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STIMAȚI ELEVI!
Ați studiat deja patru ani matematica şi ați însuşit mult material nou 

şi interesant. În viitor vă aşteaptă încă multe lucruri frumoase şi utile.
Oamenii aplică cunoştințele matematice pe parcursul întregii vieți; atât 

la serviciu, cât şi în viața de toate zilele. La ora actuală, când ştiința se 
dezvoltă vertiginos, este imposibil de a-şi imagina un specialist, în orice 
ramură de activitate umană, fără cunoştințe matematice.

Pentru a însuşi matematica, sunt necesare următoarele deprinderi: 
de a număra, raționa, compara, concluziona, de a formula întrebări şi de 
a răspunde la ele, de a rezolva probleme si de a-şi argumenta propriile 
concluzii. Toate aceste deprinderi le veți putea dezvolta dacă veți lucra 
la lecții cu stăruință şi responsabilitate şi dacă veți munci de sine stătător 
acasă. Manualul o să vă fie, în acest caz, un bun prieten şi ajutor.

Prin ce este interesant şi util acest manual? Tot materialul este împărțit 
în opt capitole, iar capitolele, la rândul lor, – în paragrafe. În fiecare paragraf 
veţi întâlni material teoretic şi probleme. Învățând teoria, să atrageți atenția 
mai cu seamă la textul luat în ramă. El conține formulări importante care 
trebuie înțelese şi memorizate, pentru a le putea aplica la soluționarea 
problemelor. Termenii (denumirile ştiințifice) noțiunilor matematice sunt 
evidenţiaţi cursiv.

Întrebările rubricii „Amintiți-vă principalul”, prezente după fiecare 
paragraf, o să vă ajute să verificați cum ați însuşit materialul şi să-l repetați. 
După fiecare capitol sunt întrebări de control şi diverse teste, cu ajutorul 
cărora puteţi verifica în ce măsură cunoaşteţi tema studiată.

Problemele din manual sunt împărţite în patru niveluri de complexitate. 
Numerele problemelor nivelului de complicaţie elementară sunt însemnate 
cu prim (ştrih) (‘). Acestea sunt exerciții pregătitoare pentru acei care nu 
sunt încrezuți că au înțeles bine materialul teoretic. Numere cu cerculețe 
(°) au problemele nivelului de complexitate medie. Ele trebuiesc rezolvate 
de către toți, pentru a avea posibilitatea de a studia matematica mai 
departe. Numerele problemelor nivelului de complexitate suficientă nu au 
semne lângă număr. Învățându-vă a le rezolva, veți putea demonstra cu 
încredere nivelul suficient al reuşitei la învățătură. Cu asteriscuri (*) sunt 
notate problemele nivelului de complexitate înaltă. Dacă nu veți putea să 
le rezolvați din prima încercare, nu vă întristați, ci dați dovadă de răbdare 
şi perseverență. Drept recompensă pentru rezolvarea unei probleme 
complicate va fi marea bucurie că sunteţi elevi stăruitori şi descurcăreţi!

Rubrica „Află mai mult” vă va ajuta să vă îmbogăţiţi cunoştințele în 
domeniul matematicii.

În manual sunt folosite semne speciale (pictograme). Ele o să vă ajute 
să vă orientați mai bine în materialul de studiu.

Vă dorim succese  
şi satisfacție în procesul studierii matematicii!
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CAPITOLUL NUMĂRARE, MĂSURĂ 

ŞI NUMERE

În acest capitol veți afla:
	 care numere se numesc naturale;
	 cum poate fi folosit sistemul zecimal de numerație;
	 ce este semidreapta numerică şi cum se compară 

numerele naturale cu ajutorul ei;
	 ce este dreapta, semidreapta, segmentul, unghiul;
	 cum se măsoară segmentele şi unghiurile;
	 care este deosebirea dintre expresia numerică şi egalitate;
	 cum se aplică în practică materialul studiat
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NUMĂRARE, MĂSURĂ ŞI NUMERE 5

§ 1.  OBIECTE ŞI UNITĂȚI DE NUMĂRARE

Cercetați figurile 1-3. Vedeți un teanc de cărți (fig. 1), nişte 
mere într-un paner (fig. 2), câteva monede de o copeică 
(fig. 3). Pentru a răspunde la întrebarea „Câte?”, trebuie 
să numărați cărțile, merele şi monedele, apoi să arătaţi 
cantitatea lor printr-un anumit număr.

	 Fig. 1	 Fig. 2	 Fig. 3

	 Numerele care sunt folosite pentru numărare se numesc 
naturale.

Știți că unității de numărare îi corespunde numărul natural 
1. Numărul 2 corespunde la două unități de numărare ş. a. 
m. d. Fiecărei cantități de obiecte ale numărării îi corespunde 
un oarecare număr natural. Lipsa obiectelor numărării 
este exprimată cu numărul 0 (zero). Deoarece numărarea 
obiectelor niciodată nu începe cu 0, acest număr nu este 
considerat natural. Astfe, cel mai mic număr natural este 
numărul 1.

Există oare cel mai mare număr natural? Nu. Cât ar fi de 
mare numărul natural, totdeauna se poate adăuga la el 1 şi 
se poate scrie numărul natural următor.

Scriem câteva numere naturale consecutive şi punem trei 
puncte. Aceasta înseamnă că mai departe scrierea poate fi 
continuată până la infinit:

1; 2; 3; 4; 5; 6;…

Am obținut însemnarea şirului de numere naturale.

MEMORIZAȚI!



6 Capitolul 1

  1) cel mai mic număr natural este numărul 1;
  2)  nu există cel mai mare număr natural;
  3) fiecare număr natural, începând cu al doilea, este cu 1   
      mai mare decât cel precedent;
  4) numărul 0 nu este număr natural.

Cercetați figurile 4 – 6. Se dau 105 monede (fig. 4), 1 
pereche de mănuşi (fig. 5), 7 jumătăți de nuci (fig. 6). În 
general, obiectele pot fi numărate fiecare în parte, sau grupele 
şi părțile de obiecte. În acest caz se utilizează următoarele 
unități de numerație: bucata, perechea, pentada, zecea, 
jumătatea, treimea, sfertul şi altele.

			

	 105 bucăți	 1 pereche	 7 jumătăți
	 Fig. 4	 Fig. 5	 Fig. 6

Dacă este vorba despre oameni, atunci denumirea „bucată” 
este înlocuită cu cuvântul „persoană” sau „om”. De exemplu, 
despre cantitatea de elevi în clasă se spune: „30 persoane” 
sau „30 elevi”.

Scrierile „105 bucăți”, „1 pereche”, „7 jumătăți”, „30 de per-
soa ne” sunt numite numere concrete.

Pentru numărare se folosesc denumirile de numere, iar la 
scrierea numerelor – semne anumite pentru reprezentarea 
lor. Aceste semne formează alfabetul numeric şi se numesc 
cifre. Noi ne folosim de alfabetul numeric care conține zece 
cifre:

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Acest alfabet numeric a nimerit în Europa din țările arabe, 

de aceea cifrele lui sunt numite arabe.

Atrageți atenție:
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Se ştie, însă, că aceste semne erau folosite mult mai 
devreme în India, şi anume de acolo ele au nimerit în țările 
arabe. 

Regulile, conform cărora se compun numerele, sunt 
numite sistem de numerație  sau numerație. Ştiți deja că în 
sistemul de numerație pe care noi îl folosim zece obiecte de 
numerație formează o zece. Zece zeci formează suta, zece 
sute constituie o mie ş. a. m. d. De aceea acest sistem de 
numerație este numit zecimal.

Sistemul zecimal este pozițional. Dacă vom schimba 
locul (poziția) cifrei în scrierea numărului, atunci numărul se 
schimbă. De exemplu daca în numărul 251 vom schimba 
poziția cifrei 5, obținem sau 521, sau 215. Acestea sunt deja 
alte numere.

În scrierea numărului sunt clase, iar în fiecare clasă sunt 
câte trei ordine –  unitățile acestei clase, ale lui zeci şi sute. 
Unele clase voi deja le ştiți: clasa unităților, clasa miilor şi clasa 
milioanelor. După clasa milioanelor urmează clasa miliardelor, 
după ea – clasa trilioanelor, apoi clasa cvadrilioanelor, clasa 
cvintilioanelor, clasa sextilioanelor ş. a. m. d. Cantitatea de 
clase poate fi mărită şi mai departe. Însă pentru necesitățile 
practice este suficientă cunoaşterea a primelor patru clase.

În tabelul 1 este scris numărul o sută douăzeci şi trei de 
miliarde patru sute cinci milioane şase sute şaptezeci şi opt 
de mii nouă sute optzeci şi şapte. După cum observaţi, în 
acest număr lipsesc zecile de milioane. De aceea, în ordinul 
zecilor al clasei milioanelor stă cifra 0

Tabelul 1

Clasa Miliardelor Milioanelor Miilor Unităților

Ordinul
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Numărul 1 2 3 4 0 5 6 7 8 9 8 7
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P r o b l e m ă .  Citiți numărul 3 492 503 072.

R e z o l v a r e .
1. Divizăm scrierea numărului în clase, mişcându-ne de la 
    dreapta spre stânga: 3 492 503 072.
2. Numim clasele prezente în scrierea numărului, începând cu 
    clasa unităților: unități, mii, milioane, miliarde.
3. Numim numărul care se conține în fiecare clasă, începând cu 
    clasa unităților:
    în clasa unităților – 72;
    în clasa miilor – 503;
    în clasa milioanelor – 492;
    în clasa miliardelor – 3.
4. Citim numărul dat, începând cu clasa cea mai mare: trei 
    miliarde patru sute nouă zeci si două de milioane cinci sute         
    trei mii şaptezeci şi doi.

 pentru a citi un număr cu mai multe cifre:
1) divizați în clase scrierea numărului de la dreapta spre stânga;
2) numiți clasele prezente, începând cu clasa unităților;
3) începând cu clasa superioară (cea mai mare), citiți numerele 
    care se conțin în fiecare clasă împreună cu denumirea clasei   
    (afară de denumirea clasei unităților).

În sistemul zecimal de numerație fiecare număr natural 
poate fi scris în formă de sumă a termenilor de ordin. De 
exemplu, numărul 5248 constă din 5 mii, 2 sute, 4 zeci şi 8 
unități, de aceea:

5248 = 5000 + 200 + 40 + 8 = 
= 5 · 1000 + 2 · 100 + 4 · 10 + 8 · 1.

	 Află mai mult
1. Denumirea numerelor naturale provine de la cuvântul latin natura.
2. Proveniența sistemului zecimal de numerație este legată de 
cantitatea de degete la ambele mâini ale omului.

Atrageți atenție:
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3. Afară de sistemul zecimal de numerație, în timpul nostru se 
mai utilizează şi sistemul roman, care a fost inventat de romanii 
antici. Pentru scrierea numerelor în acest sistem sunt utilizate 
cifrele romane.

I V X L С D M
1 5 10 50 100 500 1000

În acest sistem numerele naturale sunt scrise cu ajutorul 
repetării cifrelor romane. De exemplu, 3 – III, 20 – XX.

Cifrele romane sunt folosite cel mai frecvent la notarea 
numerelor de ordine. Pentru a nu scrie 1, al 2-lea, al 3-lea, se 
scrie I, II, III si se citeşte „primul”, „al doilea”, „al treilea”.

4. Noi folosim şi rămăşițele altor sisteme de numerație – ale 
sistemului cu baza doisprezece (duzipal) si ale sistemului şase- 
zecimal (cu baza 60). De exemplu, anul noi îl împărțim în 12 luni, 
serviciile de masă le numărăm cu duzinele, semiduzinele. Duzina 
înseamnă 12 bucăți. Ora constă din 60 minute, minuta – 60 
secunde ş. a.

1. Care numere se numesc naturale?
2. Explicați deosebirea dintre cifră şi număr.
3. Numiți cel mai mic număr natural. Există oare cel mai mare număr 
    natural?
4. Care numere se numesc concrete?
5. De ce sistemul nostru de numerație se numeşte zecimal?
6. În ce constă esența scrierii poziționale a numărului?
7. Numiți în ordinea creşterii patru clase din scrierea numerelor  
    naturale.
8. Câte ordine sunt în clasa:
1) unităților; 2) miilor; 3) milioanelor; 4) miliardelor? Numiți-le.

	REZOLVAȚI PROBLEMELE

1ђ.	 Câte pagini sunt în al vostru: 1) caiet; 2) zilnic; 3) manual de 
matematică? Ce numere ați folosit în procesul numărării?

2ђ.	Este oare considerat zero număr natural? Explicați răspunsul.
3ђ.	E adevărat oare că în şirul numerelor naturale este: 1) cel mai mic 

număr; 2) cel mai mare număr?

AMINTIȚI-VĂ PRINCIPALUL
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4ђ.	 Oare pentru orice număr natural poate fi numit: 1) numărul 
anterior; 2) numărul următor?

5ђ.	 Cu ajutorul numerelor concrete, scrieți consecutivitatea:  
1) băncilor din sala voastră de clasă; 2) perechilor de elevi care 
şed în băncile clasei voastre; 3) elevilor din clasa a 5-a a şcolii 
voastre; 4) paginilor din manualul vostru de matematică.

6°.	Numiți primele zece numere ale şirului de numere naturale.
7°.	Oare	poate fi considerat şirul dat de numere naturale şirul:
 1) 1; 2; 3; 5; 6;…;
 2) 0; 1; 2; 3; 4; 5;…;

3) 3; 4; 5; 6; 7;…;
4) 1; 2; 3; 4; 5;…?

	 Explicați răspunsul.
8°.	Este scris corect numărul dat ca sumă a termenilor de ordin:
 1) 451 = 4 · 100 + 5 · 10 + 1 · 1; 
 2) 302 = 3 · 100 + 2 · 10;
 3) 8195 = 8 · 1000 + 1 · 100 + 9 · 10 + 5 · 1?
9°.	Citiți numărul:
 1) 34 902;
 2) 102 091;

3) 56 123 098;
4) 55 000 555;

5) 4 523 475 234;
6) 10 000 000 000.

 Câte cifre au fost folosite pentru scrierea acestui număr? Câte 
cifre diferite sunt utilizate pentru scrierea lui? Explicați de ce 
răspunsurile în cazurile întâi şi doi sunt diferite.

10°.		Care poziție ocupă cifra 7 în scrierea numărului:
	 1) 1178; 2) 1718; 3) 1187; 4) 7118?
11°.	Citiți răspunsul:
	 1) 15;
 2) 438;

 3) 6549;
 4) 29 899;

 5) 899 999;
 6) 2 841 500 000.

 Numiți numărul care în şirul numerelor naturale urmează după 
numărul dat.

12°.	Citiți numărul:
	 1) 30;
 2) 169;

3) 4261;
4) 80 000;

5) 762 809;
6) 4 000 100;

7) 1 725 999;
8) 499 569 110.

 Numiți numărul precedent numărului dat.
13°.	 Câte numere ale şirului de numere naturale sunt amplasate între:
 1) 10 şi19; 2) 99 şi 110; 3) 451 şi 471; 4) 1000 şi1025?
 Există oare vreo legitate de găsire a cantității de numere?
14°.	Câte numere ale şirului de numere naturale sunt repartizate: 1) 

de la 10 până la 23; 2) de la 57 până la 68; 3) de la 245 până la 
251; 4) de la 1231 până la 1245? 
Există oare o legitate a aflării cantității de numere?
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15°.	Scrieți numărul cel mai mic şi cel mai mare din:
1) numerele naturale de o cifră;
2) numerele naturale de două cifre;
3) numerele naturale de trei cifre;
4) numerele naturale de cinci cifre.

16°.	 În şirul numerelor naturale, câte numere sunt:
1) de o cifră; 2) de două cifre; 3) de trei cifre; 4) de 4 cifre?

17°.	Scrieți numărul în care sunt:
	 1)	52 mii 435;
	 2)	4 milioane 410 mii 561;
	 3)	16 milioane 28 mii 238;

	 4)	700 milioane 70 mii 7;
	 5)	12 miliarde 12 mii 12;
	 6)	52 milioane 52 mii.

18°.	Scrieți numărul în care sunt:
1) 216 mii 290;
2) 48 milioane 534 mii 308;
3) 32 miliarde 17 milioane 34 mii 109;
4) 46 miliarde 46 milioane 46 mii 46.

19°. Scrieți cu cifre numărul:
1) cinci sute douăzeci şi trei;
2) două mii patru sute optzeci şi unu;
3) patruzeci şi trei de  mii şasezeci şi opt;
4) o sută douăzeci de mii douăzeci;
5) paisprezece milioane două mii douăzeci şi cinci;
6) o sută şaptezeci şi două de milioane şaptezeci şi două de mii.

20°.		Scrieți cu cifre numărul:
1) opt sute patruzeci şi cinci;
2) şasezeci şi trei de mii opt sute doi;
3) şaptesprezece miliarde şaptesprezece mii şaptesprezece;
4) două zeci şi unu de milioane două sute zece mii douăzeci şi unu.

21°.	Scrieți de patru ori la rând numărul:
	 1) 28; 2) 409. 	
	 Citiți numerele obținute
22°.	Scrieți numărul în formă de sumă a termenilor de ordin:
	 1) 543;
 2) 207;

 3) 7019;
 4) 4 754 002;

5) 48 012 514;
6) 3 003 030 300.

23°.	Scrieți numărul în formă de sumă a termenilor de ordin:
	 1) 712;
 2) 470;

 3) 2105;
 4) 678 021;

5) 904 520 451;
6) 1 900 190 019 109.

24°.	Dintre numerele de zece cifre, când în scrierea fiecăruia toate 
cifrele sunt diferite, arătați pe cel mai mic şi pe cel mai mare.
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25°.	În clasa a 5-a sunt 30 de elevi. Câte bănci trebuiesc instalate în 
încăperea clasei, dacă în fiecare bancă şed câte doi elevi?

26°.	La mâini sunt 10 degete. Câte degete sunt la 10 mâini?
27°.	O bunică a hotărât să împartă egal la ai săi trei nepoți nişte nuci. 

Câte nuci va primi fiecare nepot, dacă bunica are 15 nuci?
28.	Scrieți cu cifre numerele care se întâlnesc în text: „Niprul este al 

treilea râu ca lungime din Europa după Volga şi Dunăre, are cea mai 
lungă albie în limitele Ucrainei. Lungimea Niprului în stare naturală 
constituia două mii două sute optzeci şi cinci kilometri, acum (după 
construirea cascadei de lacuri de acumulare, când în multe locuri 
au îndreptat calea navigabilă) – două mii două sute unu kilometri. 
Se împarte în trei părți: lungimea cursului superior (de la izvoare 
până la oraşul Kiev) constituie o mie trei sute douăzeci kilometri, 
lungimea părții mijlocii (de la Kiev până la Zaporojia) – cinci sute 
cincizeci kilometri şi lungimea părții inferioare (din Zaporojia până 
la deltă) – trei sute douăzeci şi şase de kilometri”.

29.	După datele tabelului 2 aflați numerele necunoscute:
Tabelul 2

а 15 101
а + 1 54 235
а – 1 64 419

30.	  Pentru numărul natural a scrieți următoarele patru numere 
naturale.

31.	 Calculați de câte ori se întâlneşte cifra 1 în scrierile tuturor 
numerelor naturale de la 1 până la 100.

32.	 Calculați de câte ori se întâlneşte cifra 9 în scrierile tuturor 
numerelor naturale de la 1 până la 100.

33.	 Calculați care cifră se întâlneşte cel mai frecvent în scrierile 
tuturor numerelor naturale de la 1 până la 100 şi care – cel mai rar.

34.	Într-un bloc de locuințe sunt 160 de apartamente. De câte ori este 
scrisă pe uşi cifra: 1) 5; 2) 7?

35.	Câte numere de două cifre se pot obţine din cifrele 1, 2, 3, 4, dacă 
acestea trebuiesc scrise în ordine crescândă?

36.	Scrieți toate numerele de patru cifre, ce sunt compuse din cifrele 
1, 2, 3, 4. Câte numere ați obținut? Scrieți toate numerele de patru 
cifre care sunt alcătuite din cifrele 0, 1, 2, 3, 4. Câte numere ați 
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obținut? Explicați de ce se deosebesc răspunsurile în cazurile întâi 
şi doi.

37*.	Un număr natural de opt cifre este scris cu două unități, cu doi 
doieri, cu doi trieri şi cu doi pătreri. Între cifrele de unu stă o cifră, 
între doieri – 2 cifre, între treieri – trei cifre, între pătreri – patru. 
Aflați acest număr. Câte astfel de numere pot fi scrise?

38*.	Pentru numerotarea paginilor cărții „Matematică interesantă” au 
fost necesare 324 de cifre. Câte pagini are această carte?

39*.	Cartea are 825 de pagini. Câte cifre au fost necesare pentru 
numerotarea tuturor paginilor ei?

