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ARGUMENTARGUMENTARGUMENTARGUMENT    

„Niciodată geniul omenesc nu va 
putea născoci invenţii mai frumoase şi mai 
fireşti ca ale naturii, în care nu lipseşte nimic 
şi nimic nu e de prisos.“ 

(Leonardo da Vinci) 

La cererea unui număr însemnat de solicitanţi: elevi, învăţători, 
profesori, părinţi etc. ne-am decis să elaborăm prezenta lucrare pentru a 
pune la dispoziţia micilor matematicieni din ciclul primar un număr 
însemnat de probleme semnificative care să-i dirijeze spre performanţă în 
matematică. 

În primii ani de activitate noi, autorii, am întâmpinat dificultăţi în 
rezolvarea prin metode adecvate, a problemelor de aritmetică. Ca şi în 
prezent, atunci, studiile universitare se axau pe aspecte pur teoretice, cele 
metodice, erau marginalizate. 

Am avut şansa de a intra în posesia unor manuale pentru liceele 
pedagogice care abordau metodic, metodele de rezolvare a problemelor de 
aritmetică, fără a apela la suportul algebric, contraindicat după părerea 
noastră micului matematician la care predomină gândirea concretă. 

Sperăm, ca lucrarea, să constituie un instrument util şi eficient la 
dispoziţia părinţilor şi chiar a bunicilor care intervin, de regulă, în sprijinirea 
micului matematician să abordeze problemele specifice vârstei lor, deoarece 
majoritatea dintre ei nu au avut în şcoală cunoştinţă de metodele aritmetice, 
apelând din plin la suportul algebric: necunoscute, ecuaţii, sisteme de ecuaţii 
etc. Fiecare capitol al lucrării conţine pe lângă prezentarea noţiunilor 
trebuitoare, probleme rezolvate şi comentate, urmate de un număr 
corespunzător de probleme propuse spre rezolvare, probleme semnificative, 
selectate cu multă grijă, pentru a cuprinde toată gama de enunţuri a 
programei şcolare în vigoare, specifice concursurilor şcolare pentru elevii 
din ciclul primar. 

Lucrarea conține în final 90 de variante de subiecte date la diverse 
concursuri din țară la clasele primare, cu modele de abordare specifică a 
soluțiilor și răspunsurilor. 
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La sfârşitul lucrării utilizatorii pot consulta indicaţii, comentarii sau 
răspunsuri la problemele propuse şi bareme de notare şi evaluare. 

Lucrarea constituie un auxiliar eficient în activitatea la clasă, dar şi în 
cea independentă a elevului, ea răspunde cerinţelor învăţământului modern 
ce are în primul rând menirea să stimuleze gândirea logică, perspicacitatea, 
atenţia şi în final, creativitatea. 

Diversitatea problemelor propuse şi rezolvate pot contribui din plin la 
formarea conceptelor specifice studiului matematicii în ciclul primar, fiind 
concepute să conducă la formarea deprinderilor micului matematician de a 
aborda unele situaţii din cotidian şi chiar a unor probleme interdisciplinare, 
unele sub formă de joc, încât să transforme procesul de învăţare într-o 
activitate dinamică, atractivă şi recreativă. 

Lucrarea se adresează în egală măsură „micilor matematicieni“, dar şi 
elevilor de la liceele pedagogice, învăţătorilor şi profesorilor precum şi 
părinţilor, a tuturor factorilor care influenţează formarea gândirii matematice 
la cele mai fragede vârste, a gândirii logice, atât de necesară în abordarea a 
numeroase domenii de activitate de mai târziu, unele chiar nebănuite. 

În final, vă sfătuim să urmaţi îndemnul lansat de Nansen care ne-a 
călăuzit permanent şi pe noi, autorii, în întreaga activitate de performanţă cu 
„debutanţii“  în ale matematicii. 

 
Ai învins, continuă! Ai pierdut, continuă! 

 
 
Succes deplin în abordare! 

Artur Bălăucă 
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CAPITOLUL ICAPITOLUL ICAPITOLUL ICAPITOLUL I    

SISTEME DE NUMERAȚIE 
I.1 SISTEMUL ROMAN DE NUMERAŢIE 

 
 
 

„Matematica este calea de înţelegere 
a Universului. Numărul este măsura tuturor 
lucrurilor“.                                                                                  

(Pitagora) 
 

���� Vă prezentăm câteva aspecte privind istoria evoluţiei sistemelor de 
scriere a numerelor. 

