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   ,,Metoda figurativă – o provocare ’’ se adresează elevilor din ciclul primar 

şi  prezintă metode de rezolvare a problemelor , iar în ceea ce priveşte gradul de dificultate , sunt 

cuprinse o gamă largă de probleme, fiind prezente atât probleme accesibile tuturor elevilor, dar şi 

probleme cu un grad ridicat de dificultate . 

 Părinţi, bunici şi alte rude, prieteni de familie sau colegi de serviciu  se chinuie 

uneori să ajute un şcolar să rezolve o problemă. Telefoanele zbârnăie, firul explicaţiilor se pierde 

şi atunci se apelează la altcineva, starea de nervozitate creşte, uneori copilul merge la şcoală cu 

problema nerezolvată ( .... să ţi-o rezolve învăţătoarea/învăţătorul dacă a dat o problemă atât de 

grea ! ), când ..... totul poate deveni foarte simplu: fie descoperim singuri, fie vedem rezolvarea 

din clasă, oricum nu ne vine a crede că doar câteva desene sau câteva segmente desenate inspirat, 

clarifica totul. 

  ,,Metoda figurativă- o provocare’’ poate fi utilizată la clasă de elevi , dar şi 

de cadrele didactice. În lucrare sunt prezentate şi explicate, la începutul fiecărui capitol, metode şi 

tehnici de rezolvare a problemelor, ilustrate prin probleme rezolvate şi apoi completate cu 

probleme propuse . 

 Metoda figurativă constă în reprezentarea prin desen a mărimilor 

cunoscute/necunoscute şi fixarea în desen a relaţiilor dintre acestea. În rezolvarea unei probleme 

care face apel la această metodă ne sprijinim pe raţionament. 

 Se pune foarte des întrebarea : Cum trebuie făcută figura ? Cum să o 

prezint printr-un desen ? Totul depinde de nivelul celui care rezolvă problema. Figura 

corespunzătoare problemei trebuie să conţină o schematizare a enunţului pentru a păstra în atenţie 

relaţiile matematice dintre mărimi. 

Voi ilustra folosirea metodei grafice prin rezolarea unor probleme: 



Noţiuni introductive  

 Metoda figurativă sau metoda grafică sunt denumiri pe care le veţi găsi în 

manuale sau culegeri. Figurativă sau grafică sunt două cuvinte care ne duc cu gândul la desen . 

Deci, pentru a rezolva probleme prin metoda grafică vom folosi desene. În clasele pregătitoare , 

întâi şi a doua am folosit foarte mult desenul pentru a putea explica sau rezolva unele exerciţii şi 

probleme. Vă mai amintiţi ce desene am folosit ? Cu siguranţă vă amintiţi ! Am folosit figuri 

geometrice, maşinuţe, păpuşi , mere, pere, nuci , flori şi multe altele. În clasa a III-a şi a IV-a nu 

vom mai folosi aceste desene ci vom folosi SEGMENTE .   

 Ce este un segment ? 

 Un segment este o linie dreaptă, mărginită la cele două capete. Pentru a 

rezolva probleme prin metoda grafică , vom desena segmente egale, segmente mai mici sau 

segmente mai mari , pentru a reprezenta cu exactitate datele problemei. 

 

 Pentru a rezolva o problemă cu ajutorul metodei grafice, trebuie să urmărim 

trei paşi importanţi: 

➢ Recunoaştere că problema se rezolvă prin metoda grafică . 

➢ Înţelegerea datelor problemei, arătând aceasta printr-un desen. 

➢ Folosim exericţii (operaţii matematice) potrivite, pentru a rezolva problema  

 Care sunt indiciile care îmi arată că problema se poate rezolva prin metoda 

grafică? 

✓ În problemă apare un total, o sumă, o diferenţă sau un cât ; 

✓ Nu ştim exact niciunul din termenii sumei, diferenţei sau câtului; 

✓ Avem o relaţie între termenii sumei, diferenţei sau câtului. 

 

 

 

 

 



PROBLEME explicate şi REZOLVATE  

 

1. Doi fraţi, Cătălin şi Bogdan, au împreună 40 de maşinuţe HOT WHEELS. Câte maşinuţe 

are fiecare, dacă Bogdan are cu 16 mai mult decât Cătălin ?  

    Cum reprezentăm problema ? 

   Realizăm un desen potrivit pentru a ilustra datele problemei. 

   Căutăm mărimea cea mai mică. Cine are cele mai puţine maşinuţe ? 

