
METODA REDUCERII LA UNITATE 
 

   Metoda reducerii la unitate constă în compararea mărimilor date în 
problemă, cu aceeaşi mărime, luată ca unitate. Această metodă prezintă 
avantajul că este foarte accesibilă putând fi folosită de orice elev într-o gamă 
variată de probleme. Singura dificultate este de a reuşi să se stabilească felul 
dependenţei între mărimi (direct sau invers proporţionale). 
 Două mărimi sunt direct proporţionale dacă de câte ori creşte (scade) 
o mărime de atâtea ori creşte (scade) cealaltă mărime. 
 Doua mărimi sunt invers proporţionale dacă de câte ori creşte (scade) 
o mărime de atâtea ori scade (creşte) cealaltă mărime. 
 
          Problema 1 
 În 6 cutii de acelaşi fel se află 48 de bomboane. Câte bomboane se 
află în 8 cutii? 
 Soluţie: 

I. 1. Câte bomboane sunt într-o cutie? 
     48 : 6 = 8 (bomboane) 
 2. Câte bomboane sunt în 8 cutii? 
      8 x 6 = 48 (bomboane) 
 

 II.    Se pot aşeza datele şi rezolvarea problemei astfel: 
              6 cutii………………48 bomboane 
              1 cutie……………...48 : 6 = 8 (bomboane) 
              8 cutii……………….8 x 8 = 64 (bomboane) 
 În 8 cutii  vor fi 64 de bomboane. 
 
 Problema 2 
 6 tractoare pot ara un teren în 4 zile. În câte zile ar putea ara acelaşi 
teren 8 tractoare? 
 Soluţie: 
 I.         1. În câte zile poate ara terenul un singur tractor? 
          6 x 4 = 24 (zile) 
   2. În câte zile ar putea ara terenul 8 tractoare? 
          24 : 8 = 3 (zile) 

II. Se pot aşeza datele şi rezolvarea problemei astfel: 
       6 tractoare…………….4 zile 
       1 tractor……………….6 x 4 = 24 (zile) 
       8 tractoare…………….24 : 8 = 3 ( zile) 
Deci, în 3 zile vor putea ara 8 tractoare terenul. 



 
Problema 3 
Un tren parcurge distanţa dintre două oraşe în 20 de ore cu o viteză 

medie de 35 km/h. Cât timp va trebui ca trenul să parcurgă aceeaşi distanţă 
dacă viteza lui se va mări cu 15 km/h ? 

Soluţie: 
 1. Care va fi viteza trenului după mărirea sa ? 
  35 km/h + 15 km/h = 50 km/h 
 
Problema devine:  
35 km/h………………..20 ore  
  1 km/h………………..20 ore x 35= 700 (ore ) 
50 km/h………………..700 : 5 = 14 (ore ) 
Trenul parcurge distanţa în 14 ore. 
 
Problema 4 
 Zece muncitori termină o lucrare în 6 zile.  
 

a) În câte zile ar termina lucrarea 3 muncitori lucrând în aceleaşi 
condiţii? 

b) Dacă după 3 zile de lucru pleacă 4 muncitori câte zile sunt necesare 
pentru finalizarea lucrării? 

c) Dacă după 2 zile vin 10 muncitori în câte zile se va finaliza lucrarea? 
 
 Soluţie: 
 

          a) 10 muncitori …………………… 6 zile 
                1 muncitor ……………………..6 x 10= 60 (zile ) 
           3 muncitori……………………..60 :  3= 20 (zile ) 
 

         b)  Daca au lucrat 3 zile au efectuat o parte din lucrare. Cei 10 
muncitori, ar termina restul lucrării în 3 zile (6-3) 

 
Atunci  
10 muncitori .......................................................3 zile 
1 muncitor ............................................3x10=30 (zile) 
6 muncitori (au plecat 4)..............................30:6= 5 (zile) 
 
 
 



c) Daca au lucrat 2 zile au efectuat o parte din lucrare. Cei 10 
muncitori, ar termina restul lucrării în 4 zile (6-2) 

 
Atunci  
10 muncitori .......................................................4 zile 
1 muncitor ............................................4x10=40 (zile) 
20 muncitori (au venit 10)..............................40:20= 2 (zile) 

 
 
           Problema 5 
 Prin trei robinete, fiind deschise timp de 3 zile câte 7 ore pe zi, curg 
22680 litri apă.  În câte zile, prin 4 robinete cu acelaşi debit, fiind deschise 
câte 3 ore pe zi, curg 25920 litri apă? 
 