Cele zece caractere: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cu ajutorul cărora putem 
scrie astăzi orice număr, se numesc cifre. 

Pentru a ajunge la cifrele utilizate de noi cotidian, omenirii i-au trebuit 
milenii. Cele dintâi tentative de a scrie cifrele utilizând primele zece litere 
ale alfabetului au fost făcute în secolul al VI-lea înainte de Hristos, de către 
celebrul matematician Pitagora.  

De abia, în anul 610 după Hristos, un savant indian, pe numele său 
Aryabhata a inventat cele nouă cifre pe care le utilizăm în prezent: 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8, 9 şi un punct (.) pentru zero.  

După moartea profetului lor, Mahomed, în anul 632, triburile arabe se 
unifică şi cuceresc imense teritorii din India până în Spania. Combinând 
operele matematicienilor greci cu ale celor indieni, ei vor pune la punct 
sistemul de numeraţie zecimal.  

Pentru prima dată apare zero, nume venit din latinescul „zephrum“, la 
rândul său derivat din limba arabă. 

În scrierea zecimală a numerelor naturale 10 unităţi formează o grupă numită 
zece, 10 zeci formează o nouă grupă numită sută, ş.a.m.d. 

Învăţarea număratului a apărut ca necesară omului din trecutul foarte 
îndepărtat. De-a lungul timpului, diferite popoare au inventat şi au 
dezvoltat mai multe sisteme de numeraţie. 

 
Mesopotamienii foloseau următoarele cifre: 

� = 1  ;  � = 10  ;  � = 60. Exemplu: 45 = ��������� 
Acesta este un sistem poziţional şi s-a dezvoltat între anii 3000 şi 2000 î.Hr.  
Egiptenii foloseau un sistem cu simboluri scrise numite hieroglife: 

│ = 1 (o liniuţă); ∩ = 10 (un val);  = 100 (o funie);   = 1000 (o floare de 

lotus); ⌠  = 100000 (deget arătător) ;    = 1000000 (om). 
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CAPITOLUL IICAPITOLUL IICAPITOLUL IICAPITOLUL II    
 

„Matematica vine de la Dumnezeu şi conduce la Dumnezeu.“ 
(Gerbert) 

 

ÎMPĂRȚIREA CU REST A NUMERELOR NATURALE.  
METODA REDUCERII LA ABSURD 

 
 

Observaţii:   
� Am observat că în urma împărţirii unui număr natural D  la un număr 
natural Î  (diferit de zero) se obţine un cât notat cu C  şi un rest notat cu R. 
Pentru a face proba operaţiei de împărţire se înmulţeşte câtul cu 
împărţitorul, iar apoi rezultatul se va aduna cu restul.  
Dacă se efectuează corect calculele se va obţine deîmpărţitul.  
Ca regulă, acest lucru se mai poate scrie sub forma: D Î C+R= ⋅ , unde 
0 R Î≤ < . Regula de mai sus se mai poate scrie sub forma următorului enunţ:     
 

Reţineţi!  

� „Oricare ar fi numerele naturale D  şi ,Î  cu 0,Î ≠  există şi sunt unice 
numerele naturale C  şi R  astfel încât ,D Î C+R= ⋅  0 R Î≤ < ”.  
� Acest enunţ mai este cunoscut şi sub denumirea de teorema împărţirii cu 
rest a numerelor naturale.  
� În continuare vom mai face câteva observaţii importante:  
� 1. Î  este diferit de zero deoarece împărţirea la zero nu are sens.  
� 2. Condiţia ca restul să fie cuprins între 0  şi 1Î −  (inclusiv 0  şi 1Î − ) 
este esenţială. De exemplu, dacă vom împărţi un număr la 4  resturile 
posibile sunt 0,1, 2  şi 3, iar dacă împărţim un număr natural la 5 resturile 
posibile sunt 0, 1, 2, 3 şi 4 etc.   
� 3. Dacă 0,R =  atunci împărţirea este exactă şi are ca rezultat un număr 
natural. În acest caz relaţia împărţirii cu rest devine D Î C= ⋅  sau :D Î C= .   
� 4. Oricare ar fi numărul natural nenul ,Î  0 : 0Î =  şi oricare ar fi numărul 
natural ,D  :1D D= .  