   Cele mai puţine maşinuţe le are Cătălin. Le vom reprezenta printr-un segment de dreaptă. 

   Pentru a reprezenta numărul  maşinuţelor  lui Bogdan desenul va fi mai mare. Ele vor fi în 

primul rând atât cât numărul maşinilor lui Cătălin şi fiind cu 16 mai multe, vom mai face un 

segment mai mic pe care vom scrie 16. 

   Mai avem o informaţie în problemă şi anume totalul. Pentru aceasta vom face o acoladă care să 

cuprindă atât maşinuţele lui Cătălin , cât şi maşinuţele lui Bogdan, şi vom scrie în dreptul ei 

totalul, adică 40.  

   Vom reprezenta cele două mărimi care intervin în problemă, adică numărul de maşinuţe pe care 

îl are Cătălin şi Bogdan, prin două segmente de dreaptă, ţinând cont că Bogdan are cu 16 mai 

mult decât Cătălin.  

 

 Diferenţa de mărimi dintre cele două segmente reprezintă diferenţa dintre numărul  maşinuţelor 

celor doi copii. Se observă din desen că suma maşinuţelor celor doi copii este formată din două 

segmente egale şi încă un segment , care reprezintă cele 16 maşinuţe în plus ale lui Bogdan faţă 

de numărul maşinuţelor lui Cătălin. 

Vom reprezenta cele două mărimi care intervin în problemă, adică numărul de maşinuţe pe care îl 

are Cătălin şi Bogdan, prin două segmente de dreaptă,  tinând cont că Bogdan are cu 16 mai 

multe maşinuţe decât Cătălin. 

 



 Dacă urmărim cu atenţie imaginea putem să observăm că pe lângă cele două segmente egale, mai 

avem un segment cunoscut. Ca să aflu cât reprezintă un segment (dintre cele două segmente 

egale), trebuie să îndepărtez acel segment pe care eu îl cunosc (segmentul pe care scrie 16). Dacă 

vom îndepărta segmentul cu 16 atunci şi totalul se va schimba. Nu va mai fi 40 de maşinuţe, ci 

vor fi cu  16 mai puţine. 

40 – 16 = 24 (suma celor două segmente egale) 

24 reprezintă suma celor două segmente egale. Pentru a afla cât reprezintă un segment , vom 

împărţi suma (24) la numărul de segmente egale, adică la 2 şi vom obţine valoarea unui segment . 

24 : 2 = 12 (valoarea unui segment) 

Vom scrie pe fiecare segment egal, numărul 12. Este foarte important să scriem numărul obţinut 

pe fiecare segment pentru că aşa vom putea gândi în continuare rezolvarea problemei . 

 

Din desen observăm că am aflat numărul maşinuţelor lui Cătălin, pentru că ele sunt reprezentate 

printr-un singur segment. Deci :  

24 : 2 = 12 (numărul maşinuţelor lui Cătălin) 

Pentru a afla câte maşinuţe are Bogdan, ne uităm din nou la desen. Avem un segment pe care 

scrie 12 şi un segment pe care scrie 16. Ca să aflăm numărul maşinuţelor lui Bogdan , trebuie să 

adunăm numerele de pe cele două segmente. 

12 + 16 = 28 (maşinuţe are Bogdan ) 

                                      Răspunsul problemei: 12 maşinuţe are Cătălin 

                                                                              28 maşinuţe are Bogdan  

La sfârşitul rezolvării , pot să fac şi verificarea. Adunăm numărul maşinuţelor celor doi copii să 

vedem dacă ne dă totalul – adică 40. Diderenţa dintre numărul maşinilor trebuie să fie 16. 

12 + 28 = 40 maşinuţe în total 

28 – 12 = 16 diferenţa de maşinuţe dintre cei doi copii. 

2. Bogdan şi Maria au împrenă 32 de figurine STIKEEZ. Maria are de trei ori mai multe 

figurine STIKEEZ decât Bogdan . Câte figurine STIKEEZ are Maria ? Dar Bogdan ? 

 

Cum reprezentăm problema ? 



Căutăm mărimea cea mai mică, citind cu atenţie enunţul problemei. Cine are cele mai puţine 

figuri STIKEEZ ? 