40*.	Găsiți legitatea şi scrieți următoarele două numere:
	 1)	1,	3,	5,	7,	…;
	 2)	2,	4,	6,	8,	…;

3)	5,	12,	19,	26,	…;
4)	800,	400,	200,	100,	…	.

41*.	 În numărul 111 171 111 ştergeți trei cifre astfel, încât numărul 
obținut să fie: 1) cel mai mare; 2) cel mai mic.

PUNEŢI ÎN PRACTICĂ

42.	Citiți la rând data, luna şi anul naşterii voastre. Ce număr ați 
obținut? Citiți-l.

43.	Anul de învățământ începe la 1 septembrie, iar vacanța de iarnă, 
de regulă – la 25 decembrie. Mai este o săptămână de vacanță 
toamna. Calculați câte zile ați învățat în primul semestru.

	PROBLEME PENTRU REPETARE

44.	Calculați oral:
	 1)	(24	:	8	+	14)	·	2	–	15; 2)	(45	+	5)	:	10	·	4	–	12.

45.	Calculați:
	 1)	(542	–	128)	:	18	+	24	·	15; 2)	(32	·	16	+	38)	:	11	–	25.

46.	La careul festiv dedicat datei de 1 septembrie au venit 28 elevi 
din clasa a 5-a A, 27 elevi din clasa a 5-a B şi 32 elevi din clasa a 
5-a C. Câți elevi din a 5-a au asistat la careul de sărbătoare?

47.	 În tabăra de vară „Visul” în primul schimb s-au odihnit 85 de copii, 
în al doilea – cu 15 copii mai mulți decât în primul schimb, iar în 
al treilea – cu 20 de copii mai puțin decât în al doilea schimb. Câți 
copii s-au odihnit în tabăra „Visul” vara aceasta?



14 Capitolul 1

§ 2. DREAPTA, SEMIDREAPTA, SEGMENTUL. 
MĂSURAREA SEGMENTELOR

Figura 7 arată o linie de tensiune înaltă, iar figura 8 – o 
automagistrală. Ele sunt întinse ca o strună şi nu se vede 
nici începutul, nici sfârşitul lor. Schematic, putem să le 
reprezentăm printr-o linie dreaptă (fig. 9).

	 Fig. 7	 Fig. 8	 Fig. 9

Figura geometrică dreapta este infinită. E clar că pe hârtie 
putem reprezenta numai o oarecare parte a dreptei. Pentru a 
trasa dreapta utilizăm rigla (fig. 10).

Dreapta se notează cu o literă mică a alfabetului latin 
(de exemplu, a) şi se scrie: dreapta a. În figura 11 sunt 
reprezentate dreptele a, b şi c.

Fiecare dreaptă constă din puncte (fig. 12).

b

a

c

	 Fig. 10	 Fig. 11 

Мал.	12

Punctul – este cea mai simplă figură geometrică. 
Pentru a reprezenta punctul este suficient de atins 

creionul de hârtie (fig. 13).

Fig. 13

Fig. 12 
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Punctele sunt notate cu litere majuscule 
ale alfabetului latin (de exemplu A) şi se 
scrie: punctul A. În figura 14 vedeți punctele 
A, B şi C.

Cercetați figurile 15 – 16. După cum 
observați, printr-un punct pot fi duse o 
mulțime arbitrară de drepte (fig. 15), însă prin 
două puncte – numai o singură dreaptă (fig. 16).

0	 1	 2	 3	 4

	 Fig. 15	 	 Fig. 16

	 Prin două puncte se poate duce numai o dreaptă.

Datorită acestei proprietăți dreapta poate fi notată cu două 
litere mari – cu denumirile a două puncte arbitrare ale acestei 
drepte. În figura 17 este redată dreapta AB.

Pe scurt, se spune şi se scrie: dreapta AB. 
Să trasăm o porțiune a dreptei de o parte a punctului (fig. 

18). Am obținut figura geometrică semidreapta. Punctul dat 
se numeşte originea semidreptei.

Semidreapta se înseamnă cu două litere – denumirea 
originii şi denumirea oricărui alt punct al ei. În figura 19 vedeți 
semidreapta BC.

A B

	

B C

dreapta AB semidreaptă semidreapta BC

	 Fig. 17	 Fig. 18	 Fig. 19

Se spune şi se scrie pe scurt: semidreapta BC.

MEMORIZAȚI!

A

B

C

Fig. 14
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												Fig. 20                                 Fig. 21 Fig. 22

Oare poate fi numită semidreapta din figura 19 CB? Nu, 
deoarece punctul C nu este originea acestei semidrepte.

Trasăm o porțiune de dreaptă ce uneşte două puncte (fig. 
20). Am obținut figura geometrică segment. Punctele date se 
numesc extremitățile segmentului.

Segmentul se notează cu două litere – denumirile 
extremităților lui. În figura 21 vedeți segmentul CD.

Se spune si se scrie pe scurt: segmentul CD.

       semidreapta  şi segmentul sunt părți ale dreptei.

Trasăm dreapta AB şi notăm pe ea două puncte: R şi S (fig. 
22). Am obținut trei părți ale dreptei AB – două semidrepte 
RA şi SB şi segmentul RS.

Spre deosebire de dreaptă şi semidreaptă, segmentul este 
caracterizat de lungimea lui. Pentru măsurarea segmentelor 
se utilizează rigla cu diviziuni. În figura 23 vedeți segmentul 
MN cu lungimea de 4 cm, sau 40 mm.

M N

0	 1	 2	 3	 4

		 	 Fig. 23

Pe scurt se scrie: MN = 4 cm sau MN = 40 mm şi se spune: 
„Segmentul MN este egal cu patru centimetri” sau „Segmentul 
MN este egal cu patruzeci milimetri”.

Este adevărat oare că 4 cm = 40 mm? Da, deoarece 
aceasta-i lungimea aceluiaşi segment ce este exprimată cu 
ajutorul diferitelor unități de măsură a lungimii.

Atrageți atenția:

відрізок відрізок	CD

C D SRA B

segment segmentul CD 
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În sistemul metric de măsuri, de care noi ne folosim, 
lungimile se măsoară în milimetri (mm), centimetri (cm), metri 
(m), kilometri (km) ş. a. m. d. Totodată: 

1 cm = 10 mm;     1m = 100 cm;     1 km = 1000 m.
P r o b l e m ă .  Punctul K împarte segmentul AB în două 
segmente – AK şi KB (fig. 24). AK = 20 mm, KB = 3 cm. Care 
este lungimea segmentului AB în centimetri? Dar în milimetri?

A BK

	 	 Fig. 24

R e z o l v a r e . 

  1) lungimea segmentului este egală cu suma lungimilor 
  părților lui;
  2) lungimea segmentului se exprimă cu ajutorul unui   
  număr concret;
  3) pentru a afla lungimea segmentului trebuie de adus 
  lungimile părților lui la aceeaşi unitate de lungime şi valorile 
  obținute de le adunat.

În practică se întâmplă că trebuie nu numai să măsurăm 
segmentele, dar şi să determinăm distanța dintre două puncte. 
Evident, că pe teren cărarea de la punctul A până la punctul 
B poate să nu fie situată pe o dreaptă. Însă în matematică 
distanța dintre două puncte totdeauna se măsoară ca lungimea 
segmentului cu extremitățile în aceste puncte.

Atrageți atenția:
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	 Distanța dintre două puncte se numeşte lungimea 
segmentului cu extremitățile în aceste puncte.

Pentru a compara segmentele se 
utilizează lungimile lor. În figura 25  
observați că AB = 3 cm şi MN = 3 
cm, de aceea AB şi MN sunt egale. 
Segmentul CD = 4 cm, de aceea 
el este mai mare decât segmentul 
AB. Corespunzător, segmentul AB               

                                      este mai mic decât segmentul CD.
Se scrie pe scurt: AB = MN, CD > AB, AB < CD.
În practică, pentru compararea segmentelor deseori se 

aplică procedeul suprapunerii (fig. 26)

Fig. 26

1) Segmentele egale au lungimi egale.
 2) Din două segmente este mai mare acela a cărui lungime      
     este mai mare.

	 					Află mai mult

1. Geometria este ştiința care studiază formele, dimensiunile 
şi repartizarea reciprocă a figurilor geometrice. Ea a apărut şi 
s-a dezvoltat datorită necesităților activității practice a omului. Se 
consideră că geometria a apărut în Egipt, iar de acolo a trecut în 
Grecia.

2. Punctul – noțiune fundamentală a geometriei. Cuvântul „punct” 
este traducerea cuvântului latin „pungo”, ceea ce înseamnă „fug”, „mă 
ating”. Cuvântul „linie” provine de la cuvântul latin „linea”, ceea ce 
înseamnă „in”, „fir de in”. Uneori acest cuvânt se interpretează ca „linie 
dreaptă”. De aici provine denumirea dispozitivului pentru desenarea 
liniilor drepte – „rigla”.

Memorizați!

Memorizați!

A B

M N

C D

3	cм

4	cм

3	cм

Fig. 25

cm

cm

cm
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3.	 Drept unitate de măsură se poate 
considera segmentul de orice 
lungime. În figuri vedeți exemple ale 
unor unități de măsură de care se 
folosesc la ora actuală în alte țări, 
de exemplu inch în Marea Britanie şi 
SUA (fig. 27), țunul în China (fig. 28). 
În timpurile străvechi popoarele slave aplicau, de exemplu, aşa 
unități de lungime ca unghia, cotul şi altele.

1. Ce este dreapta? Punctul? Segmentul? Cum de le reprezentat?
2. Câte drepte pot fi duse prin două puncte?
3. Ce numim semidreaptă? Origine a semidreptei?
4. Ce se numeşte segment? Extremități ale segmentului?
5. Ce înseamnă de aflat lungimea segmentului?
6. Cum de aflat lungimea segmentului, dacă sunt cunoscute 
lungimile porțiunilor lui?
7. Cum pot fi comparate două segmente?
8. Care sunt procedeele cu ajutorul cărora putem compara  
segmentele?

	REZOLVAȚI PROBLEMELE

48ђ.	Câte drepte pot fi duse prin: 
         1) punctele A şi B; 2) punctul C?
49ђ.	Numiți toate semidreptele reprezentate în figura 29.

M N K P

Fig. 29
50ђ.	 Ionela explică cum poate fi obținut un segment: „Dacă unim 

punctele A şi B cu o linie, obținem segmentul AB”. Oare este 
suficientă această explicație?

51ђ.	 Pe dreapta CD au notat punctele M, N şi P (fig.  30). Câte 
segmente s-au obținut? Numiți aceste segmente.

C DM N P

Fig. 30

AMINTIȚI-VĂ PRINCIPALUL

Fig. 27 Fig. 28
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52°.	 Comparați lungimile segmentelor reprezentate în figura 31:  
1) AB şi CD;   2) AB şi MN;    3) СD şi PK;  4) MN şi PK.
Numiți cel mai lung segment.

B

C

A

KP

D
M

N

B

F

A

H

M

N

C D

	 Fig. 31	 Fig. 32

53°.	 Comparați lungimile segmentelor reprezentate în figura 32:  
1) AB şi CD; 2) AB şi FH; 3) CD şi MN; 4) FH şi MN.
Numiți segmentul cel mai scurt.

54°.	Găsiți lungimea lui x din figurile 33 – 36.
8	cмA B C4	cм

x 											 10	cм

B C x Dx

	 Fig. 33	 Fig. 34 

	

12	cмx M NK

16	cм 	

x

14	cм

Cx x 5	cмA BM N

										

	 Fig. 35	 Fig. 36

55°.	Construiţi cu ajutorul riglei segmentul cu lungimea de:  1) 5 cm; 
2) 7 cm 5 mm; 3) 35 mm; 4) 1 dm.

56°.	Construiţi cu ajutorul riglei segmentul cu lungimea de: 1) 4 cm; 
2) 2 cm 5 mm; 3) 1 dm 8 mm.

57°.	Punctul C este situat pe segmentul AB. După datele tabelului 3 
aflați mărimile necunoscute.

Tabelul 3
AB 25	cm 47	mm a c
AC 12	cm 1	сm b m
CB 3	cm 38	mm d n

cm

cm

cm cm

cm

cm

cm
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58°.	Construiți segmentul AB cu lungimea de 4 cm şi segmentul CD care 
este mai lung decât segmentul AB cu 2 cm 5 mm.

59°.	Construiți segmentul CD cu lungimea de 6 cm şi segmentul MN cu 
lungimea de 2 cm. Construiți: 1) segmentul AB, a cărui lungime este 
egală cu suma lungimilor segmentelor CD şi MN; 2) segmentul KP, 
a cărui lungime este egală cu diferența lungimilor segmentelor CD şi 
MN.

60°.	Construiți segmentul CD cu lungimea de 9 cm şi segmentul MN, 
care este de 3 ori mai scurt decât segmentul CD.

61°.	Trasați toate segmentele posibile cu extremitățile în punctele A, B, 
C şi D (fig. 37). Scrieți segmentele obținute

B

A

C

D

L

M

N

K

P

	 Fig. 37	 Fig. 38

62°.	Duceți toate segmentele posibile cu extremitățile în punctele M, N, 
P şi L (fig. 38). Scrieți segmentele obținute.

63.	Pe dreaptă s-au depus de la punctul A segmentele AB şi AC astfel, 
încât punctele B şi C sunt situate pe dreapta dată pe părți diferite față 
de punctul A. AB = 24 cm, AC = 3 dm. Aflați lungimea segmentului BC.

64.	Pe o dreaptă de la punctul O mai întâi au depus segmentul OA cu 
lungimea de 15 cm, iar apoi segmentul AB cu lungimea de 12 cm. 
Aflați lungimea segmentului OB. Câte soluții are problema?

65. Pe dreaptă sunt situate trei puncte M, N şi K. MN = 64 cm, NK = 
4 dm. Aflaţi lungimea segmentului MK. Considerați două cazuri.

66.	În figura 39 AD = 36 cm, AB = 18 cm, CD = 10 cm. Aflați lungimile 
segmentelor BC, AC şi BD.

67.	În figura 40 CD = 48 cm, CM = 32 cm, KD = 24 cm. Găsiți lungimile 
segmentelor CK, MD şi KM.

	 Fig. 39	 Fig. 40
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68.	Romică a repartizat pe masă 5 nasturi de-a lungul unei drepte 
la distanța de 3 cm unul de altul. La ce distanță se găseşte primul 
nasture de ultimul (de neglijat dimensiunile nasturilor)?

69.	De-a lungul unei piste de alergări sunt repartizați uniform stâlpişori. 
S-a dat startul de la primul stâlpişor. Peste 12 min Sandu se afla 
lângă al patrulea stâlpişor. Peste câte minute Sandu se va afla 
lângă al şaptelea stâlpişor, dacă viteza lui este constantă?

70*.	Alexandru şi Nicolae au măsurat distanța dintre punctele A, B şi 
C. După măsurare Alexandru a spus: „AB = 1, BC = 3”, iar Nicolae: 
„AB = 8, BC = 24”. Ambii băieți afirmau că ei au făcut măsurarea 
corect. Poate oare să fie aşa?

71*.	Petrică a desenat 3 drepte şi a notat pe ele 6 puncte. A ieşit la 
iveală că pe fiecare dreaptă el a notat câte 3 puncte. Desenați cum 
a făcut el aceasta.

72*.	Veruța are două creioane cu lungimile de 7 cm şi 17 cm. În ce 
mod se poate măsura cu ajutorul lor 1 cm, dacă nu se poate de 
frânt creioanele?

	PUNEŢI ÎN PRACTICĂ

73.	Măsurați lungimea şi lățimea: 1) caietului; 2) băncii.
74.	Bunelul a hotărât să construiască un gard cu lungimea de 20 m. 

Ajutați-l să calculeze de câți stâlpi are nevoie pentru gard, dacă 
ei trebuiesc instalați la distanța de 2 m unul de altul (de neglijat 
dimensiunile stâlpilor).

75.	O bucată de sârmă cu lungimea de 102 cm trebuie tăiată în 
porțiuni cu lungimile de 15 cm şi 12 cm astfel, încât să nu rămână 
rămăşiți. Cum veţi proceda? Câte soluții are problema?

	PROBLEME PENTRU REPETARE

76.	Calculați oral ce număr trebuie scris în ultima pătrățică a lanțului.
	 1)

44 ?
–	34 ·	8 +	20 :	10
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2)

27 ?
+	23 :	5 ·	6 –	12

77.	Calculați:
	 1)	(251	+	149)	:	50	–	96	:	12; 	 2)	124	+	26	·	(1071	:	51	–	14).

78.	Pentru trei cataloage identice s-au plătit 25 grn 50 c. Cât costă 5 
cataloage de acest fel?

79.	Bunica a cumpărat pentru nepoții săi 2 porții de înghețată şi a 
plătit 3 grn 50 c. pentru fiecare. Ce rest a primit ea din 10 grn?

§ 3. SEMIDREAPTA NUMERICĂ

Scriem şirul numerelor naturale:

1;	2;	3;	4;	5;	6;	7;	8;	9;	10;	11;	12;	…

Punem numărului 1 în corespondență un segment de 
lungime arbitrară (fig. 41). Vom considera acest segment 
ca segment unitate. Lungimea lui este egală cu 1 un. Atunci 
numărului 2 îi corespunde segmentul care este de două ori 
mai mare decât segmentul unitate, iar numărului 3 – de trei 
ori mai mare decât segmentul unitate ş. a. m. d. În general, 
fiecărui număr natural n îi va 
corespunde segmentul care este 
de n ori mai mare decât segmentul 
unitate.

Depunem consecutiv pe 
semidreapta OX de la originea 
ei O segmentul unitate (fig. 42), 
apoi segmentul care corespunde 
numărului 2, numărului 3 ş. a. m. d.

O X

Fig. 42

1

2

3

Fig. 41
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Oare poate fi depus pe semidreaptă segmentul cel mai 
lung, care corespunde unui număr natural? Nu.

Repartizăm şirul numerelor naturale lângă puncte pe 
semidreapta OX astfel cum se arată în figura 43. La sfârşitul 
reprezintării semidreptei punem săgeată. Ea, la fel ca cele 
trei puncte din scrierea şirului de numere naturale, arată că 
în această direcție numerele naturale cresc nemărginit. Se 
consideră că săgeata arată direcția numărării, iar originea 
O a semidreptei corespunde numărului 0.

O X

1 2 3 4 5 760

Fig. 43
Cercetați figura 43. Vedeți că orice două puncte vecine de 

pe semidreapta OX sunt extremitățile segmentului egal cu 
segmentul unitate. Într-adevăr: 2 - 1 = 1 (un.), …, 7 - 6 = 1 (un.), 
… Aceasta înseamnă că pe semidreapta OX este introdusă 
scara, adică se arată originea de referință, direcția 
numărării şi diviziunea. Valoarea diviziunii constituie 1 un. 
şi este egală cu lungimea segmentului unitate ales. Pentru 
comoditate extremitățile diviziunilor pe o astfel de scară le 
vom reprezenta cu liniuțe (fig. 44).

O X

1 2 3 4 5 760

Fig. 44

	 Semidreapta pe care este dată scara se numeşte 
semidreaptă numerică (de coordonate).

Semidreapta numerică serveşte ca exemplu de scară 
infinită.

În figura 45 punctului D îi corespunde numărul 5 de 
pe semidreapta numerică OX. Acest număr este numit 
coordonata punctului D.

MEMORIZAȚI!
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O X

1 2 3 4 5 760

D

Fig. 45
Prescurtat se scrie: D (5). Se citeşte: „Punctul D cu 

coordonata 5”.
Ce arată coordonata punctului D pe semidreapta numerică 

OX? Cantitatea de segmente unitate pe care le conține 
segmentul OD, sau, ce este tot aceeaşi, distanța de la punctul 
D până la originea O a semidreptei numerice OX.

 1) fiecărui punct de pe semidreapta numerică îi corespunde o 
 singură coordonată;
 2) cu cât este mai mare coordonata punctului, cu atât este mai 
 mare distanța de la el până la originea de referință a semidreptei 
 numerice.

P r o b l e m ă .  Găsiți distanța dintre punctele A (2) şi B (7).

R e z o l v a r e .

х
1 2 3 4 5 760

А

 pentru a afla distanța dintre două puncte, ale căror   
 coordonate sunt date, trebuie din coordonata mai mare de  
 scăzut coordonata mai mică.

Atrageți atenția:

Atrageți atenția:



26 Capitolul 1

Deseori astfel se procedează în practică. În figura 46 este 
dat cum se află lungimea unei chei cu ajutorul riglei ale cărei 
capete lipsesc.

4 5 6 7 8 9

Fig. 46
Oare poate fi considerată rigla cu diviziuni semidreaptă 

numerică? Nu, deoarece ea are o lungime finită şi pe ea nu 
poate fi repartizat şirul numerelor naturale.

