2 = 10 (primul număr) 
  5 × 3 = 15 (al doilea număr) 
 
���� 2. Dacă unui număr îi adăugăm treimea sa obţinem 16. Care 

a fost numărul? 
 

Rezolvare 
 

  

  

   16 
 

16  : 4 =   4 (treimea) 
  4 × 3 = 12 (numărul) 
 
���� 3. Sfertul unui număr este 6. Care este numărul? 
 

Rezolvare 
 

 
  

       6 
 

6 × 4 = 24 (numărul) 
 
���� 4. Numărul 14 reprezintă două treimi dintr-un alt număr. 

Aflaţi numărul. 
 

Rezolvare 
 

  
  

            14 
 

14  : 2 =   7 (o treime) 
  7 × 3 = 21 (numărul) 
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���� Probleme propuse 

 
���� 1. Cincimea unui număr este 9. Care este numărul? 
 
���� 2. Două cincimi dintr-un număr au valoarea 18. Care este 

numărul? 
 
���� 3. Adunând la un număr treimea sa, obţinem 20. Despre ce 

număr este vorba? 
 
���� 4. Adunând la un număr treimea sa şi apoi sfertul său, 

obţinem 76. Care a fost numărul? 
 
���� 5. Dacă la un număr adunăm treimea sa şi încă 25, obţinem 

61. Care a fost numărul? 
 
���� 6. Dacă dintr-un număr scădem jumătatea sa şi încă 12, 

obţinem 33. Care este numărul? 
 
���� 7. Suma a două numere este 58. Să se afle numerele, ştiind 

că al doilea reprezintă sfertul primului, la care se adaugă 13. 
 
���� 8. Jumătatea unui număr este egală cu sfertul altui număr. 

Care sunt numerele, ştiind că suma lor este 30? 
 
���� 9. Un număr este egal cu jumătatea altui număr. Care sunt 

numerele, ştiind că suma lor este 30? 
 
���� 10. Două pătrimi dintr-un număr sunt egale cu treimea 

altui număr. Aflaţi numerele, ştiind că suma lor este 80. 

�         � 48  

12. MERSUL INVERS  
ªI METODA fIGURATIVÃ 

 
 
În general, o problemă care se rezolvă prin metoda mersului 

invers are ca cerinţă aflarea valorii iniţiale a unei mărimi, valoare ce a 
fost supusă unor modificări succesive (prezentate de text), rezultatul 
final al acestor modificări fiind cunoscut. 

Pentru rezolvarea unor astfel de probleme, uneori, este indicată 
figurarea acestor modificări, fapt ce duce la o mai bună înţelegere a 
lor şi a succesiunii operaţiilor pe care trebuie să le efectuăm pentru a 
afla valoarea iniţială.  

De obicei, dacă textul sugerează anumite operaţii, într-o anu-
mită ordine, pentru rezolvarea problemei vom efectua operaţiile 
inverse celor indicate de text şi în ordinea inversă ordinii din text. 

 
���� Probleme rezolvate 
 

���� 1. Alin rezolvă în prima zi a vacanţei de primăvară jumătate 
din problemele pe care le avea de rezolvat. În fiecare din următoarele 
3 zile rezolvă jumătate din problemele rămase nerezolvate din ziua 
precedentă. Pentru a cincea zi îi mai rămân 4 probleme. Câte pro-
bleme avea de rezolvat Alin? 

 

Rezolvare 
 

Figura de mai jos ne ajută să înţelegem succesiunea modifi-
cărilor asupra mărimii „probleme de rezolvat“ şi succesiunea opera-
ţiilor de efectuat pentru a afla valoarea iniţială a acestei mărimi. 

 
I 

II 

III 

IV 

V 4 
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