Bogdan are cele mai puţine figurine şi le vom reprezenta printr-un segment. Maria are de trei ori 

mai multe decât Bogdan şi le vom reprezenta prin trei segmente egale cu segmentul care 

reprezintă numărul de figurine ale lui Bogdan . În enunţul problemei există încă o informaţie 

utilă, faptul că figurinele în total sunt 32. Vom desena o acoladă care va cuprinde toate 

segmentele desenate şi vom  scrie în dreptul ei 32 figurine.

 

Din acest moment nu mai avem nevoie de textul problemei. Observăm cu atenţie desenul pe care 

l-am făcut şi spunem ce vedem. Vedem în desen că numărul de figurine ale lui Bogdan sunt 

reprezentate printr-un singur segment, iar numărul figurinelor Mariei sunt reprezentate prin trei 

segmente. Putem spune că avem patru segmente , care împreună reprezintă 32 de figurine. 

Cum vom afla cât reprezintă un segment ? Desigur , prin operaţia de împărţire. Vom împărţi cele 

32 de figurine la numărul de segmente egale, adică la 4. Vom scrie: 

32 : 4 = 8 (un segment ) 

8 reprezintă un segment , de aceea vom scrie pe fiecare segment 8. 

 

Uitându-ne la desen , vom observa că numărul de figurine STIKEEZ ale lui Bogdan sunt 

reprezentate printr-un singur segment, adica 8 figurine are Bogdan. 

32 : 4 = 8 figurine are Bogdan 

Tot desenul ne ajută în continuare şi ne uităm că la numărul de figurine al Mariei avem trei 

segmente, ficare segment reprezentând 8 figurine. Pentru a afla numărul de figurine al Mariei pot 

să fac 8+8+8, dar noi ştim că o adunare de termeni egali se poate scrie ca şi inmulţire. Ţinând 

cont de textul problemei , care ne spune că Maria are de 3 ori mai multe figurine, deci vom face 



operaţia de înmulţire şi vom avea 3x8, pentru că numărul figurinelor lui Bogdan se repetă de 3 ori 

. 

3 x 8 = 24 figurine are Maria 

Răspuns: 8 figurine are Bogdan 

                                                                           24 figurine are Maria  

Verificarea se poate face adunând numărul figurinelor celor doi copii. Rezultatul trebuie să fie 32 

figurine . 

3. Diana are de trei ori mai multe popit-uri decât Maria . Popit-urile Mariei sunt cu 10 mai 

puţine decât popiturile Dianei. Aflaţi câte popit-uri are Diana şi câte popit-uri are Maria . 

Înainte de a trece la rezolvarea problemei , vom face o mică recapitulare a noţiunilor învăţate la 

clasă .  

Ce înseamnă diferenţa ? 

Diferenţa este rezultatul scăderii. 

Noţiunea de diferenţă o vom găsi în probleme sub diverse forme/expresii: 

• Diferenţa a două numere este ..... 

• Un număr este cu ..... mai mare decât un alt număr 

• Un număr este cu ....mai mic decât un alt număr  

Ce înseamnă câtul a două numere ? 

Câtul este rezultatul împărţirii . Ce ne arată cătul ? 

La împărţire avem: DEÎMPĂRŢITUL(notăm cu D), ÎMPĂRŢITORUL (notăm cu Î) şi 

CÂTUL(notăm cu C). Deci : 

D : Î = C                     18 : 3 = 6 

Ce putem să spunem despre relaţia dintre D, Î şi C ? 

Putem spune că 3 se cuprinde în 18 de 6 ori. Putem spune că 18 este de 6 ori mai mare decât 3 

sau că 3 este de 6 ori mai mic decât 18. 

Ceea ce am explicat mai sus se numeşte RAPORT. Raportul se referă la câtul împărţirii a două 

numere. Poate aparea , ca şi diferenţa, sub diverse formulări în probleme: 

• Câtul a două numere este..... 

• Dacă împărţim un număr la altul obţinem ....... 

• Un număr este de ..... ori mai mic decât un alt număr 

• Un număr este de .....ori mai mare de mare decât un alt număr 



În problema mai sus enunţată vom întâlni atât DIFERENŢĂ cât şi RAPORT. 

Să pornim !! 

Citiţi cu atenţie problema , ori de câte ori este nevoie, şi căutaţi cele trei indicii care să ne arate că 

problema se poate rezolva prin metoda figutativă . 

Indicii: 

 Avem o diferenţă (cu 10 mai puţin) 

 Nu cunoaştem numărul de popit-uri ale celor două fete 

 Avem un raport (numărul de popituri ale Dianei sunt de 3 ori mai multe decât numărul de 

popit-uri ale Mariei ) 

Cum reprezentăm acest lucru ? 