0	 1	 2	 3	 4
							

	 Fig. 47	 Fig. 48

Rigla cu diviziuni din dispozitivele voastre şcolare (fig. 
47) serveşte drept exemplu de scară finită. În ea valoarea 
diviziunii mari este egală cu 1 cm, iar a celei mici – 1 mm.

Ați avut prilejul să întâlniți şi alte scări: la termometrul de 
măsurat temperatura aerului (fig. 48); la spidometru care 
arată viteza automobilului (fig. 49); la ceasornicul cu ace (fig. 
50).

	 Fig. 49	 Fig. 50	 Fig. 51

Oare ceasornicul din figura 51 poate servi ca exemplu de 
scară? Nu. Pe el lipsesc diviziunile.
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	 Află mai mult
1.	Cuvântul „scară” provine de la italienescul scala, ceea ce înseamnă 

«trepte” sau riglă.»
2.	Se consideră că una dintre primele scări a fost ceasornicul solar 

(fig. 52). El reprezenta un cardan amplasat pe un loc neted, pe 
conturul căruia sunt repartizate 12 
liniuțe (conform cantității semnelor 
zodiacului), iar în centru – o tijă 
verticală. Urmând Soarele, care 
se deplasa pe bolta cerească, 
se deplasa şi umbra de la tijă, 
indicând ora. Principalul neajuns al 
ceasornicului solar era acela că el 
„funcționa” numai ziua şi numai în 
timpul însorit.

1. Ce este segmentul unitate?
2. Care semidreaptă se numeşte numerică?
3. Cum poate fi construită semidreapta numerică?
4. Ce arată coordonata punctului pe semidreapta numerică?
5. Cum poate fi aflată repartizarea punctului pe semidreapta 
numerică, ştiind coordonata lui?
6. Cum poate fi aflată distanța dintre două puncte, cunoscând 
coordonatele lor?
7. Ce este scara? Dați exemple.

	REZOLVAȚI PROBLEMELE

80ђ.	Folosind figura 53, numiți:
1) originea semidreptei numerice;
2) segmentul care corespunde segmentului unitar;
3) coordonatele punctelor B, C, D.

O X

1 2 3 4 5 60

A B C D

Fig. 53

AMINTIȚI-VĂ PRINCIPALUL

Fig. 52
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81ђ.	 Folosind indicațiile termometrului de măsurat temperatura 
aerului din figurile 54 a – c, determinați care a fost temperatura 
aerului în decursul zilei.

82ђ.	Numiți coordonatele a trei puncte, amplasate pe semidreapta 
numerică mai la dreapta de punctul A (5), şi coordonatele a trei 
puncte situate mai la stânga de acest punct.

83ђ.	După indicațiile spidometrului din figurile 55 a – c, determinați cu 
ce viteză se mişca automobilul.

84°.	 Desenați semidreapta numerică. Ca segment unitate luaţi 
lungimea unei pătrățele din caiet. Notați pe această semidreaptă 
punctele A (0), B (2), C (5), D (8), K (9), E (12). Numiți toate 
segmentele obținute şi aflați lungimile  lor.

85°.	 Desenați o semidreaptă numerică. Ca segment unitate luați 
lungimea unei pătrățele din caiet. Notați pe această semidreaptă 
puncte M (1), N (4), F (6), K (7), L (10), P (11). Numiți toate 
segmentele obținute şi aflați lungimile lor.

86°.	Desenați semidreapta numerică, al cărei segment unitate este 
egal cu 1 cm. Notați pe această semidreaptă punctele M (1), N (3), 
K (4), L (5).

Fig. 54
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87°.	Desenaţi semidreapta numerică, al cărei segment unitate este 
egal cu 1 cm. Notaţi pe această semidreaptă puntele А(0),	В(2),	
С(3),	D(5).

88°.	Determinați coordonatele punctelor reprezentate în figura 56.

O X

10

K	 M	 N	 P

Fig. 56
89°.	Determinați coordonatele punctelor reprezentate în figura 57.

O X

10

A B C D

Fig. 57
90°.	Notați segmentul unitate şi determinați coordonatele punctelor 

reprezentate în figura 58.

O X

40

A B C	 D

Fig. 58
91°.	Notați segmentul unitate şi determinați coordonatele punctelor 

reprezentate în figura 59.

O X

20

K N M	 P

Fig. 59
92.	Scrieți coordonatele punctelor care se află la distanța de:

1) 2 un. de la punctul A (6);   3) 3 un. de la punctul C (2);
    2) 4 un. de la punctul B (9);   4) 5 un. de la punctul N (12).
93.	Scrieți coordonatele punctelor ce se află la distanța de:

1) 1 un. de la punctul M (7);  2) 8 un. de la punctul K (8).
94.	Găsiți distanța dintre punctele: 
        1)  A (4) şi B (9); 2) C (2) şi D (12); 3) M (23) şi N (45).
95.	Găsiți distanța dintre punctele: 1) A (6) şi N (11); 2) B (14) şi M 

(20);  3) C (34) şi K (52).
96.	Desenați în caiet un segment cu lungimea de 14 cm. Deasupra 

unei extremități a lui puneți numărul 0, iar deasupra celeilalte – 14. 
Împărțiți segmentul în 7 părți egale şi notați-le cu puncte. Indicați 
numerele care corespund acestor puncte.
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97*.	Pe semidreapta numerică (fig. 60) sunt notate numerele 1 şi a. 
Copiați figura în caiet şi cu ajutorul compasului notați pe această 
semidreaptă punctele care corespund numerelor a + 1; a – 1; a + 
+ 2; 2a. O X

10 a
Fig. 60

98*.	Greierul-de-câmp săltăreț sare de-a lungul semidreptei numerice 
alternativ: cu 6 un. la dreapta şi 4 la stânga. Oare poate el din câteva 
sărituri să nimerească din punctul cu coordonata 2 în punctul: 1) cu 
coordonata 10; 2) cu coordonata 11? Explicați răspunsul.

99*.	Un melc în decursul unei zile urcă în sus 4 m, iar în decursul 
nopții coboară 2 m în jos. În câte zile el va urca în vârful copacului 
a cărui înălțime este de 10 m?

	PUNEŢI ÎN LA PRACTICĂ

100.	Punctele terminus ale itinerarului unui autobuz sunt A şi B. Dacă 
ne mişcăm de la A spre B, atunci oprirea „Școala” este a patra, iar 
dacă ne deplasăm de la B spre A, atunci oprirea „Școala” este a 
noua. Câte opriri sunt de tot pe itinerarul autobuzului?

101.	Pe poliță sunt 15 cărți. Dacă am număra de la stânga spre 
dreapta, atunci manualul de matematică este situat pe locul zece. 
Pe ce loc va fi situat acest manual, dacă vom număra cărțile de la 
dreapta spre stânga?

	PROBLEME PENTRU REPETARE

102.	Calculați oral:
	 1)	18	+	17;
	 					16	+	9;

	 2)	25	–	12;
	 					81	–	41;

	 3)	9	·	9;
	 					7	·	11;

	 4)	30	:	2;
	 					44	:	4.

103.	Calculați:
	 1)	950	:	25	+	960	:	60; 2)	(4528	–	4239)	:	17	–	12.

104.	Aflați două numere pe cadranul ceasornicului, dacă:
1) numerele sunt situate vizavi şi suma lor este egală cu 12;
2) numerele sunt situate alături şi suma lor este egală cu 9.

105.	Compuneți o problemă după următoarea expresie numerică:     
2 • 150 + 3 • 475.
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§ 4. EXPRESII NUMERICE, EGALITĂȚI, 
INEGALITĂȚI. COMPARAREA NUMERELOR 

NATURALE

Cunoaşteți deja patru operații aritmetice cu numere – adu-
narea, scăderea, înmulțirea şi împărțirea. Pentru a scrie care 
anume operație cu numere trebuie realizată, se utilizează 
expresiile numerice. De exemplu, scrierile 24 + 2, 24 – 2, 24• 
2, 24 : 2 sunt expresii numerice.

	 Scrierea în care se utilizează numai numere, semnele 
operațiilor aritmetice şi parantezele, se numeşte expresie 
numerică.

Expresia numerică arată ce operație aritmetică trebuie 
efectuată cu numerele, dar nu arată rezultatul acestei operații.

Expresia 24 + 2 se numeşte suma numerelor 24 şi 2.
Expresia 24 – 2 se numeşte diferența numerelor 24 şi 2.
Expresia 24•2 se numeşte produsul numerelor 24 şi 2.
Expresia 24:2 se numeşte câtul numerelor 24 şi 2.
Numerele 24 şi 2 în fiecare dintre aceste expresii numerice 

se numesc componentele expresiei.

	 pentru a citi expresia numerică mai întâi citiți 
denumirea ei, apoi componentele ei.

Numărul pe care îl vom obține în rezultatul efectuării operației 
aritmetice din expresie, se numeşte valoarea expresiei numerice. De 
exemplu, valoarea sumei a numerelor 24 şi 2 este numărul 26, iar 
valoarea produsului numerelor 24 şi 2 este numărul 48.

Dacă unim expresia numerică cu valoarea ei prin semnul „=”, atunci 
obținem egalitate numerică. De exemplu, 24 + 2 = 26, 24•2 = 48 – 
egalități numerice.

Memorizați!

Atrageți atenția:
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Două expresii numerice care au valori egale pot fi egalate. 
Pentru aceasta le unim cu semnul egalităţii. Scrierea obişnută 
tot este egalitate numerică. De exemplu, 24	+	2	=	13	∙	2		e			
24	–	2	=	44	:	2.

	 Scrierea în care două numere, sau două expresii numerice, 
sau expresia numerică şi numărul sunt unite cu semnul 
egalităţii se numeşte egalitate numerică.

Oare pot fi egalate expresiile numerice 24 + 2 şi 24 • 2? 
Nu, deoarece valorile acestor expresii nu sunt egale între ele.

Pe scurt se scrie: 24 + 2 ≠ 24 • 2. Semnul „≠” înseamnă „nu este 
egal”.

 1) egalitatea numerică arată rezultatul comparării – două 
 numere sunt egale între ele;
 2) scrierea care conţine semnul „≠”, nu este egalitate  
 numerică.

Din două numere naturale diferite totdeauna un număr 
este mai mare, iar altul mai mic. De exemplu, 9 este mai 
mare decât 4, respectiv, 4 este mai mic decât 9.

Pe scurt se scrie: 9 > 4 sau 4 < 9. Semnele „>” şi „<” 
înseamnă respectiv „mai mare” şi „mai mic”. Aceste semne se 
numesc semnele inegalităţilor. 

Cu semnul inegalităţii se pot uni nu numai două numere, 
dar şi două expresii numerice, dacă valorile lor nu sunt egale 
între ele şi se ştie, care dintre ele este mai mare, iar care – mai 
mică. De exemplu, 4 + 2 < 4•2. Analogic, cu semnul inegalităţii 
se pot uni expresia numerică şi numărul. De exemplu 4 + 2 > 
5.

	 Scrierea în care două numere, sau două expresii numerice, 
sau o expresie numerică şi un număr sunt unite cu semnul 

MEMORIZAŢI!

Atrageţi atenţia:

MEMORIZAŢI!
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inegalităţii se numeşte inegalitate numerică.
Oare poate fi inegalitate numerică scrierea 4 + 2 ≠ 4•2? 

Nu, deoarece din această scriere nu este clar care expresie 
numerică are valoare mai mare, iar care mai mică.

 1) inegalitatea numerică arată rezultatul comparăriii; care 
 dintre numere este mai mare, iar care – mai mic;
 2) scrierea care conţine semnul „≠” nu este inegalitate 
 numerică.

Numerele se pot compara cu ajutorul semidreptei numerice. 
Din două numere este mai mare acel număr care este situat pe 
semidreapta numerică mai departe de la originea ei. În figura 61 
semidreapta numerică este reprezentată orizontal. De aceea, 
despre repartizarea a două numere pe ea se poate spune: 
un număr este situat „mai la dreapta” sau „mai la stânga” faţă 
de celălalt. După cum observaţi, numărul 10 este situat mai la 
dreapta decât numărul 7, de aceea 10 > 7 sau 7 < 10.
O X

1 2 4 50 9 117 106

Fig. 61
Cercetaţi figura 62. Voi vedeţi că pe semidreapta numerică  

numărul 6 este amplasat între numerele 3 şi 8. Se înţelege 
că 6 > 3 şi 6 < 8. Împreună aceasta se poate scrie în formă 
de inegalitate dublă: 3 < 6 < 8. Numerele 3 şi 8 se numesc 
termeni extremi ai inegalităţii duble, iar numărul 6 – termen 
mediu al inegalităţii duble.
O X

1 2 3 4 5 760 8 9 10 11

Fig. 62
Inegalitatea dublă 3 < 6 < 8 se citeşte începând cu termenul 

mediu: „Numărul 6 este mai mare decât 3 şi mai mic decât 8.”
În figura 62 se vede că între numerele 3 şi 8, afară de 

numărul 6, sunt situate şi alte numere naturale. Acestea sunt 
numerele 4, 5 şi 7. De aceea, pentru termenii extremi 3 şi 8 
sunt corecte şi următoarele inegalităţi duble:

Atrageţi atenţia:
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3	<	4	<	8;										3	<	5	<	8;										3	<	7	<	8.

Pentru compararea numerelor de mai multe cifre se 
utilizează reguli speciale. De exemplu:

P r o b l e m ă .  Comparaţi numerele:1)	96	і	830;
	 	 	 	 	 	 	2)	3574	і	3547.

R e z o l v a r e .  1. Numărul 96 este de două cifre, iar numărul  
830 – de trei cifre, de aceea 96 < 830.
2 .  În scrierile numerelor 3574 şi 3547 este aceeaşi cantitate de 
cifre. De aceea, este mai bine de le comparat după ordine. Pentru 
aceasta scriem numerele date unul sub altul:	 3574
	 	 	 	 																																												3547
Fiecare dintre aceste numere are 3 mii şi 5 sute. Însă primul număr  
are 7 zeci, iar al doilea – numai 4 zeci. De aceea, primul număr este 
mai mare decât al doilea: 3574 > 3547.

 Regulile de comparare a numerelor cu mai multe cifre.
1. Din două numere naturale este mai mare acel număr în 
scrierea căruia sunt mai multe cifre.
2. Dacă în scrierea a două numere naturale este aceeaşi 
cantitate de cifre, atunci numerele sunt comparate după ordine, 
începând cu ordinul superior.

	 Află mai mult

1.	Semnul egalităţii „=” l-a introdus savantul englez Robert Rekorde 
în anul 1557. După părerea lui, nimic nu poate reda mai bine 
egalitatea decât  două segmente paralele de aceeaşi lungime. 
Până la el în matematică se foloseau alte semne ale egalităţii. 
Astfel, matematicianul antic grec Diofant nota relaţia egalităţii cu 
litera „ι”, care este prima literă a cuvântului grecesc „ισοζ” – egal. 
Matematicienii indieni şi arabi, de asemenea majoritatea celor 
europeni, foloseau, chiar până în secolul al XVII-lea, noţiunea 
verbală de egalitate – „est egale”. R. Bombelli (a. 1572) nota 
egalitatea cu litera „a”, care este prima în cuvântul latin „aequalis” 
– egal.

MEMORIZAŢI!
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2.	 Semnele „>” şi „<” le-a introdus Tomas Gherriot în lucrarea sa 
„Aplicarea artei analitice la rezolvarea ecuaţiilor algebrice”, editată 
postum în anul 1631. Până la el scriau cu cuvinte: mai mare, mai mic.

1.  Ce se numeşte expresie numerică? Aduceţi exemple.
2. Ce se numeşte valoare a expresiei numerice?
3. Ce se numeşte egalitate numerică? Aduceţi exemple.
4. Ce arată egalitatea numerică?
5. Ce se numeşte inegalitate numerică? Aduceţi exemple.
6. Care semne sunt numite semnele inegalităţii?
7. Ce arată inegalitatea numerică?
8. Explicaţi cum se face compararea a două numere cu ajutorul 
semidreptei numerice.
9. Cum se scrie inegalitatea dublă? Care termeni ai ei sunt numiţi 
extremi? Termen mediu?
10. Cum se compară numerele naturale cu multe cifre?

	REZOLVAŢI PROBLEMELE

106ђ.	Citiţi expresiile numerice, aplicând termenii „suma”, „diferenţa”, 
„produsul”, „câtul”:

	 1)	435	+	340;
	 2)	127	–	102;

	 3)	45	·	32;
	 4)	2460	:	12.

107ђ.	Oare pot fi egaliţăţi expresiile numerice:
	 1)	25	+	4	şi	25	·	4;
	 2)	2	+	2	şi 2	·	2;

3)	30	–	15	şi	30	+	15;
4)	2	–	1	şi	2	:	1;

5)	14	+	0	şi	14	–	0;
6)	28	·	1	şi	28	:	1?

	 Explicaţi răspunsul.
108ђ.	Citiţi inegalităţile numerice:
	 1)	345	<	405; 	 2)	172	>	100; 3)	296	<	504.

109ђ.	 Numiţi două numere naturale care sunt situate pe semidreapta 
numerică:
1) mai la dreapta de numărul 36; 2) mai la stânga de numărul 36.

   Comparaţi numerele numite cu numărul 36.	
110ђ.	Citiţi inegalităţile numerice duble:
	 1)	64	<	80	<	91;
	 2)	304	<	381	<	392;

3)	254	<	255	<	256;
4)	99	<	100	<	101.

	 Numiţi termenii extremi şi cel mediu ai inegalităţii.

AMINTIŢI-VĂ PRINCIPALUL
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111ђ.	Numiţi cel mai mare şi cel mai mic număr de trei cifre, care sunt 
mai mari decât numărul 342. Numiţi cel mai mare şi cel mai mic 
număr de trei cifre care sunt mai mici decât numărul dat.

112°.	Scrieţi expresia numerică şi calculaţi valoarea ei:
1) suma numărului 152 şi a produsului numerelor 45 şi 21;
2) diferenţa sumei numerelor 245 şi 197 şi a numărului 45;
3) produsul sumei numerelor 452 şi 148 şi a numărului 12;
4) câtul numărului 625 şi a diferenţei numerelor 100 şi 75.

113°.	Scrieţi expresia numerică şi calculaţi valoarea ei:
1) suma produsului numerelor 28 şi 15 şi a numărului 120;
2) produsul numărului 35 şi a diferenţei numerelor 506 şi 468.

114°.	Alcătuiţi expresia numerică a rezolvării problemei şi aflaţi valoarea ei.
Lungimea segmentului AB este egală cu 15 cm. Lungimea 

segmentului CD este de 3 ori mai mică decât lungimea segmentului 
AB. Aflaţi lungimea segmentului MN, dacă ea este egală cu diferenţa 
lungimilor segmentelor AB şi CD.
115°.	 Alcătuiţi expresia numerică pentru soluţia problemei şi aflaţi 

valoarea ei.
Lungimea segmentului AB este egală cu 5 cm. Lungimea 

segmentului CD este de 2 ori mai mare decât lungimea segmentului 
AB. Aflaţi lungimea segmentului MN, dacă ea este egală cu suma 
lungimilor segmentelor AB şi CD.
116°.	Scrieţi inegalitatea numerică:

1) 25 este mai mic decât 72;
2) 56 este mai mare decât 43;
3) 38 este mai mare decât 12, însă mai mic decât 60.
Cum sunt repartizate aceste numere pe semidreapta numerică?

117°.	Scrieţi inegalitatea numerică:
1) 30 este mai mic decât 53;
2) 124 este mai mare decât 95;
3) 201 este mai mare decât 200 şi mai mic decât 202;
4) 67 este mai mare decât 45 dar mai mic decât 102.
Cum sunt amplasate numerele date pe semidreapta numerică?

118°.	Indicaţi pe semidreapta numerică (fig. 63) numărul care este 
situat: 1) cu 5 unităţi mai la stânga decât numărul 5; 2) cu 4 unităţi 
mai la dreapta de numărul 5; 3) între numerele 5 şi 12. Scrieţi 
inegalităţile numerice corespunzătoare.
O X

50 12 					Fig. 63
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119°.	Numiţi numărul semidreptei numerice (fig. 64) ce este situat:
1) cu 4 unităţi mai la dreapta de numărul 6;
2) între numerele 6 şi 11.
Scrieţi inegalităţile numerice corespunzătoare.

O X

60 11

Fig. 64
120°.	Comparaţi:
	 1) 20 cm şi 25 cm;
 2) 50 cm şi 50 mm;

3) 1 m şi100 cm;
4) 12 dm şi 24 cm.

121°.	Comparaţi:
	 1) 45 min şi 15 min;
 2) 15 min şi 15 s;

3) 60 min şi 1 oră;
4) 75 min şi 1 oră.

122°.	Comparaţi numerele:
	 1)	345	şi 2354;
	 2)	2456	şi	2465;

3)	120	980	şi	128	900;
4)	15	999	şi	16	001.

123°.	Comparaţi numerele:
	 1)	2390	şi	987;
	 2)	25	756	şi	25	134;

3)	178	099	şi	200	000;
4)	5	000	000	şi	3	111	111.