Probleme rezolvate 
1. Determinaţi numerele naturale care prin împărţire la 5  dau câtul 4 .  
Rezolvare:  
Fie D  unul dintre numerele căutate. Din relaţia împărţirii cu rest avem că 

5 4 ,D R= ⋅ +  unde 0 5,R≤ <  prin urmare 20 ,D R= +  unde R ia valorile: 
0, 1, 2, 3, 4. Conchidem că D ia valorile: 20, 21, 22, 23, 24. 
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CAPITOLUL IIICAPITOLUL IIICAPITOLUL IIICAPITOLUL III    

„Matematica se face oriunde, oricând şi oricum.“ 
Grigore Moisil 

PROPRIETĂŢILE ADUNĂRII ŞI ÎNMULŢIRII NUMERELOR NATURALE. 
FACTOR COMUN. ORDINEA EFECTUĂRII OPERAŢIILOR  

ŞI FOLOSIREA PARANTEZELOR 
 
 

Reţineţi: 
� Proprietăţile adunării numerelor naturale  
 

� Adunarea este comutativă a + b = b + a , oricare ar fi numerele naturale a şi b. 
                                             ↑  ↑   ↑        ↑              

                           Exemplu:   8 + 9 = 9 + 8 
 

� Adunarea este asociativă (a + b) + c = a + ( b + c) ,  oricare ar fi numerele  
                                            ↑   ↑   ↑            ↑    ↑   ↑      naturale a, b şi c. 
                          Exemplu: (20+35)+15 = 20+(35+15) 
 

� 0 este element neutru pentru 
adunarea numerelor naturale 

Exemplu: 

a + 0 = a , oricare ar fi numărul natural a. 
↑     ↑    ↑ 
3 + 0 = 3 

 

� Putem utiliza proprietăţile adunării pentru a efectua calcule rapide: 
 

Exemple: 
Calculaţi cât mai rapid: 

a) 3125 + 1745;  b) 57 + 63 + 21 + 79 + 37 + 43. 
 

Rezolvare: 
a) 3125 + 1745 = (3100 + 25) + (1700 + 45) = (3100 + 1700) + (25 + 45) =
= 4800 + 70 = 4870. 

 

b) 57 63 21 79 37 43 (57 43) (63 37) (21 79)+ + + + + = + + + + + =
�����

������������

�������������������

 

100 100 100= + + 100 3 300= ⋅ = . 
���� Proprietăţile înmulţirii numerelor naturale 
 

� Înmulţirea este comutativă a · b = b · a , oricare ar fi numerele naturale a şi b. 
                                             ↑  ↑   ↑    ↑               

                          Exemplu:    3 · 9 = 9 · 3 
 

 

� Înmulţirea este asociativă (a · b) · c = a · ( b · c) ,  oricare ar fi numerele 
                                               ↑   ↑  ↑            ↑   ↑  ↑      naturale a, b şi c. 
                             Exemplu: (3 · 10) ·5 =  3· (10 · 5) 
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CAPITOLUL IVCAPITOLUL IVCAPITOLUL IVCAPITOLUL IV    
 

ȘIRURI DE NUMERE NATURALE 
 
1. Observă regula și completează șirul: 

 3 7 11 15  
 
 

2. Observă regula și completează șirul: 
 23 20 17 14  

 
 

3. Observă și completează numărul corespunzător: 13, 31, 43,  . 
 
 

4. Completează șirul de numere cu încă 6 numere: 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 
4, 5, 6, __, __, __, __, __, __. 
 
 

5. Scrie numerele care lipsesc în casetele libere: 
30 26  18  10  2 

 
 

6. Scrie numerele care lipsesc în casetele libere: 
65 60  50   30 25  

 
 

7. Completează casetele libere: 
0 1 1 2 2 2 3 3 3 3        

 
 

8. Completează cu numere piramida: 
 
 
 
 
 

 
 12 

 5 7 
1 2 3 4 

9. Completează cu numere piramida: 
 

 
  

   
 4 5 3 

0  3 2 1 
 
 

10. Completează cu numere piramida: 
 
 
  

  
 8 7 

28 18 10 3 

 11. Completează cu nemere piramida: 
 

 
  