Pornim de la relaţia dintre cele două fete. Ştim că numărul popit-urilor Dianei este de trei ori mai 

mare decât numărul de popit-uri ale Mariei , de aici putem vedea că valoarea cea mai mică este 

numărul de popit-uri ale Mariei şi vom dsena un segment, iar pentru a reprezenta numărul de 

popituri ale Dianei , care sunt de trei ori mai multe decât ale Mariei ,  vom desena de trei ori 

segmentul care reprezintă popit-urile Mariei .  

 Acum va trebui să fim foarte atenţi la imaginea de mai sus pentru a putea reprezenta diferenţa 

dintre numărul de popit-uri . Daca privim cu atenţie imaginea observăm că cele două mărimi 

până într-un punct sunt egale, apoi cele două mărimi diferă. Cele două segmente în plus , aflate în 

desenul Dianei, reprezintă diferenţa dintre numărul de popit-uri.  Din enunţul problemei ştim că 

diferenţa este 10, atunci vom scrie deasupra celor două segmente , care reprezintă diferenţa , 

numărul 10. 

  

Din nou atenţia noastră se va îndrepta către desenun. Observăm că valoarea celor  două segmente, 

împreună, este 10. Putem afla cât valorează un segment. Cum ? Împărţim pe 10 la doi şi vom afla 

valoarea unui segment. 



10 : 2 = 5 (valoarea unui segment ) 

Vom scrie pe fiecare segment 5, pentru că toate segmentele sunt egale şi pentru că aceasta este 

valoarea unui segment .  

 

Din nou uitându-mă la desen observ că pot afla cu uşurinţă numărul de popit-uri ale fiecărei 

fetiţe. 

1 x 5 = 5 (popit-uri are Maria) 

3 x5 = 15 (popit-uri are Diana) 

                                             Răspuns: Maria are 5 popit-uri  

Diana are 15 popit-uri  

Cum pot să mă verific? 

Ştiu din enunţul  problemei ca Diana are de 3 ori mai multe popit-ri decât Maria (5 popit-uri): 3 x 

5 = 15 popit-uri 

 Tot din enunţul problemei ştiu că diferenţa dintre numărul de popit-uri ale celor două fete este 

10: 15 – 5 = 10 diferenţa de popit-uri dintre cele două fete.  

4.Bogdan, Maria şi Vlad au colecţionat împreună 44 cartonaşe Pokemon . Câte cartonaşe a 

colecţionat fiecare ştiind că Maria are cu 8 mai multe cartonaşe decăt Bogdan, iar Vlad cu 6 

mai multe cartonaşe decât Bogdan . 

 Citind cu atenţie problema observăm că : 

❖ În problemă avem o sumă , 44 cartonaşe Pokemon au împreună cei trei prieteni. 

❖ Nu cunoaştem niciun termen al sumei. 

❖ Nu ştim câte cartonaşe a colecţionat Bogdan, Maria sau Vlad . 

❖ Cunoaştem din enunţul problemei două relaţii: Maria are cu 8 cartonaşe mai multe decât 

Bogdan, iar Vlad are cu 6 cartonaşe mai multe decât Bogdan. 

❖ Avem două diferenţe între numărul de cartonaşe colecţionate de cei trei prieteni. 

 Acum vom trece la cea mai importantă parte a problemei: realizarea desenului. 

Problema se rezolvă în mod asemănător cu problema în care apare suma şi diferenţa, problemă 

rezolvată la punctul 1. 

Deci :  



o căutăm mărimea cea mai mică; 

Cine a colecţionat cele mai puţine cartonaşe? 

Da, ai răspuns corect, Bogdan este cel care a colecţionat cele mai puţin cartonaşe. Pentru a 

reprezenta numărul de cartonaşe colecţionat de Bogdan , vom desena  un segment de dreaptă. 

Pentru a desena numărul de cartonaşe colecţionate de Maria , citim cu atenţie problema şi 

observăm că Maria a colecţionat cu 8 cartoaşe mai mult decât Bogdan. Vom desena ceea ce am 

desenat la numărul de cartonaşe colecţionate de Bogdan, adică un segment de dreaptă. Pe lângă 

acel segment vom desena încă un segment mai mic pe care vom scrie 8. 