124°.	Aranjaţi în ordine crescătoare numerele:
	 346,	10	087,	34,	99	456,	43,	10	098,	200	000.

125°.	Aranjaţi în ordine crescătoare numerele:
	 1256,	88,	167,	40	256,	809,	340	340,	560	000.

126.	Alcătuiţi şi scrieţi trei expresii numerice care au aceeaşi valoare 
egală cu 25.

127.	Scrieţi orice expresie numerică pentru calcularea valorii căreia 
este necesară efectuarea consecutivă a următoarelor operaţii:
1) adunarea, înmulţirea şi scăderea;
2) înmulţirea, adunarea, împărţirea şi scăderea.

128.	 Indicaţi cel mai mare număr natural cu care putem substitui 
asteriscul pentru a obţine o inegalitate numerică justă:

	 1)	* <	17; 2)	* <	14?
	 Cum sunt amplasate numerele date pe semidreapta numerică?
129. Care este cel mai mic număr natural care, fiind pus în locul 

asteriscului, dă o inegalitate numerică adevărată:
	 1)	* >	75; 2)	* >	56?
	 Cum sunt repartizate numerele date pe semidreapta numerică?
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130.	 Scrieţi  toate numerele naturale care pot fi puse în locul 
asteriscului pentru a obţine o inegalitate numerică adevărată:

	 1)	238	<	*	<	241; 2)	19	090	<	*	<	19	100.

131*.	Oare pot fi comparate următoarele numere, dacă un asterisc 
înlocuieşte o cifră din scrierea numărului:

	 1)	37**	şi 39**;
	 2)	1***		şi	9**;

3)	*5**	şi	*9**;
4)	292**	şi	2*099?

	 Explicaţi răspunsul. 

132*.	 Ilenuţa a cumpărat 2 îngheţate şi o franzelă pentru care a 
plătit 4 grn. 50 c. Dacă ea ar fi cumpărat 1 îngheţată şi 2 franzele, 
atunci ar fi plătit 6 grn. Cât costă îngheţata şi cât costă franzela?

133*.	Problemă veche. Un negustor i-a vândut unui cumpărător 10 
mere, 5 pere şi 3 lămâi cu 1 rublă şi 10 copeici, iar altui cumpărător 
el i-a vândut 10 mere, 3 pere şi 1 lămâie cu 78 copeici. Celui de-al 
treilea cumpărător i-a vândut 2 pere şi 1 lămâie cu 22 copeici. Cât 
costă aparte un măr, o pară şi o lămâie?

	PUNEŢI ÎN PRACTICĂ

134.	Dumitraş este mai în vârstă decât Vasilică, dar mai tânăr decât 
Ghiţă. Sandu este mai în vârstă decât toţi copiii. Numiţi băieţii de la 
cel mai tânăr până la cel mai în vârstă.

135.	Comparaţi:
1) ce este mai complicat: de alergat 1 km sau 1000 m;
2) ce este mai greu: de ridicat 5 kg sau 500 g;
3) ce durează mai mult: de aşteptat 2 ore sau 100 min?

	PROBLEME	PENTRU	REPETARE

136.	Calculaţi oral ce număr trebuie scris în ultima pătrăţică a şirului.

	
1)	 100 ?

:	10 +	14 ·	2 +	12

	 2)
	

24 ?
:	8 +	29 ·	2 –	50

137.	Calculaţi:
	 1)	10	486	:	(455	–	357)	+	49	·	12;	 2)	(52	·	15	+	120)	–	840	:	12.
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138.	Anişoara are 14 bomboane. Măriuţa are cu 4 bomboane mai 
puţin decât Anişoara, iar Sofia are de 2 ori mai multe decât Măriuţa. 
Câte bomboane au în total fetiţele?

139.	Nişte turişti au parcurs 48 km în decursul a 3 zile. În prima zi 
ei au parcurs 8 km, a doua zi au parcurs cu autobuzul o distanţă 
de 3 ori mai mare decât în prima zi. Câţi kilometri le-a rămas să 
parcurgă turiştilor în a treia zi?	

§ 5. UNGHIURILE ŞI MĂSURAREA LOR

Cercetaţi figura 65. Se văd două cărări rectilinii, care îşi iau 
începutul de la o rădăcină. Cărările amintesc de semidrepte, 
iar rădăcina – de punctul care este începutul comun al 
acestor semidrepte. Acest exemplu redă o imagine despre 
figura geometrică numită unghi (fig. 66).

	 Unghi se numeşte figura geometrică formată de două 
semidrepte cu origine comună.

Semidreptele se numesc laturile unghiului, iar originea lor 
comună – vârful unghiului (fig. 67).

сторона

ст
ор

он
а

вершина
																				 A

B

O

	 Fig. 67	 Fig. 68

MEMORIZAŢI!

Fig. 65 Fig. 66

 latură

lat
ură

vârf
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În figura 68 se dă unghiul cu vârful O şi laturile OA și OB.
Se scrie pe scurt: 	Ð	АОВ	(Ð	ВОА).	SemnulÐ	înlocuieşte 

cuvântul „unghi”. Unghiul dat poate fi notat numai cu 
denumirea vârfului lui, de exemplu,	Ð	О.

	 dacă unghiul este notat cu trei litere, atunci litera de 
la mijlocul denumirii lui corespunde vârfului unghiului.

Cercetaţi figura 69. Pe dreapta DC este notat punctul O. 
S-au obţinut două semidrepte – OC şi OD. Ele pornesc din 
punctul comun O, de aceea tot formează unghi -	Ð	DOC.	Un 
astfel de unghi se numeşte desfăşurat (întins).

O

розгорнутий	кут

CD

Fig. 69
Ştiţi deja că segmentul este caracterizat de lungimea lui. 

De asemenea unghiul este caracterizat de măsura lui. Pentru 
a măsura un unghi trebuie de ales unitatea de măsură – 
unghiul unitate. Cel mai frecvent 
se procedează în felul următor: 
unghiul desfăşurat este împărţit 
în 180 de părţi egale (fig. 70) şi 
una dintre ele se alege ca unghi 
unitate. Măsura lui este numită 
grad.

Numărul concret „1 grad” se 
scrie prescurtat astfel: 1°. 

Pentru fiecare unghi se poate determina măsura lui în 
grade.

Care este măsura în grade a unghiului desfăşurat? 180°, 
deoarece 180•1° = 180°.

Unghiurile sunt măsurate cu raportorul (fig. 71, 72). Voi 
vedeţi că pe raportor sunt marcate două scări – interioară şi 

Atrageţi atenţia:

Fig. 70

unghi desfăşurat
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exterioară.Pe o scară numerele cresc în sensul opus mişcării 
acului ceasornicului, iar pe alta în direcţia mişcării acului 
ceasornicului. În figurile 71 şi 72 se arată cum se măsoară 
unghiul AOB în dependenţă de amplasarea laturilor lui. După 
cum observaţi, în ambele cazuri măsura în grade a unghiului 
AOB este egală cu 120°.	

B

A
O

B

A
O

	 Fig. 71	 Fig. 72

Pe scurt se spune: „Unghiul AOB este egal cu 120°” şi se 
scrie:	Ð	АОВ = 120°.

P r o b l e m a  1. Construiţi cu ajutorul raportorului şi a riglei 
unghiul BCD, egal cu 65°.
R e z o l v a r e .  Notăm punctul C – vârful unghiului (fig. 
73). Ducem semidreapta CB (fig. 74). Cu ajutorul raportorului 
determinăm amplasarea punctului D, prin care va trece latura CD 
a unghiului căutat cu măsura de  65° (fig. 75). Trasăm semidreapta 
CD (fig. 76).

C
B

C

	 Fig. 73	 Fig. 74

						
C B

D

																	 B
C

D

	 Fig. 75	 Fig. 76
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Pentru a compara unghiurile se folosesc măsurile 
lor în grade. În figura 77 voi vedeţi că	 Ð	 АОB  =  60° şi		
Ð	 LMN = 60°,	 de aceea AOB şi LMN sunt egale. Unghiul 
CDE este egal cu 80°, de aceea el este mai mare decât, 		
Ð	АОB.	 Respectiv,	Ð	АОB este mai mic decât	Ð	СDE.

Se scrie pe scurt: Ð	 АОB	 =	Ð	 LMN,	Ð	 СDE	 >	Ð	 АОB,		
Ð	АОB	<	Ð	СDE.	În figură unghiurile egale sunt notate cu acelaşi 
număr de paranteze (vezi fig. 77).

A

B

O
60°

LM

N

60°
D

E

C

80°

Fig. 77
În practică, pentru a compara unghiurile, precum 

segmentele, se poate aplica procedeul suprapunerii.

1. Unghiurile egale au măsuri în grade egale.
2. Din două unghiuri este mai mare acel unghi a cărui măsură 
în grade este mai mare.

Unghiurile, mai mici decât cel desfăşurat, pot fi împărţite 
în trei tipuri: drepte, ascuţite sau obtuze. Unghiul care este 
egal cu 90° se numeşte drept (fig. 78). Unghiul mai mic de 
90° se numeşte ascuţit (fig. 79), iar mai mare de 90° – obtuz 
(fig. 80).

AB

C

DE

F

KL

M

unghi drept unghi ascuţit unghi obtuz

	 Fig. 78	 Fig. 79	 Fig. 80

În figură unghiul drept se notează cu semnul	„ ”.

MEMORIZAŢI!
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Unghiul drept se poate construi cu ajutorul 
echerului (fig. 81).

Pe o foaie aparte reprezentăm un oarecare 
unghi, apoi îndoim foaia astfel ca laturile lui 
să se suprapună. Linia îndoirii va schiţa o 
astfel de semidreaptă interioară a unghiului, 
care împarte unghiul dat în jumătăţi. Ea este 
numită bisectoarea unghiului. În figura 82 
voi vedeţi unghiul AOB şi bisectoarea lui 
– semidreapta OC. Pentru unghiurile AOC 
şi COB, pe care bisectoarea OC le formează cu laturile 
unghiului AOB, are loc egalitatea:

Ð	АОС =	Ð	СОB.

A

B

O

бісектриса
C

M

N

O

K

B

C
D

A
Fig. 82																																Fig. 83																																Fig. 84

P r o b l e m a  2.	Ð	MОN =	130°.	Semidreapta OK este bisectoarea 
lui (fig. 83). Care este măsura în grade a unghiului MOK?
R e z o l v a r e .  Deoarece OK este bisectoarea unghiului MON, 
reiese că	Ð	MОK =	Ð	KОN	=	Ð	MОN	:	2	=	130°	:	2	=	65°.

Ducem din vârful B al unghiului ABC o semidreaptă 
interioară arbitrară BD (fig. 84). Ea împarte unghiul ABC în 
două unghiuri ABD şi DBC. Aceste unghiuri sunt mai mici 
decât unghiul ABC.	Unghiurile ABD şi DBC sunt porţiuni ale 
unghiului ABC.

P r o b l e m a  3. Semidreapta OP este 
semidreapta interioară a unghiului 
MON (fig. 85). Care este măsura 
în grade a unghiului PON, dacă	
Ð	MON =	145°	şi Ð MOP =	60°? 
R e z o l v a r e

  DeoareceÐ	MON	=	Ð	MOP +	Ð	PON,		
rezultă că	Ð	PON	= Ð	MON –	Ð	MOP.	
De aici 	Ð	PON	= 145° – 60° = 85°.

A

BO

Fig. 81

O

N

P

M

60°

Fig. 85

bisectoarea
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1. măsura în grade a unghiului este egală cu suma măsurilor 
în grade a părţilor lui;
2. bisectoarea împarte unghiul în jumătăţi.

	 				Află mai mult
            1. Semnul unghiului „ Ð” l-a introdus matematicianul francez 

P. Herigon în secolul al XVII-lea.
2. Denumirea „grad” provine de la cuvântul latin gradus, ceea ce 

înseamnă „pas” sau  „treaptă”. Noţiunea de grad a folosit-o pentru 
prima dată savantul grec antic Ptolemeu (aproximativ 178 – 100 a. 
î. e. n), care pentru aceasta împărţea circumferinţa în 360 de părţi. 
Notarea actuală a gradului „°” a introdus-o medicul şi matematicianul 
francez Jack Peletier du Man în anul 1558.

1. Ce se numeşte unghi? Vârful unghiului? Latura unghiului?
2. Cum este notat unghiul?
3. În ce unităţi sunt măsurate unghiurile? Cum se obţine unghiul de 1°?
4. Pentru ce serveşte raportorul? Explicaţi cum se măsoară unghiul  

cu ajutorul raportorului?
5. Cum se construieşte unghiul după măsura în grade dată?
6. Care este măsura în grade a unghiului desfăşurat? Dar a unghiului 

drept?
7. Ce numim unghi ascuţit şi unghi obtuz?
8. Care unghiuri se numesc egale?
9. Ce este bisectoarea unghiului?
10. Cum de aflat măsura în grade a unghiului, dacă sunt cunoscute 

măsurile în grade a părţilor lui?

	REZOLVAŢI PROBLEMELE

140ђ.	Numiţi fiecare unghi reprezentat în figura 86. Care dintre aceste 
unghiuri este: 1) desfăşurat; 2) drept; 3) ascuţit; 4) obtuz?

O A

B

C

	 	 Fig. 86

Atrageţi atenţia:

AMINTIŢI-VĂ PRINCIPALUL
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141ђ.	Numiţi unghiurile egale reprezentate în figura 87.

M N F

K

	 	 Fig. 87
142ђ.	 Ilenuţa a formulat definiţia: „Figura constituită din două 

semidrepte se numeşte unghi”. Oare va primi ea o notă frumoasă?

143°.Câte unghiuri sunt reprezentate în figura 88? Determinaţi 
măsura în grade a acestor unghiuri. Faceţi scrierile respective.

144°.	 Câte unghiuri sunt reprezentate în figura 89? Determinaţi 
măsura în grade a acestor unghiuri. Faceţi scrierile necesare.

145°.	Aflaţi măsura în grade a unghiurilor reprezentate în figura 90, 
dacă:	Ð	AOB =	Ð	BOC =	Ð	COD =	Ð	DOA:

	 1)	Ð	AOB; 	 2)	Ð	AOK; 3)	Ð	NOD; 4)	Ð	KON.	

146°.	 Determinaţi măsura în grade a unghiurilor reprezentate în 
figura 91, dacă	Ð COD =	Ð	DOM =	Ð	MON =	Ð	NOC:

	 1)	Ð	KOD; 	 2)	Ð KOM; 3)	Ð	MOP; 4)	Ð	COP.

42°

A

B

C

D

O

N

K

						Fig. 90																		

35°
MC

D

O

N

K

2
0 ° P 							Fig. 91

Fig. 88 Fig. 89
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147°.	Reprezentaţi unghiul a cărui măsură în grade este egală cu:
	 1)	25°;					2)	120°;					3)	40°;					4)	90°.

148°.	Construiţi unghiul a cărui măsură în grade 
este egală cu:

	 1)	30°;					2)	150°;					3)	65°;					4)	170°.

149°.	Ce unghi va descrie minutarul ceasornicului 
din figura 92 în decursul a:
1) 5 min;  2) 15 min;   3) 20 min;  4) 30 min?

150°.	Ce unghi formează orarul cu minutarul ceasornicului la:
1) ora 2 şi 00 min; 2) ora 3 şi 00 min; 3) ora 5;  4) ora 6?

151°.	Duceţi bisectoarea unghiului a cărui măsură în grade este egală cu:
	 1)	70°; 2)	160°; 3)	90°.

152°.	Trasaţi bisectoarea unghiului a cărui măsură în grade este egală cu:
	 1)	50°; 2)	120°; 3)	150°.

153°.	Duceţi semidreapta OM. Construiţi cu ajutorul raportorului de 
o parte a semidreptei OM unghiul MON, a cărui măsură în grade 
este egală cu 45°, iar pe cealaltă parte – unghiul MOK, a cărui 
măsură în grade este 65°. Cu cât este egală măsura în grade a 
unghiului NOK?

154.	Desenaţi două unghiuri cu o latură comună:
1) care formează unghi desfăşurat;
2) care nu formează unghi întins.

Oare pot avea aceste unghiuri aceleaşi măsuri în grade? Explicaţi 
răspunsul.

155.	 	 Cum se poate obţine unghiul egal cu 45° îndoind o foaie? 
Explicaţi răspunsul.

156.	Semidreapta BD – bisectoarea	Ð	ABC.	Aflaţi măsura în grade a:
	 1)	Ð	DBC,	dacă 	Ð	ABC =	150°;	2)	Ð	ABC,	dacă 	Ð	ABD =	28°.

157.	Semidreapta OK – bisectoarea 	Ð	АОВ.	Găsiţi măsura în grade a:
	 1)	Ð	АОK,	dacă	Ð	АОВ =	70°;	2)	Ð	АОВ,	dacă	Ð	KОВ =	55°.

158.	Semidreapta OB este semidreaptă interioară a unghiului AOC. 
Aflaţi măsura în grade a:

	 1)	Ð	АОС,	dacă	Ð	АОВ =	38°	şiÐ	ВОС =	44°;
	 2)	Ð	АОВ,	dacă	Ð	АОС =	124°	şi	Ð	ВОС =	33°;
	 3)	Ð	ВОС,	dacă	Ð	АОС =	62°	şi	Ð	AOB =	20°.

159.	 Semidreapta ON – semidreaptă interioară a unghiului MOK. 
Găsiţi măsura în grade a:

	 1)	Ð	MОK,	dacă 	Ð	MОN =	71°	şi	Ð	NОK =	56°;
	 2)	Ð	NОK,	dacă 	Ð	MОK =	94° şi	Ð	MОN =	57°.

Fig. 92
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160.	Un unghi drept a fost împărţit cu semidrepte interioare în unghiuri 
egale. Aflaţi măsura în grade a acestor unghiuri, dacă s-au obţinut:

1) 2 unghiuri;     2)  3 unghiuri;      3)  5 unghiuri.
161.	Unghiul desfăşurat a fost împărţit de semidrepte interioare în unghiuri 

egale. Aflaţi măsura în grade a acestor unghiuri, dacă s-au obţinut:
1) 2 unghiuri;  2) 4 unghiuri;  3) 6 unghiuri.

162.	Unghiurile care sunt egale cu 20° şi 60° au o latură comună. Ce 
unghi formează bisectoarea unghiului mai mare cu latura comună 
a acestor unghiuri? Rezolvaţi prin două variante.

163*.	În unghiul desfăşurat AOD sunt duse semidrepte interioare OB 
şi OC. Găsiţi măsura în grade a unghiului AOB, dacă	Ð	BOC	=	90°		
şi Ð	AOB	=	Ð	COD.

164*.	 Acasă la Iliuţă este un ceasornic cu bătaie, care bate la 
fiecare oră. Când Iliuţă a venit de la şcoală, unghiul dintre acele 
ceasornicului era obtuz. Exact peste jumătate de oră ceasornicul 
a bătut. În acest moment unghiul dintre ace a devenit drept. La ce 
oră a venit Iliuţă de la şcoală?

	PUNEŢI ÎN PRACTICĂ

165.	Numiţi exemple de unghiuri drepte şi unghiuri desfăşurate care 
pot fi văzute în sala de clasă.

166.	Aflaţi unghiul dintre direcţii (fig. 93):
					1) sud şi est;

2) sud şi nord;
3) sud şi vest;
4) nord şi sud-vest;
5) vest şi nord-vest;
6) est şi nord;
7) est şi nord-vest;
8) nord-vest şi sud-est

	PROBLEME PENTRU REPETARE

167.	Calculaţi oral:
	 1)	(404	–	104)	:	3	+	12	·	1;	 	 2)	(146	+	54)	:	100	·	9	–	18.

168.	Calculaţi:
	 1)	20	+	1035	:	23	–	595	:	35;	 2)	125	·	8	–	36	·	25	+	40	·	15.

169.	Compuneţi o problemă conform expresiei:	650	–	(150	+	150	·	2).
  

N

V E

N-V

S-V

N-E

S-E

S

Fig. 93



48 Capitolul 1

VERIFICAŢI NIVELUL ÎNSUŞIRII MATERIALULUI

ÎNTREBĂRI DE CONTROL
1. Care numere se numesc naturale?
2. Numiţi cel mai mic număr natural. Oare există cel mai mare 
număr natural?
3. Explicaţi deosebirile dintre cifră şi număr.
4. De ce sistemul nostru de numeraţie este numit zecimal?
5. În ce constă esenţa scrierii poziţionale a numărului?
6. Numiţi în ordinea creşterii patru clase în scrierea numerelor 
naturale.
7. Ce se numeşte semidreaptă? Începutul semidreptei?
8. Ce se numeşte segment? Extremităţile segmentului?
9. Ce înseamnă de aflat lungimea segmentului?
10. Cum poate fi aflată lungimea segmentului, dacă sunt 
cunoscute lungimile porţiunilor lui?
11. Cum se compară două segmente? Care segmente se  
numesc egale?
12. Care semidreaptă se numeşte numerică (de coordonate)? 
Cum se construieşte semidreapta numerică?
13. Cum poate fi găsit locul punctului pe semidreapta numerică, 
cunoscând coordonata acestui punct?
14. Ce se numeşte expresie numerică? Ce se numeşte valoare 
a expresiei numerice?
15. Ce se numeşte egalitate numerică? Ce arată egalitatea 
numerică?
16. Ce se numeşte inegalitate numerică? Cum se scrie 
inegalitatea numerică?
17. Explicaţi, cum pot fi comparate două numere cu ajutorul 
semidreptei numerice.
18. Cum se compară numerele naturale cu multe cifre?
19. Ce se numeşte unghi? Cum se notează unghiurile? În ce 
unităţi se măsoară unghiurile?
20. Pentru ce serveşte raportorul? Explicaţi cum se măsoară 
unghiul cu ajutorul raportorului?
21. Cum se construieşte unghiul, dacă este dată măsura în grade?
22. Ce fel de unghiuri cunoaşteţi? Numiţi măsura lor în grade.
23. Care unghiuri se numesc egale?
24. Ce este bisectoarea unghiului?
25. Cum poate fi aflată măsura în grade a unghiului, dacă sunt 

cunoscute măsurile în grade a părţilor lui?
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VERIFICAŢI NIVELUL ÎNSUŞIRII MATERIALULUI

TESTE
Citiţi cu atenţie exerciţiile şi găsiţi printre răspunsurile propuse 

cel corect. Pentru rezolvarea testelor sunt necesare 10 – 15 min.
1°.	Alegeţi scrierea corectă a numărului opt milioane cincizeci şi 

şase de mii.
	 А.	8	000	056. B.	800	056. C.	8	056	000. D.	8	560	000.

