
METODE DE REZOLVARE A PROBLEMELOR DE ARITMETIC�
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ABSTRACT. Articolul de faµ  prezint  alte dou  metode de rezolvare
a problemelor de aritmetic  metoda comparaµiei ³i metoda gra�c .

Lecµia se adreseaz  claselor IV, V.
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I. Metoda comparaµiei

În multe probleme, relaµiile dintre m rimi sunt date explicit: cu atât
mai mult, cu atât mai puµin, de atâtea ori mai mult sau de atâtea ori mai
puµin. În alte cazuri aceste relaµii se deduc din compararea a dou  situaµii
diferite. Despre aceste probleme spunem c  le rezolv m prin metoda com-
paraµiei.

În rezolvarea unei probleme prin metoda comparaµiei esenµial este s 
vedem care este cauza care duce la diferenµierea celor dou  situaµii. Dar cel
mai bine este s  lu m un exemplu.

Problem : Pentru a cump ra 7 caiete ³i 3 pixuri s-au pl tit 23 de lei,
iar pentru cump rarea a 7 caiete ³i 8 pixuri de acela³i fel s-au pl tit 38 de lei.
Care este preµul unui caiet?

Soluµie: În ambele situaµii se vorbe³te despre caiete ³i pixuri. Pentru
a putea sesiza mai u³or unde apar diferenµele vom a³eza problema astfel:

7 caiete ..........3 pixuri ..........23 lei
7 caiete ..........8 pixuri ..........38 lei

Privind cu atenµie constat m c  diferenµa dintre sumele de bani provine
din diferenµa num rului de pixuri. Astfel putem a�rma c  5 pixuri (8 − 3)
cost  15 lei (38− 23). Atunci, un pix cost  3 lei (15 : 5).

Pentru a a�a cât cost  un caiet folosim a�rmaµia: " pentru 7 caiete ³i
3 pixuri s-au pl tit 23 de lei".

Cum pentru un pix s-a pl tit 3 lei, înseamn  c  pentru 3 pixuri s-a pl ti

3×3 = 9 (lei)

Atunci, pentru 7 caiete s-a pl tit

23− 9 = 14 (lei)
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Dac  7 caiete cost  14 lei, atunci un caiet cost 

14 : 7 = 2 (lei).

II. Metoda gra�c 
Metoda gra�c  presupune s  înlocuim diferitele m rimi care apar în

problem  cu segmente ³i apoi s  interpret m desenul obµinut.
Cel mai important lucru la aceast  metod  este s  ³tim s  transpunem

enunµul în �gur  ³i apoi s  interpret m �gura. Pentru aceasta o s  prezent m
câteva situaµii care apar mai des în astfel de probleme.

Enunµul 1: Al doilea num r este cu 5 mai mare decât primul num r.

Figura asociat :

Enunµul 2: Primul num r este de trei ori mai mare decât al doilea.

Figura asociat :

Enunµul 3: Suma a dou  numere este 47.

Figura asociat :

Enunµul 4: Diferenµa a dou  numere este 32.

Figura asociat :
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Interpretarea �gurii obµinute trebuie s  ne conduc  la p rµi egale.

Dac  în �gura asociat  Enunµului 1 îl ignor m pe 5 avem dou  p rµi
egale.

Din �gura asociat  Enunµului 2 se observ  c  avem patru p rµi egale.

S  rezolv m acum o problem  folosind aceast  metod .

Problem : Ana, Barbu ³i Carmen au �ecare câte o sum  de bani.
Împreun  Ana ³i Barbu au cât Carmen. Ana are o sum  de bani de dou  ori
mai mare ca Barbu. Barbu ³i Carmen au împreun  20 lei. Ce sum  de bani
are �ecare?

Soluµie: Recitind cu atenµie problema constat m c  este bine s  or-
don m informaµiile puµin altfel. Mai întâi s  folosim informaµia "Ana are o
sum  de bani de dou  ori mai mare decât Barbu".

Aceasta se reprezint  ca în desenul de mai jos.

S  ad ug m acum informaµia "Împreun  Ana ³i Barbu au cât Carmen."

În sfâr³it, s  folosim ³i informaµia "Barbu ³i Carmen au împreun  20
lei."
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Ultimul desen arat  patru p rµi egale care reprezint  suma de bani pe
care o are Barbu.

A³adar, Barbu are

20 : 4 = 5 (lei)

În continuare lucrurile sunt simple. Ana are

5 · 2 = 10 (lei)

iar Carmen are

5 + 10 = 15 (lei)

În concluzie, Ana are 10 lei, Barbu are 5 lei, iar Carmen are 15 lei.
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