Pentru a prezenta numărul de cartonaşe colecţionate de Vlad, citim cu atenţie problema şi aflăm 

că Vlad a colecţionat cu 6 mai mult decât Bogdan. Vom desena ceea ce am desenat la numărul de 

cartonaşe colecţionate de Bogdan, adică un segment de dreaptă. Pe lângă acel segment vom 

desena încă un segment mai mic pe care vom scrie 6. În acest moment trebuie să fim foarte atenţi 

la enunţul problemei şi la reprezentarea prin desen a relaţiilor dintre cei trei prieteni, pentru a 

vedea cine a colecţionat  mai multe cartonaşe şi cu cât.  

Vom realiza o acoladă care să cuprindă cele trei elemente şi în dreptul ei vom scrie 38, suma 

cartonaşelor celor trei prieteni.  

 

Acum putem trece la rezolvarea problemei.  

În situaţia în care avem segmente egale necunoscute şi segmente cunoscute, primul pas este să 

îndepărtăm segmentele cunoscute, situaţie în care se va micşora suma. Asta înseamnă că din 

sumă (44) scădem toate segmentele cunoscute , adică: 

44 – 8 – 6 = 30 (suma  segmentelor egale) 

30 reprezintă suma segmentelor egale din problemă.  

Câte segmente egale avem reprezentate în desen ? Da, sunt trei segmente egale. Pentru a afla 

valoarea unui segment, împărţim suma (30) la cele trei segmente . 

30 : 3 = 10 (valoarea unui segment) 

Vom scrie 10 pe fiecare segment.  



 

Ne uităm cu atenţie la desen şi observăm că : 

- În dreptul lui Bogdan avem un singur segment pe care scrie 10, înseamnă că am aflat câte 

cartonaşe a colecţionat Bogdan 

1 x 10 = 10 ( cartonaşe Pokemon are Bogdan ) 

- Pentru a afla câte cartonaşe a colecţionat Maria ne uităm din nou la desen şi observăm că 

avem un segment pe care scrie 10 şi un segment mai mic pe care scrie 8. Le vom aduna . 

10 + 8 = 18 ( cartonaşe Pokemon are Maria  ) 

- Pentru a afla câte cartonaşe a colecţionat Vlad ne uităm la desen şi observăm că avem un 

segment pe care scrie 10 şi un segment mai mic pe care scrie 6. Le vom aduna . 

10 + 6 = 16 ( cartonaşe Pokemon are Vlad  ) 

Răspuns: 10 cartonaşe a colecţionat Bogdan 

                                                          18 cartonaşe a colecţionat Maria  

                                                          16 cartonaşe a colecţionat Vlad  

Verificare: 

Dacă adunăm cele trei numere obţinute, trebuie să obţinem totalul cartonaşelor din problemă .  

10 + 18 + 16 = 44 cartonaşe  

5.Lui Bogdan îi place foarte mult să construiască maşinuţe din piese LEGO. El are o cutie 

în care le depozitează. În cutie el are 111 piese de diferite culori: albe, galbene şi verzi. 

Piesele LEGO albe sunt cu 8 mai multe decât cele verzi, iar piesele LEGO galbene sunt cu 5 

mai multe decât cele albe. Câte piese LEGO din fiecare culoare are Bogdan? 

În această problemă, fiecare mărime este comparată cu o altă mărime. Trebuie să acordăm o 

importanţă deosebită citirii problemei pentru a putea realiza desenul corect. 

Reprezentăm mărimea cea mai mică. Care piese LEOGO sunt cele mai puţine ? Din enunţul 

problemei aflăm că piesele LEGO verzi sunt cele mai puţine. Pentru reprezentarea pieselor 

LEGO verzi vom face un segment de dreaptă. 

 



 

 Citind problema aflăm că piesele LEGO albe sunt cu 8 mai multe decât cele verzi.  Vom desena 

un segment egal cu cel al pieselor LEGO verzi şi încă un segment mai mic pe care vom scrie 8.   

 

Pentru a reprezenta numărul de piese LEGO galbene citim cu atenţie problema şi observăm că 

piesele LEGO galbene sunt cu 5 mai multe decât piesele albe. Vom desena tot ce am desenat  la 

piesele LEGO albe, adică un segment egal cu cel desenat la pisele LEGO verzi şi un segment mai 

mic pe care scrie 8. Pe lângă toate acestea va trebui să mai desenăm un segment pe care scrie 5 

(conform enunţului problemei.). 