2°.	Sunt date punctele A (2), B (8) și C (10). În care figură sunt 
notate corect punctele A, B şi  C?

	 А.	

O X

10

A B C

	 B.

O X

50

A B C

	 C.

O X

30

A B C

	 D.

O X

20

A B C

3°.	Arătaţi inegalitatea numerică adevărată:
	 А.	101	<	99.
	 B.	3	478	>	3	487.

	 C.	235	550	<	235	509.
	 D.	4	215	100	>	4	215	099.

4.	Punctul K împarte segmentul MN în două segmente – MK şi KN. 
MN = 40 mm, KN = 3 cm. Care este lungimea segmentului MK 
în centimetri?

	 А.	7	cm. B.	10	cm. C.	1	cm. D.	43	cm.

5*.	Ð	АОВ =	 140°.	 Semidreapta OC – bisectoarea	Ð	АОВ,	 iar 
semidreapta OK – bisectoarea	Ð	АОС.	Care este măsura în 
grade a	Ð	KОВ?

	 А.	35°.
						B.	70°.

C.	95°.
D.	105°.
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CAPITOLUL OPERAŢIILE DE ORDINUL  ÎNTÂI 

CU NUMERELE NATURALE

În capitol veţi afla:
	 ce este expresia literală şi cum de o alcătuit;
	 cum vă puteţi folosi de formule;
	 despre operaţiile de adunare şi scădere ale numerelor 

naturale şi proprietăţile lor;
	 ce este poligonul şi cum poate fi aflat perimetrul lui;
	 care figuri se numesc egale;
	 care sunt proprietăţile dreptunghiului şi ale pătratului;
	 ce este triunghiul, care sunt tipurile şi proprietăţile lor;
	 cum poate fi aplicat materialul învăţat în practică.
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§ 6.  EXPRESIILE LITERALE. FORMULELE

Ştiţi deja ce este expresia numerică. Puteţi alcătui diferite 
expresii numerice şi calcula valorile lor. Dar cum puteţi afla 
la ce distanţă de şcoală locuieşte fiecare dintre voi? Pentru 
cineva această distanţă este egală, de exemplu, cu 200 m, 
iar pentru alţii ea poate să constituie 500m, 1000m etc. În 
general, numărul de metri poate fi înlocuit cu o literă, de 
exemplu, a. Atunci obţinem: distanţa de acasă până la şcoală 
constituie a m.

P r o b l e m a  1. Jenică trăieşte cu 100 m mai departe de şcoală 
decât Floarea, iar Maria – de două ori mai departe decât Jenică. 
La ce distanţă de şcoală trăieşte Maria?
R e z o l v a r e .  Notăm cu litera a distanţa de la şcoală până la 
clădirea în care locuieşte Floarea. Atunci, Jenică trăieşte la distanţa 
de a + 100 (m) de şcoală, iar Maria – la distanţa (a+100) • 2 (m).
În această problemă noi am alcătuit expresiile: a, a + 100, (a+100) • 2. 

Aceste expresii nu sunt numerice. Ele sunt expresii literale.

	 Scrierea, în care sunt folosite litere, numere, semnele 
operaţiilor aritmetice şi paranteze, se numeşte expresie 
literală.

Expresiile literale care conţin produsul numărului şi al 
literei, a două sau mai multe litere sau a unei expresii literale 
şi a literei, astfel ca 2• a, a • b, (a + b) • c pot fi scrise mai pe 
scurt – fără semnul înmulţirii (punct): 2a, ab, (a + b) c.

Literele, care sunt în expresia literală, pot fi înlocuite cu 
numere. Atunci vom obţine expresie numerică. Deci, valoarea 
expresiei literale poate fi calculată pentru valorile date ale 
literelor. De exemplu, fie că în problema de mai sus se ştie că 
Floarea locuieşte la distanţa de 300 m de şcoală. Atunci a = 
300, a + 100  = 300 + 100 = 400, (a+100) • 2 = (300 + 100) •2 
= 800. Deci, Jenică locuieşte la distanţa de 400 m de şcoală, 
iar Maria – la distanţa de 800 m.

MEMORIZAŢI!
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Oare se vor schimba valorile acestor expresii literale 
pentru alte valori ale lui a? Da

	 valoarea expresiei literale depinde de valorile literelor 
care sunt în ea.

Cele mai importante şi generale cunoştinţe despre numere, 
proprietăţile lor, corelaţiile dintre mărimi şi altele deseori sunt 
scrise în formă de expresii literale, egalităţi şi chiar inegalităţi.

De exemplu, se ştie că în şirul numerelor naturale două 
numere naturale consecutive se deosebesc cu o unitate. 
Dacă vom nota numărul natural cu litera n, atunci expresia 
literală n + 1 arată cum anume pentru numărul natural n se 
poate obţine următorul număr natural: pentru aceasta trebuie 
de adăugat la numărul dat 1. Alt exemplu. Dacă notăm 
drumul parcurs cu litera s, viteza mişcării cu litera v, iar timpul 
mişcării – cu litera t, atunci obţinem egalitatea:

s = vt.
În clasele superioare o să faceţi cunoştinţă şi cu inegalităţile 

care exprimă unele proprietăţi ale numerelor.
Astfel de expresii literale, egalităţi, inegalităţi se numesc 

formule. De exemplu, expresia n + 1  este formula următorului 
număr natural: dacă n = 5, atunci n + 1 = 5 + 1 = 6; dacă  
n = 11, atunci n + 1 = 11 + 1 = 12 ş. a. m. d. Egalitatea  
s = vt – este formula care exprimă legea mişcării. Ea arată 
cum anume drumul parcurs depinde de viteza mişcării şi 
timpul cheltuit: dacă v = 60 km / oră şi t = 2 ore, atunci s =  
vt = 60 • 2 = 120 (km); dacă v = 80 km / oră şi t = 3 ore, atunci 
s = vt = 80 • 3 = 240 (km) ş. a. m. d.

P r o b l e m a  2. Lungimea porţiunii de drum rapid Kiev – Borispol 
este egală cu 18 km. Autobuzul se mişcă cu viteza 90 km / oră. În 
cât timp autobuzul va parcurge porţiunea de drum rapid?
R e z o l v a r e .  Din formula mişcării s = vt exprimăm timpul căutat:  
t = s : v. Pentru comoditatea calculărilor trecem distanţa din 	

Atrageţi atenţia:
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kilometri în metri: 18 km = 18 000 m, iar viteza – din kilometri pe 
oră în metri pe minută: 90 km / oră = 90 • 1000 : 60 = 1500 (m / 
min). Atunci t = s : v = 18000 : 1500 = 12 (min). Aşadar, autobuzul 
va parcurge porţiunea de drum rapid în 12 min.

	 Află mai mult
1. Observând legităţile savanţii tind să le prezinte prin formule. 

Dar pentru a numi o expresie oarecare, egalitate, inegalitate formulă, 
matematicienii demonstrează, că legitatea descoperită se confirmă 
pentru toate numerele despre care este 
vorba în formulă. Aceşti paşi sunt numiţi 
deducerea formulei. Mai târziu voi dea 
semenea o să vă învăţaţi să deduceţi 
formule, în particular, şi să le demonstraţi.

2. Cuvântul „formulă” este traducerea 
cuvântului latin formula, care înseamnă 
formă, regulă, indicaţie.

3. Creator al simbolicii literale actuale 
este considerat matematicianul francez 
Fransua Vieta (1540 – 1603).

1. Ce se numeşte expresie literală? Aduceţi exemplu.
2. Explicaţi cum poate fi calculată valoarea expresiei literale.
3. Ce este formula? Daţi exemplu de formulă
4. Cu ce formulă se calculează distanţa? Explicaţi ce înseamnă   
literele în această formulă.

	REZOLVAŢI PROBLEMELE

170ђ.	Este oare expresia literală:
	 1)	4	·	t;
	 2)	5	·	45	+	7;

	 3)	a +	78	·(b -	c);
	 4)	a +	8	·	a?

171ђ.	Cum de scris mai pe scurt:
	 1)	4	·	t; 	 2)	78	·	b; 	 3) 8	·	a; 	 4) a · b?

172ђ.	Se poate oare scrie expresia mai concis (fără semnul operaţiilor 
aritmetice):

	 1)	4	+	t; 	 2)	78	-	b; 	 3) 8	· b · a; 	 4) a · b	· с?

AMINTIŢI-VĂ PRINCIPALUL
Fransua Vieta
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173ђ.	Citiţi expresia literală:
	 1)	8 + a; 	 2)	c	:	5; 	 3)	mn; 	 4)	х -	у.

174ђ.	Aflaţi valoarea expresiei a + 15, dacă:
	 1)	a	=	5; 2)	a	=	20	005; 	 3)	a	=	405; 	 4)	a	=	0.

175°.	Citiţi expresia literală:
	 1)	3t + ab; 	 2)	ab :	n +	6; 	 3)	35х -	100у.

176°.	Scrieţi în formă de expresie:
1) diferenţa numerelor 123 şi 78, micşorată cu a;
2) suma numerelor a şi 4, împărţită la c;
3) produsul numărului 56 şi a sumei numerelor n şi m;
4) câtul sumei numerelor a şi 5b şi a diferenţei numerelor n şi m.

177°.	După datele tabelului 4 calculaţi valorile expresiilor.
Tabelul 4

а 1000 62 11 202

2а
а +	38

178°.	Au mărit numărul a de 5 ori, apoi expresia au micşorat-o cu 45, 
apoi au m[rit cu 45. Ce expresie au obţinut?

179°.	Numărul 144 l-au mărit de b ori, apoi l-au micşorat cu c, apoi 
l-au mărit cu n. Ce expresie au obţinut?

180°.	 În clasă sunt a băieţi şi b fetiţe. Scrieţi în formă de egalităţi 
următoarele propoziţii:
1) băieţi sunt de trei ori mai mulţi decât fetiţe;
2) băieţi sunt cu 4 mai puţini decât fetiţe;
3) băieţi sunt tot atâţi cât şi fetiţe.

181°.	Mărioara a cumpărat a kg pere a câte 10 grn şi c kg mere a 
câte 5 grn kilogramul. Cât a plătit pentru cumpărătură Mărioara?

182°.	Creioanele costă x grn, vopselele – y grn, iar albumul – z grn. 
Explicaţi ce conţinut au expresiile:

	 1)	х	+	у	+	z;
	 2)	у	-	х;

	 3)	3х	+	2у	+	5z;
	 4)	100	-	(3х	+	2у	+	5z).

183°.	 O roşie cântăreşte a g, iar un castravete b g. Explicaţi ce 
conţinut au expresiile:

	 1)	a	+	b; 	 2)	a	-	b; 	 3)	6a; 	 4)	4a +	8b.

184°.	Viteza automobilului este 60 km/oră. Cu formula s = 60t aflaţi 
distanţa s parcursă de automobil în timpul t, dacă:

	 1)	t =	4	ore; 	 2)	t =	12	ore; 	 3)	t =	5	ore.
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185°.	Viteza vaporului este 50 km /oră. Cu formula s = 50t aflaţi distanţa 
s, parcursă de vapor în timpul t, dacă:

	 1)	t =	4	ore; 	 2)	t =	2	ore; 	 3)	t =	10	ore.

186°.	Aplicând formula mişcării, aflaţi mărimile necunoscute conform 
tabelului 5

Tabelul 5

s 1000	km 14	km 32	km

v 100	 km/oră 8	km/oră 65	km/oră
t 2	ore 4	ore

187°.	 Un muncitor a confecţionat într-o oră 25 piese. Cu formula  
L = 25t calculaţi cantitatea de piese confecţionate, dacă:

	 1) t = 4 ore;  2) t = 5 ore;  3) t =	3	ore.

188°.	Un kilogram de biscuiţi costă 34 grivne. Cu formula B = 34m 
calculaţi costul a m kilograme de biscuiţi, dacă:

	 1)	m = 4  kg;  2) m = 5  kg;  3) m =10 kg.
189.	Scrieţi  în formă de expresie:

1) suma a trei numere naturale consecutive;
2) produsul a trei numere naturale consecutive.

190.	 În a sa scriere numărul a are x mii, y sute, b zeci şi c unităţi. 
Exprimaţi numărul a în formă de sumă a termenilor de ordin.

191.	Numărul m are în scrierea sa a milioane, b mii, c zeci şi p unităţi. 
Daţi numărul m în formă de sumă a termenilor de ordin.

192.	 Construiţi pe semidreapta numerică punctele M (6), P (n + 3), 
dacă:

	 1) n = 4;  2) n = 2;  3) n = 10;  4) n = 1.
	 Găsiţi distanţa dintre punctele M şi P.
193.	Aflaţi toate numerele naturale care sunt mai mari decât a + 7 şi 

mai mici decât a + 9, dacă:
	 1)	a = 3;  2) a = 250;  3) a = 5000.
194.	Găsiţi valoarea expresiei a + 5 – c, dacă:
	 1) a = 10, c = 8;  2) a = 90, c = 18.
195.	 Un automobil se mişcă cu viteza de 90 km/oră. Cu formula  

s = 90 t aflaţi distanţa (în metri) pe care o va parcurge automobilul în:
	 1)	120	min; 	 2)	360	s; 	 3)	300	min.

196.	 O plută se mişcă cu viteza de 30 m/min. În cât timp pluta va 
parcurge 6 km?
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197.	Un tren se deplasează cu viteza de 120 km/oră. În câte minute 
trenul va parcurge distanţa de 80 m?

198.	 Într-o ladă sunt cu n mere mai multe decât în alta. Cum se va 
schimba diferenţa dintre cantitatea de mere din lăzi, dacă din prima 
ladă vom pune în a doua c mere?

199*.	Scrieţi în formă de expresie:
	 1) „b km a m” în centimetri;
	 2) „(c + 2) kg” în grame;

	 3) „n grn m c.” în copeici;
	 4) „1 zi t ore” în minute.

200*.	 În scrierea numărului sunt x sute, y zeci şi z unităţi. x ≥ 9,  
5 ≤ y ≤ 7, z – 1 ≤ 5. Aflaţi numărul dacă suma cifrelor lui este egală 
cu 18.

201*.	La începutul cursei au intrat în autobuz a persoane. În prima 
staţie au coborât b persoane, însă au intrat de 3 ori mai multe decât 
au coborât. În a doua staţie au coborât c persoane, dar au intrat tot 
atâtea câte la începutul cursei. Câţi pasageri sunt în autobuz?

202*.	Petrică şi Vasilică  citesc aceeaşi carte. Lui Petrică i-au rămas de 
citit a – pagini, iar lui Vasilică – b – pagini. Câte pagini a citit Vasilică, 
dacă Petrică a citit 40 de pagini?

	PUNEŢI ÎN PRACTICĂ

203.		În clasă învaţă a fetiţe şi b băieţi. Azi, din cauză că s-au îmbolnăvit, 
au lipsit de la lecţii c fetiţe şi d băieţi. Câţi elevi în total au fost 
prezenţi la lecţii? Calculaţi valoarea expresiei obţinute pentru clasa 
voastră pe ziua de azi. Explicaţi sensul expresiilor: (a + b) – (c + d) şi  
(a – c) + (b – d).

204.	 Distanţa de la voi până la frontul de furtună se determină 
aproximativ după intervalul de timp a reţinerii bubuitului tunetului 
faţă de aprinderea bruscă a fulgerului. Viteza sunetului – 344  
m / s (în 3 s sunetul parcurge peste 1 km). Fie că t – timpul dintre 
aprinderea bruscă a fulgerului şi bubuitul tunetului corespunzător 
ei (în secunde), s – distanţa până la locul aflării furtunii (în metri). 
Conform formulei s = 344 t, aflaţi distanţa până la frontul de furtună, 
dacă după aprinderea bruscă până la sunet au trecut: 1) 3 s; 2) 10 s.

	PROBLEME PENTRU REPETARE

205.	Calculaţi:   	 1)	(4	·	15	+	76)	:	4	-	2	·	(36	-	8)	:	2;
	 	 	 	 2)	4	·	15	+	76	:	4	-	2	·	36	-	8	:	2.
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206.	Ce este mai mare:
1) 140 min sau 2 ore 20 min;  2) 589 c. sau 5 grn?

207.	Ilenuţa avea 22 grn. Ea a cumpărat 2 albume a câte 7 grn şi  4 
caiete a câte 1 grn 30 c. Oare îi ajung fetiţei bani şi pentru îngheţata 
care costă:

	 1)	4 grn 25 c.; 	 2)	2 grn?

§ 7. ADUNAREA NUMERELOR NATURALE

Ştiţi deja că adunarea este operaţie aritmetică. Numerele 
care trebuiesc adunate se numesc termeni. Numărul care se 
obţine în rezultatul adunării se numeşte sumă.

Să alcătuim egalitate la adunare după figura 94.

Fig. 94

 Componentele operaţiei   Rezultatul operaţiei
    4        +          2             =                   6
   termen         termen         sumă

Expresia 4 + 2 = 6 de asemenea se numeşte sumă.
Se va schimba oare suma dacă vom schimba termenii cu 

locurile? Nu. Într-adevăr, 4 + 2 = 2 + 4 = 6.
O astfel de proprietate a adunării este adevărată pentru orice 

numere a şi b şi se numeşte legea comutativă a adunării.

	 Legea comutativă a adunării.
     La comutarea termenilor suma nu se schimbă

a + b = b + a

MEMORIZAŢI!
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Este clar că dacă unul dintre termeni este egal cu 0, atunci 
suma este egală cu celălalt termen:

a + 0 = 0 + a = a.
Voi ştiţi că numerele cu mai multe cifre este mai comod 

de le adunat în coloniţă. De exemplu, trebuie de aflat suma 
numerelor 4523 şi 38245. Pentru aceasta se amplasează 
termenii unul sub altul astfel, încât unităţile să se conţină sub 
unităţi, zecile – sub zeci, sutele – sub sute ş. a. m. d. Deoarece 
a + b = b + a, apoi pentru comoditatea de-a aduna se scrie 
primul, de regulă, numărul mai mare. Adunarea se efectuează 
după ordine, începând cu cel mai mic ordin – unităţile:

	 38	245
 

+
	 4	523	 	

	 42	768.
Să examinăm ce probleme pot fi rezolvate cu ajutorul adunării
P r o b l e m a  1. După cum se ştie Karlson este un mare gurmand. 
La ziua lui de naştere el a mâncat cu o mare satisfacţie 6 borcane 
cu dulceaţă din căpşune până la prânz, iar după prânz – încă 8 
borcane. Câte borcane cu dulceaţă din căpşune a mâncat Karlson?
R e z o l v a r e .  Pentru a afla cantitatea de borcane cu dulceaţă din  
căpşune pe care le-a mâncat Karlson, trebuie de aflat suma a două 
numere: 6 şi 8. De aici 6 + 8 = 14 (borcane). Deci Karlson a mâncat 
14 borcane cu dulceaţă din căpşune.

