
             PROBLEME CARE SE REZOLVĂ PRIN METODA  FIGURATIVĂ 
 
  
 Aceste probleme se pot împărţi în două categorii: 
 a. probleme în care intervin date sau mărimi „discrete”, care pot fi numărate şi 
între care se pot stabili corespondenţe după anumite criterii; 
 b. probleme în care intervin date sau mărimi „continui”, care se pot reprezenta 
prin segmente. 
 Chiar dacă sunt clasificate în două categorii, aceste probleme nu au algoritmi 
specifici de rezolvare fundamental diferiţi, rezolvarea lor putând fi realizată printr-un 
desen, o figură geometrică, o schemă, segmente sau alte elemente grafice. 
 Din prima categorie voi prezenta trei probleme: 
 1. Într-o livadă sunt de 4 ori mai mulţi meri decât peri. Dacă se mai plantează 2 
peri şi se taie 4 meri, atunci numărul merilor devine de 3 ori mai mare decât al perilor. 
 Câţi meri şi câţi peri sunt în livadă? 
 Soluţie:Această problemă poate fi rezolvată folosind litere împărţite în grupe 
figurate cu ajutorul cerculeţelor. Deoarece avem de 4 ori mai mulţi meri decât peri, 
fiecare grupă are la început un păr şi 4 meri. Avem următoarea 
situaţie:

 
 Deoarece numărul de peri stabileşte numărul de grupe, prin plantarea a încă 2 peri 
vor mai apărea două grupe şi, din ultima grupă din situaţia iniţială vor dispărea 4 meri 
care au fost tăiaţi. În această etapă situaţia se prezintă astfel:  

 
 Conform ipotezei, numărul merilor este de trei ori mai mare decât al perilor, deci, 
după regrupare, se obţine: 
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 Ultimele două situaţii dau cheia de rezolvare a problemei. Din fiecare grupă care 
avea 4 meri a dispărut câte un măr în cele 3 grupe care conţineau câte un păr. Deci, s-au 
mutat: 
   3 meri x 3 =  9 meri 

 
care provin din 9 grupe. Deci, acum sunt: 
 
    9 + 3 = 12  ( grupe ) 
care conţin  
   3 meri x 12 = 36 meri 
   1   păr x  12 = 12 peri 
 
Deci, la început au fost: 
 
   36 meri + 4 meri = 40 meri 
   12  peri -  2  peri = 10  peri 
 Deoarece în problemă apar două rapoarte referitoare la aceleaşi elemente, înainte 
şi după modificări, acest tip de problemă se numeşte problema dublului raport. 
  
 2. Dacă elevii unei clase s-ar aşeza câte unul în bancă, ar rămâne 8 elevi fără 
bancă, iar dacă s-ar aşeza câte doi,ar rămâne două bănci fără elevi. 
 Câţi elevi şi câte bănci sunt în clasă? 
  
 Soluţie:Realizăm schema folosind pentru bancă un dreptunghi, iar pentru elev un 
cerculeţ. Vom avea la început următoarea situaţie: 

 
 Pentru a doua situaţie când în fiecare bancă stau câte doi elevi, avem următoarea 
situaţie: 

M 
M  P 
M 

M 
M  P 
M 

M 
M   P 
M 

M 
M  P 
M 

M 
M  P 
M 

M 
M  P 
M 



 
 Completarea băncilor s-a făcut cu cei 8 elevi care nu aveau bănci şi cu cei  
   1 X 2 = 2 ( elevi ) 
din cele două bănci rămase goale a doua oară. Deci, în total, au completat băncile 
   8 elevi + 2 elevi = 10 elevi 
adică sunt 10 bănci care conţin fiecare câte doi elevi. Prin urmare sunt 
   2 elevi X 10 = 20 elevi  
şi  
   10 + 2 = 12 bănci 
 
 A doua categorie de probleme: 

1. Probleme de aflare a două numere când se cunosc suma şi diferenţa lor 
Maria şi Simona au împreună 15 caiete. Maria are cu 5 caiete mai mult decât 

Simona.  
Să se determine câte caiete are Maria şi câte caiete are Simona. 
 
Soluţie: Diferenţa arată cu cât un număr este mai mare decât celălalt.  
Avem: 
 
   S         ___________________                        15 
   
  M         ___________________ 5______ 
 
  Deci, 
1p +1p + 5 caiete = 15 caiete  
 Atunci, 
2p = 15 caiete – 5 caiete 
2p = 10 caiete 
1p = 5 caiete 
2. Probleme de aflare a două numere când se cunosc suma şi raportul lor 
Pentru elevii de ciclul primar, raportul a două numere indică de câte ori un număr 

este mai mare sau mai mic decât celălalt. 
Suma a două numere este 100. Aflaţi cele două numere ştiind că primul este de 4 

ori mai mare decât al doilea. 
Soluţie: Ipoteza problemei are următoarea reprezentare: 
 
 
II _______                                              100 
 

           I ______________________________    
 



  
Deci.,  

 1p + 4p = 100 
 5p = 100 
 1p = 100 : 5 
 1p = 20 
 Deci, al doilea număr este 20, iar primul  
 20 X 4 = 80 
 3. Probleme de aflare a două numere când se cunosc diferenţa şi raportul lor 
  
 Să se afle două numere ştiind că diferenţa lor este 45, iar raportul 3/8. 
 Soluţie: Interpretând raportul obţinem reprezentarea: 
 
 I    __________________                  
         II      ______________________________________________ 
 
 8p – 3p = 45 
 5p = 45 
 1p = 45 : 5 
 1p = 9 
 Deci, primul număr este 9 X 3 = 27, iar al  doilea 9 X 8 = 72 
 4. Probleme în care combină mai multe metode  
 

Tatăl, mama şi fiul au împreună 80 ani. Ştiind că vârsta mamei este dublul vârstei 
fiului şi că este cu 5 ani mai mică decât vârsta tatălui, să se afle vârsta fiecăruia. 
 Soluţia: Deoarece fiul are vârsta cea mai mică, aceasta va fi reprezentată printr-
un segment pe care îl notăm cu p ( parte ). Astfel avem: 
  
  F ___________ 
 M _______________________                80 
  T _________________________5__    
 
 1p + 2p + 2p + 5 ani = 80 ani 
          5p = 80 ani – 5 ani 
 5p = 75 ani 
 1p = 75 ani : 5 
 1p = 15 ani 
 Deci, fiul are 15 ani, mama are 15 ani x 2 = 30 ani şi tatăl are: 
 30 ani + 5 ani = 35 ani 
 În matematică, ca şi în celelalte ştiinţe, nu există chei universale, motiv pentru 
care prin „metode de rezolvare a problemelor” nu se poate înţelege prezentarea unui 
reţetar absolut, care să asigure soluţionarea tuturor problemelor de matematică pe baza 
unor formule cunoscute sau algoritmi prestabiliţi. Tehnica rezolvării problemelor de 
matematică nu se poate obţine decât printr-o muncă susţinută şi bine organizată. 
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