 

După realizarea segmentelor vom face o acoladă care să cuprindă cele trei elemente şi vom scrie 

în dreptul ei numărul total de piese LEGO (111). 

 

În desen avem segmente egale necunoscute , dar şi segmente cunoscute. Primul pas pe care 

trebuie să îl facem este să scădem din totalul de piese (111) toate segmentele cunoscute. 

111 – 8 – 8 – 5 = 90 (suma segmentelor egale) 

Câte segmente egale avem ? 

Avem trei segmente egale a căror sumă este 90. Pentru a afla valoarea unui segment îl vom 

împărţi pe 90 la 3 (numărul segmentelor egale). 

90 : 3 = 30 (valoarea unui segment ) 

Scriem 30 pe fiecare segment egal.  



 

Observăm în desen că piese LEGO verzi sunt 30. 

1 x 30 = 30 piese LEGO verzi 

Pentru a afla numărul de piese LEGO albe privim cu atenţie dsenul şi observăm că piesele LEGO 

albe sunt cu 8 mai multe decât piesele LEGO verzi. Calculăm : 

30 + 8 = 38 piese LEGO albe 

Numărul pieselor LEGO galbene îl vom găsi tot privind cu atenţie desenul. Piesele LEGO 

galbene sunt cu 5 mai multe decât piesele LEGO albe. Calculăm: 

38 + 5 = 43 piese LEGO galbene 

                                                     Răspuns :   30 piese LEGO verzi 

                                                                      38 piese LEGO albe 

                                                                            43 piese LEGO galbene  

Verificare: 

Suma pieselor LEGO trebuie să fie 111, conform enunţului problemei. 

30 + 38 + 43 = 111 piese LEGO 

IMPORTANT !!! 

În reprezentările în care apar mai mullţi termeni trebuie să fim foarte atenţi la relaţiile 

dintre elemente. Cine faţă de cine este mai mare sau mai mic şi cu cât. Dacă toate acestea 

vor fi îndeplinite , ele vor fi cheia rezolvării problemelor în care apar mai mulţi termeni.  

Înainte de a trece la rezolvarea următoarei probleme vom face o mică recapitulare a cunoştinţelor 

învăţate pe parcursul clasei a III-a şi a IV-a.  

Ce sunt numerele consective ? 

Da , sunt sigur ca v-aţi amintit ! Într-un şir de numere consecutive , fiecare număr este mai mare 

cu 1 decât numărul de dinaintea lui. Numere consecutive sau numărarea din 1 în 1.  

11, 12, 13, 14, 15 – un şir de numere consecutive 

12 este mai mare cu 1 decât 11 

13 este mai mare cu 1 decât 12 

14 este mai mare cu 1 decât 13 



15 este mai mare cu 1 decât 14 

Dacă discutăm despre numere consecutive , haideţi să ne amintim care sunt numerele consecutive 

pare .  

2 , 4 , 6 – sunt numere consecutive pare  

De ce ? 

Şirul de numere consecutive pare:  numărul cu 2 mai mare decât cel de dinaintea lui. 

4 mai mare cu 2 decât 2 

6 mai mare cu 2 decât 4 

După această mică recapitulare putem să trecem la rezolvarea unor probleme în care vom găsi 

noţiunile: numere consecutive şi numere consecutive pare. 

 6.Suma a trei numere consecutive este 30. Aflaţi numerele.  

Citind cu atenţie problema, observăm următoarele: 

➢ Ni se dă o sumă – suma numerelor este 30. 

➢ Nu cunoaştem termenii sumei . 

➢ Avem o relaţie : ni se spune că numerele sunt consecutive. 

Cum putem reprezenta cele trei numere consecutive printr-un desen  ? 

- Luăm mărimea cea mai mică, cel mai mic număr, şi-l reprezentăm printr-un segment de 

dreaptă. 

 

- Numărul următor este cu 1 mai mare decât primul, înseamnă că vom desena un segment 

(primul număr) şi încă un segment mai mic pe care vom scrie 1. El este cu 1 mai mare 

decât primul număr.  

 

- Al treilea număr este cu 1 mai mare decât al doilea număr, deci va trebui să desenăm ceea 

ce am desenat la numărul 2 şi să îi adăugăm încă un segment mai mic pe care să scriem 1, 

pentru că este cu 1 mai mare decât al doilea număr. 

 



După ce am reprezentat cele trei numere vom face o acoladă care va cuprinde cele trei numere şi 

vom scrie totalul (suma ) , adică 30.  