P r o b l e m a  2. Mâncăciosul Karlson este foarte modest. De 
aceea, fiind în ospeţie la Micuţul, el s-a ospătat cu numai 2 prăjituri. 
Însă bomboane a mâncat cu 5 bucăţi mai multe decât prăjituri. 
Câte bomboane a mâncat Karlson? 
Rezolvare. Pentru a afla cantitatea de bomboane pe care le-a 
mâncat Karlosn, trebuie de mărit cu 5 cantitatea de prăjituri. De 
aici 2 + 5 = 7 (bomboane). Aşadar, Karlson a mâncat 7 bomboane.

cu ajutorul adunării:
1) se află suma a două sau mai multe numere;
2) este mărit numărul cu cantitatea de unităţi indicată.

Atrageţi atenţia:
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Uitaţi-vă la figura 95. Voi vedeţi cum pe semidreapta numerică 
numărul 2 a fost mărit cu 5 unităţi. Pentru aceasta, de la numărul 2 
au fost depuse în direcţia săgeţii (de la el spre dreapta) 5 segmente 
unitate. S-a obţinut:  2 + 5 = 7.

O X

1 32 4 5 6

+ 5

0 7 9 108

Fig. 95
Voi ştiţi deja că rezultatul adunării a câtorva termeni nu 

depinde de ordinea lor. De exemplu, pentru a afla suma 
numerelor 36, 11 şi 9 se poate la început de adunat numerele 
36 şi 11, iar apoi la suma lor de adunat numărul 9. Dar este 
mai comod de adunat numerele 11 şi 9, iar apoi suma lor de 
o adunat cu numărul 36. Ordinea adunării numerelor este 
arătată cu ajutorul parantezelor. Pentru exemplul considerat 
obţinem: (36 + 11) + 9 = 36 + (11 + 9).

O astfel de proprietate a adunării este corectă pentru orice 
numere a, b şi c şi se numeşte legea asociativă a adunării.

	 Legea asociativă a adunării.
     De la gruparea termenilor suma nu se schimbă.

(a + b) + c = a + (b + c)

	 aplicând legea asociativă a adunării, se acţionează 
conform regulii: pentru a aduna la suma a două numere al 
treilea număr, se poate la primul număr de adunat suma 
celui de-al doilea şi al treilea.

Se pot aduna nu numai numerele naturale şi expresiile 
numerice, dar şi expresiile literale. De exemplu, în suma  
a + a + a sunt trei	termeni egali a, de aceea a + a + a = a • 3 

Memorizaţi!

Atrageţi atenţia:
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= 3a. Şi invers, expresia 3a poate fi tălmăcită ca suma a trei 
termeni egali, fiecare egal cu a. De aceea se poate scrie:

3a = a + a + a.
P r o b l e m a  3. Aflaţi suma 2c + 3d + c + d.
R e z o l v a r e .  Aplicând legile comutativă şi asociativă ale adunării, 
grupăm aparte termenii cu litera c şi termenii cu litera d:
2c + 3d + c + d = (2c + c) + (3d + d).
Deoarece 2c = c + c, avem 2c + c = c + c + c = 3c. Analogic, 
deoarece 3d = d + d + d, avem 3d + d = d + d + d + d = 4d. De aceea
(2c + c) + (3d + d) = 3c + 4d. Deci, 2c + 3d + c + d = 3c + 4d.

	 se pot aduna numai acele expresii literale care conţin 
aceleaşi litere.

	 Află mai mult
	 Pentru calcularea sumei a unor numere ne pot prinde bine 

următoarele proprietăţi ale adunării.
• Dacă de mărit sau de micşorat unul dintre termeni cu un număr 

oarecare, atunci suma se măreşte sau se micşorează cu acelaşi număr. 
De exemplu, 23 + 4 = 27, iar (23 + 10) + 4 = 37 şi 23 + (4 + 10) = 37.

• Dacă pe unul dintre termeni de-l mărit cu un număr, iar pe al doilea 
termen – cu alt număr, atunci suma se va mări cu suma numerelor date. 
De exemplu, 23 + 4 = 27, iar (23 + 10) + (4 + 2) = 39.

• Dacă vom mări unul dintre termeni cu un număr oarecare, iar pe 
al doilea termen îl vom micşora cu acelaşi număr, atunci suma nu se 
schimbă. De exemplu, 23 + 4 = 27, iar (23 + 3) + (4 - 3) = 27.

1. Numiţi componentele operaţiei adunării.
2. Cum se numeşte rezultatul operaţiei adunării?
3. Scrieţi legea comutativă a adunării.
4. Cu ce este egală suma, dacă unul dintre termeni este egal 
cu 0?
5. Explicaţi cum se adună numerele cu multe cifre. 

Atrageţi atenţia:

AMINTIŢI-VĂ PRINCIPALUL
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6. Scrieţi legea asociativă a adunării.
7. Cum se poate arăta pe semidreapta numerică că un număr a 
fost mărit cu numărul dat de unităţi?
8. Ce se poate afla cu ajutorul operaţiei numită adunare?
9. Explicaţi cum pot fi adunate expresiile literale.

	REZOLVAŢI PROBLEMELE

208ђ.	 Oare este adevărat că în egalitatea 1084 + 111 = 1195 termen 
este numărul:

	 1)	1084; 	 2)	111; 	 3)	1195?

209ђ.	Oare este adevărat că în egalitatea 54 321 = 54 300 + 21 sumă 
este numărul:

	 1)	54	321; 	 2)	21; 	 3)	54	300?

210ђ.	Calculaţi oral:
	 1)	200	+	250	000; 	 2)	15	000	000	+	40	000.

Ce operaţie aţi efectuat? Numiţi componentele şi rezultatul operaţiei.
211ђ.	 Oare este adevărat că 23 437 + 78 956 = 78 956 + 23 437? Ce 

lege a adunării aţi aplicat?
212ђ.	Calculaţi:
	 1)	56	789	+	0; 	 2)	0	+	3	004	002	009.

213ђ.	 Numărul 25 l-au mărit cu: 1) 5; 2) 125; 3) 95; 4) 100 000. Ce 
număr au obţinut?

214°.	Conform datelor din tabelul 6 efectuaţi operaţia 2.
Tabelul 6

Termen 1	210 462 14117 210 20000560 12300675
Termen 701587 510123 5452 65789 345000000 76543210
Suma

215°.	Aflaţii suma numerelor:
	 1)	un milion trei sute patruzeci şi cinci de mii douăzeci şi unu şi şapte 

sute de mii douăzeci şi cinci;
	 2)	şaptezeci şi nouă  de mii o sută patruzeci şi optzeci şi patru de mii;;
	 3)	douăzeci şi trei de milioane şi douăzeci şi trei.
216°. Comparaţi valorile expresiilor numerice:
	 1)	153	000	+	22	şi	22	+153	000;
	 2)	12	056	+	6078	şi	6078	+	1256;
	 3)	300	400	500	+	23	456	şi	30	040	500	+	23	456;
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	 4)	2	300	460	şi	333	+	1967.

217°.	Efectuaţi adunarea: 
	 1)	100	km	17	m	+	15	km	23	m;
	 2)	124	km	64	m	+	26	km	6	m;
	 3)	16	kg	346	g	+	71	kg	4	g;

	 4)	5	kg	2	g	+	115	kg	8	g;
	 5)	3	ore	32	min	+	12	ore	24	min;
	 6)	7	ore	52	min	+	5	min.

218°.	Desenaţi o semidreaptă numerică. Notaţi pe ea numărul 5. Arătaţi 
pe semidreapta numerică cum poate fi mărit numărul dat cu

	 1)	4; 	 2)	2; 	 3)	10.
	 Ce număr aţi obţinut?
219°.	Desenaţi o semidreaptă numerică. Notaţi pe ea numărul 3. Arătaţi 

pe semidreapta numerică cum poate fi mărit numărul dat cu:
	 1)	8; 	 2)	4; 	 3)	12.
	 Ce număr aţi obţinut?
220°.	 Efectuaţi adunarea cu procedeul comod:
	 1)	12	030	+	330	+	670;	 4)	1150	+	40	010	+	850	+	60	090;
	 2)	175	+	1619	+	225;	 5)	20	006	+	20	012	+	31	+	6944	+	9	+	888;
	 3)	1013	+	2	000	900	+	87;	 6)	222	222	+	33	333	+	77	777	+	888	888.
	 De care lege a adunării v-aţi folosit?
221°.	Pe baza legii asociative efectuaţi adunarea cu procedeul comod:
	 1)	11	001	+	197	+	9009;
	 2)	7820	+	105	+	1180;
	 3)	60	005	070	+	5	002	701+	805	030	+	4	187	199;
	 4)	16	845	+	1234	+	221	855	+	66.

222°. Comparaţi valorile expresiilor numerice:
	 1)	400	094	+20	900	+	6	şi	401	543	+	11	267	+	190;
	 2)	30	000	005	+	2	300	000	+	5	şi	323	000	005.

223°.	Aflaţi valoarea sumei a + c, dacă:
	 1) a = 12 889, c = 987 111;
 2) a = 5 555 555, c = 444 445;
 3) a = 1 234 567 890, c = 76 543 210.
	 Cu ce este egală suma c + a?
224°.	Viteza avionului este egală cu 720 km/oră. Care va deveni viteza 

lui după mărirea ei cu:
1) 5 m / oră;  2) 5 m / min;  3) 5 m / s?

225°.	 În anul 2010 au participat la concursul matematic „Cangur”  
469 554 elevi din Ucraina, iar în anul 2011 – cu 143 113 elevi mai 
mult. Câţi elevi au participat la concurs în decursul acestor doi ani?



OPERAŢIILE DE ORDINUL  ÎNTÂI CU NUMERELE NATURALE 63

226°.	 În turneul matematic au participat din oraşul A d elevi, iar din 
oraşul B – cu c elevi mai mult. Câţi elevi în total din aceste oraşe au 
participat la turneu?

227°.	 Stadionul „Donbas-Arena” din Doneţk poate primi 51 504 
suporteri, stadionul „Olimpiiskii” din Kiev – 70 050 suporteri, iar 
stadionul „Arena Lviv” din Lviv – 34 915 suporteri. Câţi suporteri în 
total pot primi aceste trei stadioane?

228°.	Stadionul A poate primi n suporteri, stadionul B – m suporteri, 
stadionul C – k suporteri. Câţi suporteri în total pot primi aceste trei 
stadioane?

229°.	Compuneţi o problemă după expresia dată:
	 1) m + n;  2) m + (m + n);  3) p + m + n.
230.	Aflaţi suma:
	 1)	348	+	493;
	 2)	2868	+	642	+	100;
	 3)	30	925	+	84	553;

	 4)	15	923	+	89	989;
	 5)	424	592	+	3	575	408;
	 6)	999	999	+	111	111.

231.	Cum se va schimba suma, dacă vom mări un termen cu 80 008, 
iar celălalt cu 765?

232.	Repartizaţi sumele numerelor în ordine descrescătoare: 1 020 30 
4 + 102 030, 652 356 + 376 583, 111 111 + 100 015 + 336 şi 34 067 + 0.

233. Amplasaţi sumele numerelor 9544 + 102 320, 52 356 + 60 583 şi 
1001 + 9000 + 540 + 460 în ordine crescătoare.

234.	Efectuaţi adunarea:
1) 1234 km 17 m + 167 km 87 m;
2) 62 kg 346 g + 79 kg 786 g;
3) 15 ore 48 min 58 s + 6 ore 24 min 15 s;
4) 4 ore 32 min 34 s + 27 min 26 s.

235.	Aflaţi suma celor mai mari numere de cinci cifre, de patru cifre şi 
de două cifre.

236.	Aflaţi suma numerelor: celui mai mic de cinci cifre, celui mai mic 
de patru cifre şi a celui mai mic de două cifre.

237.	Desenaţi semidreapta numerică. Notaţi pe ea punctele A (2) şi  
B (6). Arătaţi cum poate fi construit punctul C, a cărui coordonată 
este suma coordonatelor punctelor date.

238.	Desenaţi o semidreaptă numerică. Notaţi pe ea punctele A (7) şi 
B (3). Arătaţi cum poate fi construit punctul C a cărui coordonată este 
egală cu suma coordonatelor  punctelor date.

239.	Calculaţi cu procedeul comod:
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	 1)	1	+	12	+	23	+	34	+	45	+	56	+	67	+	78	+	89	+	90;
	 2)	145	+	146	+	147	+	148	+	149	+	150	+	151	+	152	+	153	+	154	+	155.

240.	Aflaţi valoarea expresiei:
1) 2a + 2b, dacă a + b = 1843;
2) x • 3 + y • 3, dacă x + y = 507.

241.	Aflaţi suma:
	 1) 6a + 5n + 5 + 4a + 14m + 9m + 28;
 2) c + 5d + 2c + d · 5.
242.	Cu ce este egală valoarea sumei a + c + p, dacă:
	 1) a = 56, c = 567 + 87, p = 112 + 76;
 2) a = 93 + 39, c = 38, p = 105 + 45 + 23?
243.	Lungimea segmentului AB este egală cu 248 m 65 cm. Segmentul 

CD este mai lung decât segmentul AB cu 52 m 35 cm şi mai scurt 
decât segmentul MN cu 67 m. Aflaţi suma lungimilor segmentelor 
AB, CD şi MN.

244.	Lungimea segmentului AB este egală cu 43 m 24 cm. Segmentul CD 
este mai lung decât segmentul AB cu 56 m 76 cm şi mai scurt decât 
segmentul MN cu 5 m şi 23 cm. Aflaţi suma lungimilor segmentelor AB, 
CD şi MN.

245.	În şcoala nr. 1 învaţă p elevi, în şcoala nr. 2 – cu n elevi mai mult, 
iar în şcoala nr. 3 – cu m elevi mai mult decât în şcoala nr. 2. Câţi 
elevi învaţă în fiecare şcoală? Câţi elevi învaţă în trei şcoli? Rezolvaţi 
problema dacă:

	 1) p = 673, n = 453, m = 232;  2) p = 942, n = 361, m = 1004.
246*.	 Scrieţi numărul 5678 în formă de sumă a trei numere, primul 

dintre ele este cel mai mic număr de 4 cifre, iar al doilea – cel mai 
mare de trei cifre.	

247*.	 Puneţi semnul „+” între numere astfel, încât egalitatea să fie 
corectă:

	 1)	5	5	5	5	5	5	5	=	665; 	 2)	5	5	5	5	5	5	5	=	125.

248*.	Aflaţi suma numerelor 1 + 2 + … + 99 + 100.
249*.	În loc de * inseraţi cifrele omise:
	 1)							2	*84	*77
	 							

+
  			4*1	34*	

	 											2	80*	3*2;

	 2)	 19*	672
	 						+	6*1	84*	
	 										*77	**7.

	PUNEŢI ÎN PRACTICĂ

250.	Distanţa de la Harkiv până la Kiev este egală cu 483 km. Ea este 
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cu 294 km mai mare decât distanţa de la Kiev până la Cerkasî, 
şi cu 142 km mai mare decât distanţa de la Cerkasî până la 
Vinniţa. Ce distanţă a parcurs turistul pe intinerarul Harkiv – Kiev –  
Cerkasî – Vinniţa?

251.	Copacul hinko a apărut pe Pământ de multă vreme. În Japonia 
şi China el este considerat sfânt şi este cultivat lângă locaşurile 
sfinte. Înălţimea acestor copaci atinge 30 m. Pentru a afla cu câţi 
ani în urmă a apărut acest copac, calculaţi suma 99 999 + 45 627 +  
19 287 345 + 15 567 029.

252.	 Viteza sunetului este egală cu 344 m/s, ceea ce este cu  
299 792 115 m/s mai puţin decât viteza luminii. Aflaţi viteza luminii.

	PROBLEME PENTRU REPETARE

253.	Calculaţi:
	 1)	12	+	50	+	15	+16	+ 30	+	45; 	 2)	27	+	70	+	48	+ 52	+ 30	+	13.

254.	În clasa a 5-a B învaţă 28 de elevi, în a 5-a C – cu 6 elevi mai mult, 
iar în a 5-a A – cu 4 elevi mai puţin decât în a 5-a C. Câţi elevi sunt 
în fiecare clasă?

255.	Mihăiţă are luni cinci lecţii a câte 45 min. Prima lecţie începe la 
ora 8. La ce oră se termină ultima lecţie, dacă pauzele durează câte 
10 min?

§ 8. SCĂDEREA NUMERELOR NATURALE

În şcoala primară, o dată cu operaţia de adunare, voi aţi 
învăţat şi altă operaţie aritmetică de ordinul I – scăderea. 
Numărul din care se scade se numeşte – descăzut, iar numărul 
care se scade – scăzător. Rezultatul operaţiei de scădere se 
numeşte diferenţă.

Să alcătuim o egalitate la scădere după figura 96.

Fig. 96

  Componentele operaţiei       Rezultatul operaţiei
													6										–														2													=													4
  descăzutul scăzătorul    diferenţa

Expresia 6 – 2 de asemenea este numită diferenţă.
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P r o b l e m a  1. Într-o cutie sunt 24 de creioane. Câte creioane au 
fost folosite, dacă în cutie au rămas 15 creioane?
R e z o l v a r e .  Notăm cu litera k cantitatea de creioane folosite.

Dacă le vom adăuga la creioanele ce au rămas în cutie, atunci 
vom obţine cantitatea de creioane din cutia plină: 15 + k = 24. Deci, 
în problemă este căutat termenul necunoscut. Pentru a-l găsi, trebuie 
din sumă de scăzut termenul cunoscut: k = 24 – 15. De unde k = 9, 
adică au fost folosite 9 creioane.

Rezolvând problema noi am efectuat scăderea ca operaţie 
inversă operaţiei de adunare. Aşadar, adunarea şi scăderea sunt 
operaţii reciproc inverse. Anume de aceea adunarea este verificată 
cu scăderea, iar scăderea – cu adunarea.

	 A scădea dintr-un număr altul înseamnă a găsi un al treilea 
număr, care în sumă cu al doilea ne dă primul.

Voi ştiţi deja că pentru orice număr natural a se realizează 
egalitatea: a + 0 = a. De aici rezultă, că:

a – 0 = a şi a – a = 0.
Oare poate descăzutul să fie mai mic decât scăzătorul? 

Pentru numerele naturale aceasta este imposibil. Raţionaţi 
pe exemplul problemei examinate. Oare s-ar fi putut întâmpla 
faptul că au fost folosite 25 de creioane din cutia în care erau 
24 de creioane? Bineînţeles, nu. Dar 24 creioane? Da.

1) suma a două numere naturale totdeauna este număr 
natural;
2) diferenţa a două numere naturale este număr natural 
numai atunci când descăzutul este mai mare decât 
scăzătorul;
3) dacă descăzutul este egal cu scăzătorul atunci diferenţa 
este egală cu zero.

Memorizaţi!

Atrageţi atenţia:
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Scăderea numerelor cu mai multe cifre, ca şi adunarea 
lor, este mai comod de o executat în coloniţă. De exemplu, 
trebuie găsită diferenţa numerelor 456 789 şi 4321. Pentru 
aceasta se scrie mai întâi descăzutul, iar sub el – scăzătorul 
în aşa fel, încât unităţile să fie sub unităţi, zecile – sub zeci, 
sutele – sub sute ş. a. m. d. Scăderea se face pe ordine, 
începând cu cel mai mic ordin – unităţile:

	 456 789
 

_
 4 321  

 452 468.
Să examinăm care probleme se pot rezolva cu ajutorul scăderii.
P r o b l e m a  2. La ziua lui de naştere Karlson a mâncat 14 
borcane cu dulceaţă, dintre care 6 borcane până la amiază, iar 
restul – după amiază. Câte borcane cu dulceaţă a mâncat Karlson 
după amiază? 
R e z o l v a r e .  14 borcane cu dulceaţă, pe care le-a mâncat  
Karlson în ziua sa de naştere, este suma a 6 borcane cu dulceaţă 
pe care el le-a mâncat până la amiază şi a celei cantităţi de borcane 
cu dulceaţă, pe care le-a mâncat după amiază. Pentru a afla 
această cantitate, trebuie de găsit termenul necunoscut, dată fiind 
suma şi celălalt termen: 14 – 6 = 8 (borcane). Deci, după amiază 
Karlson a mâncat 8 borcane cu dulceaţă.
Rezolvarea problemei examinate poate fi generalizată şi 

formulată ca regulă.

	 Regula aflării termenului necunoscut.
    Pentru a afla termenul necunoscut trebuie din sumă de 

scăzut termenul cunoscut

P r o b l e m a  3. Fiind în ospeţie la Micuţul, Karlson a mâncat 7 
bomboane. Însă prăjituri el a ospătat cu 5 bucăţi mai puţine decât 
bomboane. Câte prăjituri a mâncat Karlson?
R e z o l v a r e .  Pentru a afla cantitatea de prăjituri pe care le-a 
mâncat Karlson trebuie cantitatea de bomboane de o micşorat cu 
5. De aici 7 – 5 = 2 (prăjituri). Deci, Karlosn a mâncat 2 prăjituri.