 Soluţie: 
3 robinete………................21 ore…………………...22680 litri 
3 robinete…………………...1oră………….22680 : 21 = 1080 litri 
1 robinet…………………….1oră…………......1080 : 3 = 360 litri 
4 robinete...............................1oră.......................4 x 360 = 1440 litri  
4 robinete...............................3ore.....................1440 x 3 = 4320 litri  
     25920 : 4320 = 6 (zile) 
 În concluzie, după 6 zile va curge cantitatea de apă dorită prin 4 
robinete de acelaşi debit care curg în fiecare zi 3 ore. 

 
 
Problema 6 

 Pentru munca depusă, 4 muncitori au primit împreună 1330 lei. Ce 
sumă revine fiecăruia, dacă primul a lucrat 4 zile, al doilea 7 zile, al treilea 
13 zile, iar al patrulea 11 zile? ( Fiecare zi de lucru s-a plătit la fel.) 
 Soluţie: 

1. Câte zile au lucrat cei 4 muncitori? 
 4 + 7 + 13 + 11 = 35 (zile) 
2. Cu câţi lei s-a plătit fiecare zi de lucru? 
 1330 : 35 = 38 (lei ) 
3. Ce sumă revine primului muncitor? 
 38 x 4 = 152 (lei ) 
4. Dar celui de-al doilea? 
 38 x 7 = 266 (lei) 
5. Dar celui de-al treilea? 
 38 x 13 = 494 (lei) 



6. Dar celui de-al patrulea? 
 38 x 11= 418 (lei) 
Fiecare muncitor a primit următoarele sume de bani: 152 lei, 266 lei, 

494 lei şi respectiv 418 lei. 
 
 
Problema 7 
Într-o încăpere inundată erau 600 de găleţi cu apă. Pentru golirea 

apei din încăperea respectivă s-au montat 2 pompe. O pompă pompează în 2 
ore 96 de găleţi, cealaltă pompează în timp de 3 ore 129 de găleţi. După cât 
timp se scoate toată apa din încăpere cu cele două pompe, dacă în fiecare 
oră revin în încăpere 16 de găleţi de apă ? 
 Soluţie: 

1. Câte găleţi scoate prima pompă într-o oră ? 
  96  : 2 = 48 (găleţi) 
2. Câte găleţi scoate a doua pompă într-o oră ?  
 129 : 3 = 43 (găleţi) 
3. Câte găleţi scot amândouă pompele într-o oră ? 
 48 + 43 = 91 (găleţi) 
4. Cu câte găleţi se micşorează cantitatea de apă în fiecare oră ? 
 91 – 16 = 75  (găleţi) 
5. După câte ore se scoate din încăpere toată apa ? 
 600 : 75 = 8 (ore) 
După 8 ore se scoate toată apa din încăpere. 
 
 
Problema 8 

 La un ghişeu CFR se vând 30 de bilete de călătorie în 25 de minute. 
Câte bilete se vor vinde la 4 ghişee în 75 de minute? 

 
Soluţie: 
25 minute………………………30 bilete 
75 minute………………….75 x 30 : 25 = 90 (bilete) 
 
1 ghişeu ………………………………… 90 bilete 
4 ghişee………………………..4 x 90 = 360 (bilete) 
În 75 de minute, la 4 ghişee se vor vinde 360 de bilete. 
 
 
 



 
 
Problema 9 
Dacă 3 găini fac 15 ouă în 10 zile, câte ouă fac 5 găini în 6 zile? 
 
Soluţie: 
3 găini…………….10 zile………………..15 ouă 
1 găină…………….10 zile………..15 : 3 = 5 (ouă ) 
1 găină……………...2 zile………….5 : 5 = 1 (ou ) 
1 găină……………...6 zile…………1 x 3 = 3 (ouă ) 
5 găini………………6 zile………..5 x 3 = 15 ( ouă ) 
Deci, în 6 zile 5 găini vor face 15 ouă. 
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