 

 

Privind cu atenţie desenul observă că avem trei segmente egale necunoscute  şi trei segmente mai 

mici cunoscute (valoarea fiecărui segment este 1).Următorul pas pentru rezolvarea problemei va 

fi să scădem din total (30) toate segmentele pe care le cunoaştem. 

30 – 1 – 1 – 1 = 27 (suma celor trei segmente egale necunoscute) 

27 reprezintă suma celor trei segmente egale necunoscute . Pentru a afla valoarea unui segment 

egal , vom împărţi suma (27) la numărul de segmente egale (3). 

27  : 3 = 9 (valoarea unui segment egal) 

Scrie 9 pe fiecare dintre cele trei segmente egale. Desenul final al problemei va arăta astfel : 

 

Privind desenul observăm că ne va fi foarte uşor să găsim valoarea numerelor necunoscute. 

- Primul număr: 

1 x 9 = 9 (primul număr) 

- Al doilea număr: 

9 + 1 = 10 (al doilea număr) 

- Al treilea număr: 

9 + 1 + 1 = 11(al treilea număr) 

                                                                        Răspuns: Primul număr = 9 

Al doilea număr = 10 

Al treilea număr = 11 

Verificare: 

Numere trebuie să fie consecutive: 9, 10, 11 



Suma celor trei numere trebuie să fie 30: 9 + 10 + 11 = 30 (suma celor trei numere consecutive) 

7.Suma a patru numere consecutive este  44 . Aflaţi cele patru numere. 

Pentru a reprezenta cele patru numere, trebuie să fim foarte atenţi la ceea ce înseamnă numere 

consecutive pare. În reprezentarea celor patru numere ştim că fiecare număr este mai mare cu doi 

decât cel de dinaintea lui.  

Reprezentăm numărul cel mai mic printr-un segment de dreaptă. 

 

 

Pentru reprezentarea celui de-al doilea număr, vom folosi segmentul de dreaptă de la primul 

număr, apoi îi vom adăuga încă un segment mai mic pe care vom scrie 2. De ce ? Pentru că 

numerele consecutive pare sunt cu 2 mai mare decât cel de dinaintea lui.  

 

Pentru a reprezenta al treilea număr ştim că este un număr consecutiv par, adică este cu 2 mai 

mare decât cel de dinaintea lui . Trebuie să desenăm tot ce am desenat la numărul doi şi vom mai 

adauga un segment mai mic pe care să scriem 2. De ce ? Pentru a fi cu 2 mai mare decât numărul 

al doilea. 

 

La fel vom proceda şi cu al patrulea numărul. Desenăm ceea ce am desenat la al treilea număr şi 

mai adăugăm un segment mai mic pe care vom scrie 2.  



 

Următorul pas este să facem o acoladă care să cuprindă toate cele patru numere şi să scriem suma 

lor , 44. 

 

Privind cu atenţie desenul observăm că avem patru segmente egale necunoscute şi şase segmente 

cunoscute (valoarea fiecăruia fiind 2). Următorul pas este ca din sumă să scădem toate cele 6 

segmente cunoscute. 

44 – 2 – 2 – 2 – 2 – 2 – 2 = 32 (suma celor 4 segmente egale necunoscute) 

Pentru a afla valoarea unui segment egal necunoscut vom împărţi suma lor (32) la numărul de 

segmente (4). 

32 : 4 = 8 (valoarea unui segment egal) 

Scriem pe fiecare segment dintre cele patru segmente egale valoarea pe care am găsit-o , adică 8. 

 

Acesta este desenul final al problemei care mă ajută să aflu valoarea fiecărui număr. 

1 x 8 = 8 (primul număr) 

8 + 2 = 10 (al doilea număr) 

8 + 2 + 2 = 12 (al treilea număr ) sau 12 + 2 = 12 

8 + 2 + 2 + 2 = 14 (al patrulea număr) sau 12 + 2 = 14 

                                                               Răspuns :   8 (primul număr) 

                                                                                  10 (al doilea număr) 

                                                                                   12 (al treilea număr ) 

14 (al patrulea număr) 



Verificare : 

Cele patru numere trebuie să fie numere consecutive pare: 8, 10, 12, 14. 

Suma celor patru numere pare consecutive pare trebuie sa fie 44. 

8 + 10 + 12 + 14 = 44 (suma celor 4 numere consecutive) 

 

ÎNCEARCĂ ŞI TU ! 