Memorizaţi!
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Examinaţi figura 97. Voi vedeţi cum pe semidreapta numerică 
numărul 7 a fost micşorat cu 5 unităţi. Pentru aceasta de la numărul 
7, în direcţia opusă săgeţii (adică de la număr la stânga) au fost 
depuse 5 segmente unitate. S-a obţinut 7 – 5 = 2.

O X

1 32 4 5 6

5

0 7 9 108

Fig. 97
P r o b l e m a  4.  Fiind în ospeţie la Micuţ, Karlson a mâncat 7 
bomboane şi 2 prăjituri. Cu cât mai multe bomboane a mâncat 
Karlson?
R e z o l v a r e .  Pentru a răspunde la întrebarea problemei trebuie 
de la numărul mai mare de scăzut pe cel mai mic: 7 – 2 = 5 (bucăţi). 
Deci, Karlson a mâncat cu 5 bomboane mai mult decât prăjituri.

Oare se va schimba rezolvarea problemei dacă vom căuta cu 
cât mai puţine prăjituri decât bomboane a mâncat Karlson? Mersul 
rezolvării – nu, iar răspunsul – da.

cu ajutorul scăderii:
1) cunoscând suma şi unul dintre termeni, se poate afla 
celălalt termen;
2) numărul dat este micşorat cu cantitatea indicată de 
unităţi;
3) se clarifică cu cât un număr este mai mare sau mai mic 
decât altul.

Expresiile literale pot fi atât adunate, cât şi scăzute.
P r o b l e m a  5. Aflaţi diferenţa (2c + 3d) – c – d.

R e z o l v a r e .  Grupăm termenii expresiei astfel, încât în unele 
paranteze să grupăm expresiile cu litera c, iar în altele – pe cele cu 
litera d: (2c + 3d) – c – d = (2c – c) + (3d – d).

Deoarece 2c = c + c, avem 2c – c = c + c – c = c. Analogic, deoarece 
3d = d + d + d, avem 3d – d = d + d + d – d = 2d.

De aceea (2c – c) + (3d – d) = c + 2d. Aşadar, (2c + 3d) – c – d = c + 2d.

Atrageţi atenţia:
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	 se pot scădea numai acele expresii literale care 
conţin aceleaşi litere

	 Află mai mult
	 Pentru calcularea diferenţei numerelor ne pot fi de ajutor următoarele 

proprietăţi ale diferenţei.
• Dacă mărim (micşorăm) descăzutul cu un oarecare număr, atunci 

diferenţa se măreşte (micşorează) tot cu acest număr. De exemplu,      
20 – 4 = 16, iar (20 + 10) – 4 = 26.

• Dacă mărim (micşorăm) scăzătorul cu un oarecare număr, atunci 
diferenţa se micşorează (măreşte) tot cu acest număr. De exemplu,      
20 – 4 = 16, 20 – (4 + 1) = 15. 

• Dacă descăzutul şi scăzătorul este mărit (micşorat) cu unul şi 
acelaşi număr, atunci diferenţa nu se schimbă. De exemplu, 20 – 4  
= 16, iar   (20 + 1) – (4 + 1) = 16.

1. Numiţi componentele operaţiei numită scăderea.
2. Cum se numeşte rezultatul acestei operaţii?
3. Ce înseamnă de scăzut dintr-un număr alt număr?
4. Cu ce este egală diferenţa, dacă scăzătorul este egal cu 0?
5. Cu ce este egală diferenţa a două numere egale?
6. Explicaţi cum se face scăderea a două numere cu multe cifre?
7. Cum se poate arăta pe semidreapta numerică că numărul dat a 
fost micşorat cu cantitatea dată de unităţi?
8. Ce se poate afla cu ajutorul operaţiei de scădere?
9. Explicaţi cum se face scăderea expresiilor literale.

	REZOLVAŢI PROBLEMELE

256ђ.	Oare este adevărat că în egalitatea 3200 – 100 = 3100, scăzătorul 
este:	1)	3200;	 2)	100;		 3)	3100?

257ђ.	 Oare este adevărat că în egalitatea 56 333 = 56 666 – 333 
diferenţa este:	 1)	56	333;	 2)	56	666;	 3)	333?

258ђ.	Calculaţi oral:
	 1)	30	000	-	200; 	 2)	4100	-	100.
	 Ce operaţie aţi efectuat? Numiţi componentele şi rezultatul operaţiei.

Atrageţi atenţia:

AMINTIŢI-VĂ PRINCIPALUL
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259ђ.	Oare este adevărat că 12 045 – 0 = 12 045 + 0?
260ђ.	Găsiţi diferenţa: 1) 2a – a; 2) 3b – b.
261°.	Aflaţi diferenţa numerelor:
	 1)1 002 000 şi 605;
 2) 987 658  şi 123 123;

 3) 157 643  şi 57 643;
 4) 18 535  şi 8030.

262°.	Aflaţi componentele necunoscute ale operaţiei după datele tabelului 7.
Tabelul 7

Termen 1	245 5	452 20000560

Termen 462 934 1
Sumă 701587 510123 14	117 65789 345000000 76543210

263°.	Executaţi operaţia necesară după datele tabelului 8.
Tabelul 8

Descăzutul 1	565 32	472 2804 3000000000

Scăzătorul 1233 221 502
Diferenţa 	414 1890 243678

264°.	Găsiţi diferenţa numerelor:
	 1) un milion trei sute patruzeci şi cinci de mii douăzeci şi unu şi şapte 

sute de mii douăzeci şi cinci;
	 2) şapte sute nouă mii o sută patruzeci şi optzeci şi patru de mii;
	 3) douăzeci şi trei de milioane şi douăzeci şi trei.
265°.	Efectuaţi scăderea:
	 1)	18 km 987 m – 15 km 456m ;	 3)	67 kg 14 g – 40 kg 7 g;
	 2)	170 m 45 cm – 70 m 44 cm;;	 4)105 q 27 kg – 10 q 3 kg.
266°.	Desenaţi semidreapta numerică. Notaţi pe ea numărul 9. Arătaţi 

pe semidreapta numerică cum de micşorat numărul dat cu: 1) 4;  
2) 2; 3) 8. Ce număr aţi obţinut?

267°.	Desenaţi semidreapta numerică. Notaţi pe ea numărul 15. Arătaţi 
pe semidreapta numerică cum de micşorat numărul dat cu: 1) 12:  
2) 3; 3) 7. Ce număr aţi obţinut?

268°.	Lungimea celui mai lung peşte din lume – a rechinului-balenă 
este de 10 m. Aflaţi lungimea celui mai mic peştişor Schindleria 
brevipiguis, dacă el este cu 9992 mm mai mic decât rechinul-balenă.

269°.	 Cum se va schimba diferenţa, dacă vom mări:
	 1)	descăzutul cu 153;	 2)scăzătorul cu 300?
270°.	Cum se va schimba diferenţa , dacă vom micşora:
	 1)descăzutul cu 111;  	 2)scăzătorul cu 712?
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271°.	Două stadioane pot primi 34 000 de suporteri. Primul stadion 
are 12 000 de locuri. Cu cât mai puţine locuri sunt pe primul stadion 
decât pe al doilea?

272°.	 Două stadioane pot primi m suporterii, în particular al doilea 
stadion are a locuri. Cu cât mai puţine locuri sunt pe primul stadion 
decât pe al doilea?

273°.	Goverla este cel mai înalt vârf al Carpaţilor Ucrainei şi cel mai 
înalt punct al Ucrainei. Înălţimea lui este egală cu 2061 m. Înălţimea 
Everestului este cu 6787 m mai mare. Înălţimea Elbrusului – cu 3206 
m mai mică decât înălţimea Everestului. Care este înălţimea fiecărui 
munte? Cu cât este mai înalt Elbrusul decât Goverla?

274°.	 Înălţimea muntelui Krasunea este egală cu b m, iar înălţimea 
muntelui Smilyveţi – cu b m mai mare. Înălţimea muntelui  
Zelena – cu c m este mai mică decât înălţimea Smilyveţului. Care este 
înălţimea fiecărui munte? Cu cât este mai înalt muntele Krasunea 
decât muntele Zelena?

275°.	Compune problema după expresia:	1) m - n; 2) m - p - n.
276.	 Au mărit descăzutul cu 689. Cum trebuie schimbat scăzătorul 

ca diferenţa:
	 1)	să se mărească cu 112; 	 2)	să se micşoreze cu 112?
277.	Au mărit un termen cu 123 456 789. Cu cât s-a schimbat al doilea 

termen dacă suma s-a mărit cu 987 654 321?
278.	Cum se va schimba suma, dacă un termen îl vom mări cu 22 895, 

iar al doilea îl vom micşora cu 9543?
279.	Repartizaţi valorile expresiei în ordinea creşterii: 123 456 + 89, 34 

956 – 586, 80 076 – 11 + 336, 99 999 – 543 – 109.
280.	Amplasaţi valorile expresiilor în ordinea descreşterii: 123 456 + 

89, 4435 + 10 745 – 45, 45 610 – 12 105, 459 873 – 115 503 – 5.
281.	 Puneţi semnul „<”, „>” sau „=” între expresiilor
	 1)	153	241	+	22	005 şі	45	996	-	10	925;
	 2)	42	020	504	-	3	541	039	 şі	5	098	743	-	475	067.

282.	Efectuaţi scăderea:
	 1)	17 m 4 dm 4 cm – 7 m 6 dm 4 cm;
	 2)	654 kg 78 g – 49 kg 99 g;
	 3)	65 ore 28 min 15 s – 56 ore 28 min 25 s.
283.	Cu cât trebuie micşorat un milion pentru a obţine:
	 1)	Cel mai mare număr de trei cifre;
	 2)	Cel mai mic număr de patru cifre?
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284.	Calculaţi valoarea expresiei 12a – 9a – 0a + 7a, dacă:
	 1) a = 2;  2) a = 943;  3) a = 13 764.

285.	Calculaţi valoarea expresiei 3 • 10 + 5a – 2a, dacă:
 1) a = 2;  2) a = 300;  3) a = 1000.
286.	Într-o seră erau b tufe de trandafir. În prima zi au sădit în aer liber 

a tufe, iar în ziua a doua – cu c tufe mai puţin decât în prima. Câte 
tufe au rămas în seră? Rezolvaţi problema dacă:

	 1) b = 860, a = 78, c = 34;
 2) b = 1044, a = 111, c = 52.
287.	La jocurile olimpice din Ţara Visurilor au sosit m participanţi. În total 

din Ţara Visurilor şi Ţara Zâmbetelor au sosit a participanţi. Din Ţara 
Dispoziţiei Bune şi Ţara Zâmbetelor împreună au sosit c participanţi. 
Câţi participanţi au sosit din fiecare Ţară? Câţi participanţi au sosit în 
total la întreceri? Rezolvaţi problema, dacă:

	 1) m = 340, а = 393, с = 221;
 2) m = 109, а = 169, с = 670.
288.	 În şcolile Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3 învaţă m elevi. În şcolile Nr. 1 şi  

Nr. 2 învaţă p elevi, în şcolile Nr. 2 şi Nr. 3 – n elevi. Câţi elevi învaţă 
în fiecare şcoală? Cu cât mai mulţi elevi învaţă în şcoala Nr. 1 decât 
în şcoala Nr. 3. Rezolvaţi problema, dacă:

	 1) p = 3291, n = 3865, m = 5121;
 2) p = 899, n = 664, m = 1299.
289.	Viorica s-a gândit la un număr de trei cifre, pe care la început l-a 

mărit cu 4004, iar apoi – cu 260. În rezultat ea a primit 4680. La ce 
număr s-a gândit Viorica?

290.	Mircea s-a gândit la un număr pe care mai întâi l-a mărit cu 2222, 
apoi l-a micşorat cu 78. În rezultat el a obţinut 4680. La ce număr s-a 
gândit Mircea?

291.	Aflaţi diferenţa celui mai mare număr de cinci cifre şi a celui mai 
mic:

	 1)	număr de patru cifre; 	 2)	număr de două cifre.
292.	Cu cât este mai mic numărul 230 056 decât numărul 56 790?
293.	 Desenaţi o semidreaptă numerică. Notaţi pe ea punctele A(8) şi 

B(4). Arătaţi unde trebuie să fie notat punctul C, dacă coordonata lui 
este egală cu diferenţa coordonatelor punctelor A şi B.

294.	 Desenaţi semidreapta numerică. Notaţi pe ea punctele A(7) şi 
B(3). Arătaţi unde trebuie să fie notat punctul C, dacă coordonata lui 
este diferenţa coordonatelor punctelor A şi B.
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295*.	Ilenuţa s-a gândit la 3 numere. Suma acestor numere este egală 
cu 6900. Suma primului şi celui de-al doilea numere este egală cu 
6150, iar suma primului şi celui de-al treilea este egală cu 386. La ce 
numere s-a gândit Ilenuţa?

296*.	Calculaţi:
	 1)	54	-	52	+	50	-	48	+	46	-	44	+…	+	6	-	4	+	2;
	 2)	46	-	43	+	40	-	37	+…	+	10	-	7	+	4	-	1.

297*.	Amplasaţi semnele „-” între numere astfel, încât egalitatea să fie 
adevărată:

	 1)	9	8	9	8	9	8	9	8	=	74;	 	 2)	9	8	9	8	9	8	9	8	=	8	901.

298*.	 Înlocuiţi * cu cifrele omise:
	 1)	 546	*67
	 					

-
    **	87*

	 									*91	6*1;

	 2)	 6*7	67*
	 					

-
				8*	*82	

	 								569	9*3.

	PUNEŢI ÎN PRACTICĂ

299.	Plopul Lambert are înălţimea 75 m, iar înălţimea welwiciei – 50 
cm. Cu câţi centimetri plopul este mai înalt decât welwicia?

300.	45 mg de vitamina C pe zi – norma zilnică pentru copiii de 10 ani. 
În 100 grame de coacăză neagră se conţine 200 mg de vitamina 
C, iar în portocale şi lămâi – respectiv cu 140 mg şi 160 mg mai 
puţin. Câtă vitamină C este în 100 g portocale? Dar în 100 g lămâi? 
Alcătuiţi-vă o  raţie personală din produse care conţin vitamina C.

	PROBLEME PENTRU REPETARE

301.	Calculaţi:
	 1)	72	+	50	-	20	+ 8	+ 24	-	45;
	 2)	185	-	24	+	48	-	152	+	61	-	23.

302.	Viteza unui vapor în apă stătătoare este egală cu 30 km/oră, iar 
viteza curentului de apă a râului – 2 km/oră. Aflaţi viteza vaporului 
care se mişcă:

	 1)	 în direcţia curentului de apă; 	 2)	împotriva curentului de apă.
303.	Viteza unei bărci cu motor în direcţia curentului râului este egală 

cu 45 km/oră, iar împotriva curentului râului – 35 km/oră. Aflaţi:
	 1)	viteza curentului de apă a râului;
	 2)	viteza bărcii în apă stătătoare.
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§ 9. POLIGONUL ŞI PERIMETRUL LUI.       
FIGURI EGALE

Să examinăm figura 98. Voi vedeţi cum din punctul a s-au 
depus consecutiv segmentele AB, BC, CD şi DE, iar punctele 
A şi E le-au unit cu segmentul AE. Oricare două dintre aceste 
segmente nu se intersectează şi nu sunt porţiuni ale aceleiaşi 
drepte. Iar orice dreaptă, o porţiune a căreia este unul dintre 
aceste segmente, nu intersectează alte segmente (fig. 99). 
Am obţinut o figură geometrică nouă – poligonul ABCDE (fig. 
100). Punctele A, B, C, D şi E sunt vârfurile poligonului dat, 
iar segmentele AB, BC, CD, DE şi AE – laturile lui.

A B

C

A B

C

D

E

A B

C

D

E

                                    Fig. 98 Fig. 99

Dând denumire poligonului, vârfurile lui trebuiesc numite 
consecutiv, înconjurându-le în direcţia mişcării acului 
ceasornicului sau în direcţie opusă.

Oare se poate poligonului din figura 100 de-i dat 
denumirea BACDE? Nu.

Două laturi ale poligonului care 
au un vârf comun se numesc laturi 
vecine. De exemplu, în poligonul 
ABCDEF (fig. 101) laturile AB şi BC 
sunt vecine, iar laturile AB şi DE nu 
sunt vecine. Două laturi vecine fac 
unghiul poligonului. În figura 101 
acesta-i 	 unghiul ABC. El poate fi 

A B

C

D

E

Fig. 100
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notat numai cu o literă – denumirea 
vârfului: Ð	В .

Într-un poligon arbitrar, laturi şi 
unghiuri sunt atâtea câte vârfuri. De 
exemplu, în figura 101 poligonul are 
6 vârfuri, 6 laturi şi 6 unghiuri. De 
aceea el este numit hexagon.

Notând cantitatea vârfurilor unui 
poligon cu litera n se poate de-i dat 
şi altă denumire – n-unghi. Pentru n = 3 obţinem triunghi, 
pentru n = 12 – dodecagon.

	 Suma lungimilor tuturor laturilor poligonului se numeşte 
perimetrul poligonului.

Perimetrul poligonului se notează cu 
l itera P.

P r o b l e m a 1 .   Aflaţi perimetrul patrulaterului ABCD 
(fig. 102), dacă AB = 4 cm, BC = AD = 5 cm, CD = 2 
cm.
R e z o l v a r e .

Dacă fiecare latură a unui poligon cu n laturi este egală cu 
a, atunci perimetrul lui se poate calcula cu formula:

P = na

MEMORIZAŢI!

Fig. 101

A B

C

D
E

F

A B

CD

Fig. 102
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Printre patrulatere dreptunghiul (fig. 
103) este specific. El are 4 vârfuri, 4 laturi şi 
4 unghiuri. Toate unghiurile dreptunghiului 
sunt drepte, laturile opuse – câte două 
sunt egale, însă laturile vecine au lungimi 
diferite. În şcoala primară voi le-aţi numit 
lungimea şi lăţimea dreptunghiului.

Să notăm lungimile laturilor vecine ale 
dreptunghiului cu literele a şi b. Atunci 
formula perimetrului dreptunghiului va 
avea forma:

P = 2a + 2b.
Aţi învățat în şcoala primară încă un 

patrulater deosebit – pătratul (fig. 104). El 
are toate unghiurile drepte (deci, el este 
dreptunghi) şi toate laturile sunt egale 
între ele. Formula perimetrului pătratului 
cu latura a are forma:

P = 4a.
Oare orice dreptunghi este pătrat? Nu, deoarece există 

dreptunghiuri, în care laturile vecine nu sunt egale între ele. 
De exemplu, dreptunghiul din figura 103.

P r o b l e m ă. Laturile dreptunghiului (fig. 105) sunt egale cu 
a cm şi b cm (a < b), iar a unui pătrat – a cm. Cu cât perimetrul 
dreptunghiului este mai mare decât perimetrul pătratului?
R  e z o l v a r e. Notăm perimetrul dreptunghiului P1, iar 
perimetrul pătratului –P 2. Atunci  P 1 = 2a + 2b (см), а P 2 = 4a (cm).  
Să aflăm diferenţa  P 1 і P 2:

 P 1 - P 2 = 2a + 2b - 4a = 2a + 2b - 2a - 2a = 
= 2b - 2a (cm).

	 Aşadar, perimetrul dreptunghiului cu 
laturile a cm şi b cm (a < b) este mai mare 
decât perimetrul pătratului cu latura a cm 
cu 2b – 2a (cm).

Fig. 103

Fig. 104

Fig. 105

a

b

a
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Cercetaţi figura 106. Voi vedeţi că două dreptunghiuri au 
laturile respectiv egale şi ele pot fi suprapuse, amplasându-
le unul pe celălalt. Cele două pătrate din figura 107 au laturi 
egale şi ele tot coincid prin suprapunere. Ce figură am avea, 
totdeauna se poate găsi o altă figură care coincide cu cea 
dată prin suprapunere.

	 Două figuri se numesc egale, dacă ele coincid prin 
suprapunere. 

Aşadar, în figura 106 sunt reprezentate dreptunghiuri 
egale, iar în figura 107 – pătrate egale. E clar că figurile 
egale au perimetre egale. Mai târziu veţi afla şi despre alte 
proprietăţi ale figurilor egale.

	 Află mai mult

1.	 În sistemul metric, de care noi ne folosim, unitatea fundamentală 
de măsurare a lungimii este metrul. Metrul (de la grecescul metron 
– măsură, dimensiune) este egal cu lungimea drumului, pe care îl 
parcurge în vid lumina în a 1/299 792 458 poriune de secundă.

2.	 În astronomie se folosesc unităţile de măsură a lungimii proprii. De 
exemplu, anul lumină (prescurtat „an lum.”). Un an lum. este egal cu 
distanţa pe care lumina o parcurge în decursul unui an. Deoarece 
viteza luminii în vid este egală cu 299 722 458 m/s, avem că anul 
lumină constituie 9 460 730 472 581 km.

MEMORIZAŢI!

