
PROBLEME REZOLVATE

PRIN METODA REDUCERII LA UNITATE

ABSTRACT. Articolul de faµ  prezint  câteva probleme rezolvate din
care s  se înµeleag  cum se poate utiliza metoda reducerii la unitate.
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Metoda const  în a compara m rimile date în problem  cu o aceea³i
m rime considerat  valoare unitar .

Problema 1: În 8 l diµe sunt 24 kg de c p³uni. Câte kilograme de
c p³uni sunt în 5 l diµe (în �ecare l diµ  se a�  aceea³i cantitate de c p³uni).

Soluµie: Dac  "în 8 l diµe sunt 24 kg de c p³uni", atunci putem a�a
"câte kilograme de c p³uni sunt într-o l diµ ".

Într-o l diµ  sunt:

24 : 8 = 3 (kg)

Acum, dac  "într-o l diµ  sunt 3 kg de c p³uni", atunci "în 5 l diµe vor
�":

3× 5 = 15 (kg)

Problema 2: Un biciclist parcurge în 10 ore o distanµ  de 90 km,
iar un automobil parcurge în acela³i interval de timp 540 km. În câte ore
parcurge biciclistul distanµa pe care o parcurge automobilul în dou  ore?

(Viteza biciclistului ³i viteza automobilului nu se modi�c )

Soluµie: Într-o or  automobilul parcurge

540 : 10 = 54 (km)

În dou  ore automobilul parcurge

54× 2 = 108 (km)

Biciclistul, parcurge într-o or 

90 : 10 = 9 (km)
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Dac  într-o or  biciclistul parcurge 9 km, atunci cei 108 km sunt par-
cur³i în

108 : 9 = 12 (ore)

Problema 3: Capacitatea unui bazin este de 126 litri. Printr-un robi-
net "U" bazinul se poate umple în 6 ore, iar prin alt robinet "S" se poate goli
în 9 ore. În câte ore se va umple bazinul dac  sunt deschise ambele robinete?

Soluµie: Dac  robinetul "U" umple bazinul în 6 ore, atunci într-o or ,
în bazin, se a� 

126 : 6 = 21 (litri)

Dac  robinetul "S" gole³te bazinul în 9 ore, atunci într-o or , din bazin,
se scurg

126 : 9 = 14 (litri)

Dac  sunt deschise ambele robinete, atunci într-o or  robinetul "U"
introduce în bazin 21 de litri, iar robinetul "S" scoate din bazin 14 litri. Asta
înseamn  c  dup  o or  în bazin r mân

21− 14 = 7 (litri)

Dac  într-o or , în bazin sunt 7 litri de ap , atunci num rul de ore în
care se umple bazinul este

126 : 7 = 18 (ore)
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