 

1. Bogdan a economist  de 7 ori mai mulţi bani decât fratele lui Cătălin.  Cătălin a 

economisit  120 lei . Câţi lei a economisit Bogdan ? 

2. Într-o bibliotecă sunt 116 cărţi cu poveşti pe două rafturi. Pe al doilea raft sunt cu 16 mai 

puţine cărţi decât pe primul raft. Câte cărţi sunt pe fiecare raft?  

3. La un magazin de jucării pe primul raft sunt de trei ori mai multe jucării decât pe al doilea 

raft. Pe al doilea raft sunt cu 40 jucării mai puţine decât pe primul raft. Câte cărţi sunt pe 

fiecare raft ? 

4. Suma a două numere este 84. Al doilea număr este cu 44 mai mare decât al doilea . Află 

cele două numere. 

5. Suma a două numere este 96. Primul număr este cu 12 mai mic decât decât al doilea. Află  

cele două numere. 

6. Bogdan şi Maria au adunt 64 de scoici  de pe ţărmul Mării Negre. Bogdan a adunat de trei 

ori mai multe scoici  decât Maria. Câte scoici a dunat fiecare dintre cei doi prieteni?  

7. Vlad şi Diana au colecţionat 40 de magneţi de frigider. Vlad a colecţionat de 3 ori mai 

puţini magneţi decât Diana. Câţi magneţi de frigider a colecţionat fiecare dintre cei doi 

prieteni ? 

8. Suma a trei numere este 87. Al doilea număr este cu 15 mai mare decât primul număr, iar 

al treilea număr este cu 12 mai mare decât primul număr. Care sunt cele trei numere? 

9. La Grădina Botanică ,, Vasile Fati’’ din oraşul Jibou, judeţul Sălaj,  s-au plantat 80 de 

lalele de diferite culori. În a doua zi s-au plantat cu 10 mai multe lalele decât în prima zi, 

în a treia zi s-au plantat cu 5 mai multe lalele decât în a doua zi, iar în a patra zi s-au 

plantat cu 4 mai multe lalele decât în a treia zi. Câte lalele s-au plantat în fiecare dintre 

cele patru zile  la Grădina Botanică ,, Vasile Fati’’ ? 



10. La ziua de naştere a lui Bogdan organizatorii spaţiului de joacă au amenajat sala cu 40 de 

baloane albastre , galbene şi verzi. Baloane albastre au fost cu 10 mai multe decât cele 

verzi, iar baloane galbene au fost cu 5 mai multe decât cele galbene. Câte baloane din 

fiecare culoare s-au folosit pentru amenajarea spaţiului de joacă. 

11. Suma atrei numere consecutive este 63. Află cele trei numere.  

12.  În două pungi sunt 95 de bile colorate. Câte bile sunt în fiecare pungă ştiind că în a doua 

pungă sunt de patru ori mai multe bile decât în ptima pungă ? 

13. Află numerele a, b şi c  ştiind că sunt îndeplinite următoarele condiţii: 

❖ a este de 3 ori mai mare decât b 

❖ b este cu 25 mai mare decât c 

❖ c este 22 

14. Într-un coş sunt 24 mere şi mere. Numărul merelor este de trei ori mai mare decât 

numărul perelor. Câte mere şi câte pere sunt în coş ? 

15.  Suma a patru numere pare consecutive este 88. Care sunt numerele ? 

16. Bogdan, Maria şi Vlad  au împreună 104 ştampile cu animale sălbatice. Câte ştampile  are 

fiecare copil, dacă Maria are cu 4 mai multe decât Bogdan , iar Vlad cu 6 mai multe decât 

Maria? 

17. Suma a trei numere este 150 . Al doilea este de 3 ori mai mare decât primul si cu 10 mai 

mic decât al treilea. Află numerele. 

18. În doi ani dintr-o livadă s-au recoltat 875 kilograme de fructe. Ştiind că în al doilea an s-

au recoltat cu 275 kilograme mai puţin decât în primul an, aflaţi câte kilograme de fructe 

s-au recoltat în fiecare an? 

19. Pe trei rafturi ale unei biblioteci sunt 478 de cărţi. Pe raftul al doilea sunt cu 50 de cărţi 

mai puţine decât pe primul şi de două ori mai puţine decât pe al treilea raft. Câte cărţi sunt 

pe fiecare raft? 

20. Să se afle două numere naturale, ştiind că suma lor este 186, iar diferenţa lor este 12. 
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