   
6   6 

3 3   3 
1 2 1 2 1 2 
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CAPITOLUL VCAPITOLUL VCAPITOLUL VCAPITOLUL V    
 

PROBLEME DE NUMĂRARE 
 

Probleme rezolvate 
 
1. Se scriu toate numerele naturale de la 2 la 700. Câte cifre de 5 se folosesc? 
Rezolvare: 
Să urmărim apariția cifrei 5 pe poziția unităților, apoi pe poziția zecilor și 
în final pe poziția sutelor. Să avem în vedere că cifra 5 poate să apară pe 
mai multe poziții în componența unora dintre numere (de exemplu: 55, 
505, 555, etc.). Să numărăm aparițiile cifre 5 pe o anumită poziție, făcând 
abstracție de prezența sau absența acestei cifre pe celelalte poziții. 
Pe poziția unităților cifra 5 apare în scrierea numerelor: 5, 15, 25, 35, 45, 
55, 65, 75, 85, 95, 105, ..., 195, 205, ..., 295, ..., 495, 505, 515, 595, ..., 605, 
615, ..., 695. Dacă eliminăm cifra unităților din numerele acestui șir obținem 
numerele naturale consecutive din șirul 0, 1, 2, ..., 69, adică 69 + 1 = 70 de 
numere (am acceptat că numărul 5 îl putem scrie ca 05).  
Pe poziția zecilor cifra 5 apare în scrierea numerelor: 
  50,  51, ...,   59      (59 − 49 = 10 numere); 
150, 151, ..., 159 (159 − 149 = 10 numere); 
250, 251, ..., 259 (259 − 249 = 10 numere); 
................................................................... 
550, 551, ..., 559 (559 − 549 = 10 numere); 
650, 651, ..., 659 (659 − 649 = 10 numere). 

Avem 7 rânduri a câte 10 numere care au cifra zecilor 5, adică 7 · 10 = 70 
de numere. 
Pe poziția sutelor 5 apare în scrierea numerelor: 
500, 501, ..., 597, 598, 599 (599 − 499 = 100 de numere). 
Prin urmare, se vor folosi 70 + 70 + 100 = 240 de cifre de 5 pentru a scrie 
toate numerele naturale de la 2 la 700. 
 
 

2. Aflați de câte ori apare cifra 8 în scrierea tuturor numerelor naturale de 
la 152 la 2013. 
Rezolvare: 
Pe poziția unităților cifra 8 apare în scrierea numerelor: 
158, 168, 178, 188, 198, 208, ..., 298, ..., 1998, 2008. 
Se observă că eliminând cifra 8 a unităților se obține șirul de numere 
consecutive: 15, 16, 17, ..., 200, adică 200 − 14 = 186 de numere. 
Deci pe poziția unităților cifra 8 se află 186 de numere.  



 – 64 –

CAPITOLUL CAPITOLUL CAPITOLUL CAPITOLUL VVVVIIIIIIII    

„E drept că matematica pare uneori să ne 
îndrume spre ţinuturi ce nu au nicio legătură cu 
lumea faptelor, în mijlocul căreia respirăm. De atâtea 
ori însă tocmai aceste născociri îşi găsesc ulterior 
aplicarea cea mai surprinzătoare.“ 

Lucian Blaga 
 

METODE DE REZOLVARE A PROBLEMELOR  
DE ARITMETICĂ 

 

VII.1.  METODA  REDUCERII  LA UNITATE 
 

 

� Reţineţi: Metoda reducerii la unitate o întâlnim frecvent în diverse 
situaţii cotidiene, precum şi în rezolvarea unor probleme simple la alte 
discipline ca: fizica, chimia, biologia etc. Metoda constă în compararea 
mărimilor date şi aflarea mărimii solicitate în enunţul problemei printr-o 
etapă intermediară de comparare cu unitatea.   
 

Probleme rezolvate 
 

1. 3 kg de roşii costă 6 lei. 
Cât costă 7 kg de roşii de aceeaşi calitate? Dar 11 kg de roşii de aceeaşi 
calitate? 
Rezolvare: 
Aşezăm datele problemei astfel: 

Cantitatea                         Costul total 
3 kg roşii   ........................ 6 lei 
1 kg roşii   ........................ 6 lei :  3 = 2 lei 
7 kg roşii   ........................ 2 lei ·  7 = 14 lei 
11 kg roşii ........................ 2 lei ·11 = 22 lei. 

 
 
 

2. Dacă 20 de pixuri costă 40 de lei, cât ar costa 13 pixuri de acelaşi fel? 
Rezolvare: 
Aşezăm datele problemei astfel: 

Cantitatea                    Costul total 
20 pixuri  ..................... 40 lei 
1 pix         .................... 40 lei : 20 = 2 lei 
13 pixuri  .....................  2 lei · 13 = 26 lei. 
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