Fig. 106 Fig. 107



78 Capitolul 2

1. Ce se numeşte poligon?
2. Care laturi ale poligonului se numesc vecine?
3. Câte laturi şi vârfuri are hexagonul, pentagonul?
4. Ce se numeşte n-unghi poligon cu n laturi?
5. Ce se numeşte perimetrul poligonului?
6. Cum poate fi aflat perimetrul poligonului cu n laturi, dacă toate 
laturile lui sunt egale?
7. Care poligon se numeşte dreptunghi? Pătrat?
8. Care sunt proprietăţile dreptunghiului?
9. Cum se află perimetrul pătratului? Dreptunghiului?
10. Care figuri se numesc egale?

	REZOLVAŢI PROBLEMELE

304ђ.	 Numiţi poligoanele ce sunt reprezentate în figurile 108 – 110. 
Numiţi laturile, perechile de laturi vecine, unghiurile poligoanelor date.	

305ђ.	Câte vârfuri, laturi? unghiuri are poligonul cu n laturi, dacă:
	 1) n = 7;  2) n = 12;  3) n = 105?
	 Cum se numeşte un astfel de poligon?
306ђ.	Desenaţi:
	 1)	un patrulater;
	 2)	un pentagon;
	 3)	un hexagon.
307ђ.	Numiţi perechile de laturi egale ale dreptunghiului:
	 1)	ABCD (fig. 111);
	 2)	MNPK (fig. 112).

AMINTIŢI-VĂ PRINCIPALUL

Fig. 109 Fig. 110Fig. 108
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308ђ.	 Oare este scrisă corect formula 
perimetrului dreptunghiului ABCD:

	 1) P = AB + BC;
	 2) P = 2AB +2BC;
 3) P = 2 AB + 2 CD?
309°.	 Calculaţi perimetrul pentagonului, 

ale cărui laturi sunt egale cu:
	 1)	3 cm, 6 cm, 7 cm, 2 cm, 5 cm;
	 2)	65 cm, 26 cm, 34 cm, 19 cm, 11 cm.
310°.	 Fiecare latură a unui poligon cu n 

laturi este egală cu c. Scrieţi formula 
pentru calcularea perimetrului lui, dacă:	
1) n = 5;     2) n = 10;     3) n = 78. 

311°.	  Calculaţi perimetrul poligonului cu 
n a cărui fiecare latură este egală cu 5 
cm, dacă:

 1) n = 10;     2) n = 200;     3) n = 1000.
312°.	 Construiţi un patrulater. Efectuaţi 

măsurările necesare şi aflaţi perimetrul 
lui.

313°.	Construiţi un poligon, egal cu poligonul reprezentat în figura 113.
314°.	 Ce fel de poligoane sunt reprezentate în figura 114? Câte 

patrulatere sunt reprezentate? Hexagoane?
315°.	Este oare patrulaterul ABCD dreptunghi, dacă:
	 1)	Ð	A = 90°, Ð	B = 80°,	Ð	C = 90°,	Ð	D = 100°;
	 2)	Ð	A = 90°,	Ð	B = 90°,	Ð	C = 90°,	Ð	D = 90°;
	 3) AB = 4 cm, BC = 8 cm, CD = 8 cm, DA = 4 cm;
	 4) AB = 4 cm, BC = 4 cm, CD = 4 cm, DA = 8 cm?

      Fig. 111         Fig. 112
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316°.	 Construiţi un dreptunghi, egal cu dreptunghiul, reprezentat în 
figura 115.

317°.	Construiţi un dreptunghi ale cărui laturi să fie de două ori mai 
mari decât laturile dreptunghiului din figura 115.

318°.	Construiţi un pătrat egal cu pătratul reprezentat în figura 116.
319°.	Construiţi un pătrat a cărui latură să fie de trei ori mai mică decât 

latura pătratului din figura 116.
320°.	 Se dă un pătrat. Aflaţi mărimile necunoscute, conform 

tabelului 9.
Tabelul 9

Latura 
pătratului 	4	cm 40	

mm 12	dm

Perimetrul 
pătratului 20	cm 64	m 400	

mm 24	km

321°.	 Se dă un dreptunghi. Aflaţi mărimile necunoscute, conform 
tabelului 10.

Tabelul 10

Lungimea 20	cm 8	cm 56	dm 120	mm
Lăţimea 15	cm 23	cm 10	cm 32	cm 24	cm 45	cm
Perimetrul 60	cm 124	cm

322°.	O latură a dreptunghiului este egală cu 246 cm, iar a doua – cu 
98 cm mai mică. Aflaţi perimetrul dreptunghiului.

323°. O latură a dreptunghiului este egală cu 56 m, iar alta – cu 23 m 
este mai mare. Aflaţi perimetrul dreptunghiului.

Fig. 115 Fig. 116
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324°.	Perimetrul unui dreptunghi este egal cu 64 cm. Aflați lungimea 
dreptunghiului, dacă lățimea lui este egală cu 6 cm.

325°.	Perimetrul dreptunghiului este de 48 dm. Aflați lățimea lui dacă 
lungimea dreptunghiului este egală cu 8 dm.

326°.	Aflați latura pătratului dacă perimetrul lui este egal cu 16 m.
327.	Cum se va schimba perimetrul poligonului cu n laturi, dacă vom 

mări cu 7 cm fiecare latură a lui?
328.	Latura BC a patrulaterului ABCD este egală cu 28 cm, ceea ce 

este de două ori mai mult decât AD. Latura AB este cu 9 cm mai 
mică decât BC și cu 3 cm mai mare decât CD. Aflați perimetrul 
patrulaterului.

329.	Latura AB a patrulaterului ABCD este egală cu 150 cm. Latura AD 
este de trei ori mai mare decât AB, latura BC – cu 34 cm mai mică 
decât AB. Aflați CD, dacă perimetrul patrulaterului este egal cu 916 
cm.

330.	Cea mai mică latură a decagonului este egală cu 4 cm. Fiecare 
latură următoare este mai mare decât cea anterioară cu 2 cm. Aflați 
perimetrul decagonului.

331.	Cea mai mare latură a nonagonului este egală cu 45 cm. Fiecare 
latură următoare este mai mică decât cea anterioară cu 3 cm. Aflați 
perimetrul nonagonului.

332.	 Perimetrul dreptunghiului este egal cu 20 cm. Aflați lungimea 
dreptunghiului dacă ea este cu 2 cm mai mare decât lățimea lui.

333.	Dreptunghiul are laturile de 2 cm și 8 cm. Aflați latura pătratului a 
cărui perimetru să fie egal cu perimetrul dreptunghiului dat.

334.	 O latură a dreptunghiului este egală cu m, iar alta este cu n mai 
mare. Aflați perimetrul dreptunghiului dacă:

	 1) m = 6 cm, n = 20 m;  2) m = 8 dm, n = 4 cm.
335.	O latură a dreptunghiului este egală cu 17 m, iar alta – cu 65 cm 

mai mică. Aflați perimetrul dreptunghiului.
336.	 Perimetrul dreptunghiului este egal cu 34 dm. Aflați lungimea 

dreptunghiului, dacă lățimea lui este egală cu 500 mm.
337.	Câmpul de fotbal are forma dreptunghiului, ale cărui dimensiuni 

sunt de 100 m și 75 m . Aflați dimensiunile terenului de baschet de 
formă dreptunghiulară, dacă lățimea lui este de 5 ori mai mică decât 
lățimea câmpului de fotbal, iar lungimea cu 72 m mai mică decât 
lungimea câmpului de fotbal.
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338.	Aflați latura pătratului, al cărui perimetru este egal cu 7 m.
339.	Scrieți expresiile pentru aflarea perimetrului figurilor, reprezentate 

în figurile 117, 118.
340*.	Cea mai mică latură a heptagonului este egală cu a. Fiecare 

latură următoare este mai mare decât cea precedentă cu c. Aflați 
perimetrul heptagonului.

341*.	 Latura AB a dreptunghiului ABCD este de trei ori mai mare 
decât latura BC. Aflați laturile dreptunghiului, dacă perimetrul lui este 
egal cu 72 cm.

342*.	Hârtia are forma unui dreptunghi, o latură a căruia este egală 
cu 4 cm, iar a doua – cu 9 cm. Tăiați acest dreptunghi în două părți 
egale astfel, ca îmbinându-le, să se poată obține un pătrat. Aflați 
perimetrul lui.

	PUNEŢI ÎN PRACTICĂ

343.	O cameră de formă dreptunghiulară are dimensiunile 3 x 4 m. Câți 
metri de plintă trebuie de procurat pentru această cameră?

344.	O livadă are forma unui dreptunghi cu laturile 6 m și 10 m. Oare 
vor fi suficienți 30 m de gard pentru a împrejmui livada?

345.	Avem o garnitură de bețișoare: 4 bețișoare de 1 cm, 4 bețișoare 
de 2 cm, 7 bețișoare de 3 cm și 5 bețișoare cu lungimea de 4 cm. 
Oare se poate din toate bețișoarele acestei garnituri construi un 
dreptunghi?

346.	Lățimea linoleumului este 2 m. De câți metri de linoleum avem 
nevoie pentru a acoperi podeaua cu dimensiunile 5 x 4 m?
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Fig. 117

Fig. 118
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	PROBLEME PENTRU REPETARE

347.	Calculați:
	 1) 25 kg 900 g + 24 kg 650 g;  2) 34 kg 25 g — 15 kg 70 g.
348.	 Din același punct au pornit în direcții opuse două motonave 

cu vitezele de 25 km/oră și 30 km/oră. Care va fi distanța dintre 
motonave peste 1 oră.

§ 10. TRIUNGHIUL ȘI TIPURILE LUI

Voi știți că triunghiul este un caz particular al poligonului. 
El are 3 vârfuri, 3 laturi și 3 unghiuri. Triunghiul ABC din figura 
119 are vârfurile A, B și C, laturile AB, BC și AC, unghiurile 
BAC, ABC și ACB.

Pot fi deosebite câteva tipuri de triunghiuri. Pentru aceasta 
vom alege baza împărțirii triunghiurilor în tipuri. La ce ne 
gândim în primul rând – de-a compara lungimile laturilor 
triunghiului.

Laturile triunghiului pot avea aceeași lungime. Atunci 
triunghiul, ca și orice poligon cu aceeași proprietate, se 
numește regulat. În figura 120 voi vedeți triunghiul regulat 
sau echilateral DEF.

În figură laturile egale ale triunghiului se notează cu 
aceeași cantitate de liniuțe.

În triunghi pot să nu fie laturi egale, ca, de exemplu, în 
triunghiul KLM din figura 121.	

A B

C

Fig. 119

D E

F

Fig. 120

M

K L

Fig. 121
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Atunci așa un triunghi se numește 
scalen.

 Dacă triunghiul are două laturi 
egale, atunci el se numește isoscel. În 
figura 122 voi vedeți triunghiul isoscel 
RST, în care RT = ST. Laturile egale 
ale triunghiului isoscel se numesc 
laturile laterale ale lui, iar latura a  
treia – bază.

Voi deja știți ce este perimetrul 
poligonului și cum să-l aflați. Pentru 
a afla perimetrul triunghiului trebuie 
de procedat tot așa – de aflat suma 
lungimilor a laturilor lui (fig. 123). 
Perimetrul triunghiului echilateral cu 

latura a se află cu formula:

P = 3a.
P r o b l e m ă .  Aflați perimetrul triunghiului isoscel CDK, a cărui bază 
CD = 5 cm, iar latura laterală este cu 2 cm mai mică.
R e z o l v a r e .

T

R S

b

a

c

P  a=aa a+ ab a+ ac

Fig. 122

Fig. 123
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Oare pot fi împărțite triunghiurile 
în tipuri luându-se altă bază, criteriu? 
Da. De exemplu conform unghiurilor lor.

Se deosebesc printre triunghiuri 
triunghiurile ascuțitunghice, drept un-
ghice și obtuzunghice.

La triunghiul ascuțitunghic toate 
unghiurile sunt ascuțite. De exemplu, 
în figura 124 voi vedeți triunghiul 
ascuțitunghic ABC.

În triunghiul dreptunghic un unghi 
este drept. De exemplu, în triunghiul 
DOM (fig. 125) unghiul O este egal 
cu 90°.

În figură unghiul drept al triun-
ghiului se notează cu semnul „ ¬ ”

În triunghiul obtuzunghic un unghi 
este obtuz. De exemplu, în triunghiul 
KPN în figura 126	Ð	NKP > 90°.

Oare există triunghi cu două 
unghiuri drepte sau cu două unghiuri 
obtuze? Nu.

Să facem următoarea experiență. 
Să confecționăm un triunghi din 
hârtie tare și să o tăiem așa cum 
se arată în figura 127. Alăturăm la 
unghiul 1 unghiul 2 (fig. 128), iar la 
el – unghiul 3.	

Fig. 124

Fig. 125

Fig. 126

A B

C

D

O M

K P

N

1 2

3

13 2

Fig. 128Fig. 127
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Am obținut unghi desfășurat. Aceasta înseamnă că suma 
unghiurilor 1, 2 și 3 este egală cu 180°. Așa o proprietate o 
are orice triunghi. De aici rezultă că într-un triunghi nu pot fi 
două unghiuri obtuze sau două unghiuri drepte. În clasa a 
șaptea voi veți putea demonstra riguros.

	 Suma unghiurilor unui triunghi totdeauna este egală cu 180°, 
iar perimetrul triunghiului depinde de lungimile laturilor lui.

Voi știți care poligoane sunt ega-
le. Analogic două triunghiuri se 
numesc egale, dacă ele coincid la 
suprapunere. De aici rezultă că în 
triunghiurile egale sunt egale laturile 
respective și unghiurile cores pun-
zătoare. Voi vedeți în figu ra 129 
triun ghiurile egale ABC și KLM. În 
ele:

АВ = KL, ВС = LМ, АС = KМ,
Ð	А	=	Ð	K,	Ð	В	=	Ð	L,	Ð	С	=	Ð	М.

Pentru a clarifica egalitatea a două triunghiuri trebuie de 
verificat dacă se îndeplinesc toate aceste șase egalități. În 
clasa a 7-a veți afla cum poate fi simplificată această pro-
cedură.

	 Află mai mult

	 Vom aduce cele mai importante cazuri care se întâlnesc în procesul 
construirii triunghiurilor. Cu alte cazuri veți face cunoștință mai 
târziu, studiind cursul de geometrie.

• Dacă sunt date două laturi și unghiul făcut de ele, atunci totdeauna 
putem construi triunghiul.

• Dacă se dă o latură și două unghiuri, atunci triunghiul poate fi construit 
numai cu condiția, că suma acestor două unghiuri este mai mică decât 
180°.

• Dacă sunt date trei laturi atunci triunghiul poate fi construit numai 
atunci când fiecare din laturile lui este mai mică decât suma celorlalte 
două laturi.

MEMORIZAȚI!

A B

C

K L

M

Fig. 129
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1. Care poligon se numește triunghi?
2. Câte vârfuri, laturi, unghiuri are triunghiul?
3. Care triunghi se numește scalen? Echilateral?
4. Care triunghi se numește isoscel?
5. Care triunghi se numește ascuțitunghic? Dreptunghic? 
Obtuzunghic?
6. Cum de aflat perimetrul triunghiului? A triunghiului echilateral?
7. Cu ce este egală suma unghiurilor unui triunghi?
8. Numiți proprietățile triunghiurilor egale.

	REZOLVAȚI PROBLEMELE

349ђ.	Numiți vârfurile, laturile, unghiurile triunghiului:
	 1) ABC;  2) MNP;  3) DRT.
350ђ.	În figurile 130 – 132 numiți:
	 1) triunghiul echilateral; 2) triunghiul isoscel.
351ђ.	Numiți baza și laturile laterale ale triunghiului isoscel:         

 1) ABC (fig. 133); 2) MNP (fig. 134).

AMINTIȚI-VĂ PRINCIPALUL

C

D

O
A

B

K

M

L

T

Fig. 130 Fig. 131 Fig. 132

C

A
B

M N

P

Fig. 133 Fig. 134
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352ђ.	Numiți tipul triunghiului ABC, dacă:
	 1)	AB	=	3	cm,	BC	=	8	cm,	CA	=	8	cm;
	 2)	AB	=	15	m,	BC	=	15	m,	CA	=	15	m.

353ђ.	Găsiți perimetrul triunghiului echilateral cu latura de: 1)	15	cm;	
2)	123	m.

354ђ.	n figurile 135 – 137 numiți:
	 1) triunghiul ascuțitunghic; 2) triunghiul obtuzunghic; 3) triunghiul 

dreptunghic.
355ђ.	Numiți tipul triunghiului ABC, dacă:
	 1)	Ð	A = 90°,	Ð	B = 20°,	Ð	C = 70°;
	 2)	Ð	A 	= 45°,	Ð	B = 65°,	Ð	C = 70°;
	 3)	Ð	A 	= 14°,	Ð	B = 126°,	Ð	C = 40°.
356ђ.	Oare poate suma tuturor unghiurilor unui triunghi să fie egală cu:
	 1) 100°;  2) 170°;  3) 180°;  4) 190°?
357°.	Construiți un triunghi. Măsurați laturile lui și determinați tipul lui.
358°.	Construiți: 1) un triunghi isoscel; 2) un triunghi scalen. Efectuați 

măsurările necesare și aflați perimetrul fiecărui triunghi.	
359°.	Se dă triunghiul ABC. Aflați mărimile necunoscute după tabelul 

11.
Tabelul 11

AB 18 cm 67 m  125 cm 945 dm 556 cm
AC 34 cm 20 m 65 dm
BC 23 cm 23 m 125 cm 876 dm 4500 mm
P 144 m 375 cm

B

C O MN

L A

KP

Fig. 135 Fig. 136 Fig. 137
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360°.	Calculați perimetrul triunghiului echilateral ABC, dacă:
	 1) AB = 201 cm;
 2) AC = 4 m 6 cm;

 3) AB = 37 cm;
 4) CB = 8 m 30 cm.

361°.	Aflați latura triunghiului echilateral, dacă perimetrul lui este egal 
cu:1)	27m; 2) 15p; 3) 6a.

362°.	 Baza unui triunghi isoscel este egală cu 10 mm, iar latura laterală 
este de două ori mai mare ca ea. Aflați perimetrul triunghiului.

363°.	 Latura laterală a triunghiului isoscel este egală cu 18 cm, iar 
perimetrul lui – cu 42 cm. Aflați baza triunghiului.

364°.	 Construiți triunghiul: 1) ascuțitunghic; 2) obtuzunghic;  
3) dreptunghic.

365°.	Oare există așa un triunghi ale carui unghiuri sunt egale cu:
	 1) 90°, 90°, 20°;
 2) 135°, 90°, 45°;

 3) 70°, 80°, 80°;
 4) 30°, 70°, 80°?

366°.	Se dă triunghiul ABC. După datele din tabelul 12 aflați unghiurile 
necunoscute.

Tabelul 12

Ð	A 60° 60° 60° 135°
Ð	B 30° 42° 90° 20°
Ð	C 100° 45°

367°.	Unghiul A al triunghiului ABC este egal cu 40°, iar unghiul C este 
dublul unghiului A. Aflați unghiul B.

368°.	Unghiul A al triunghiului ABC este egal cu 70°, iar unghiul C – cu 
10° mai mare decât unghiul A. Aflați unghiul B.

369°.	 Cu ajutorul riglei și raportorului construiți triunghiul ABC, în care:
	 1)	Ð	A = 60°, AB = 6 cm, AC = 4 cm;
	 2)	Ð	A = 60°, Ð B = 90°, AB = 5 cm.
	 Clarificați tipul triunghiului.
370°.	Cu ajutorul riglei și raportorului construiți triunghiul ABC, în care:
	 1)	Ð	A = 60°, Ð B = 60°, AB = 6 cm;
	 2)	Ð A = 60°, AB = 6 cm, AC = 6 cm.
	 Clarificați tipul triunghiului.
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371°.	 În figura 138 sunt reprezentate triunghiuri. Construiți pe caiete 
triunghiurile, egale cu cele date.

372.	Latura AB a triunghiului ABC este egală cu 10 cm. Latura AC este 
de două ori mai mare decât AB și cu 6 cm mai mică, decât BC. Aflați 
perimetrul triunghiului.

373.	Latura BC a triunghiului ABC este egală cu 17 cm. Latura AC este 
cu 8 cm mai mare decât BC și cu 6 cm mai mică decât AB. Aflați 
perimetrul triunghiului.

374.	Baza triunghiului isoscel este cu 10 cm mai mare decât latura 
laterală. Aflați perimetrul triunghiului, dacă latura lui laterală este 
egală cu 4 dm.

375.	Latura laterală a triunghiului isoscel este cu 9 cm mai mare ca 
baza. Aflați perimetrul triunghiului dacă baza lui este egală cu 56 cm.

376.	Cu ce este egală latura triunghiului echilateral al cărui perimetru 
este de două ori mai mic decât perimetrul pătratului cu latura de 
12 cm?

377.	 Unghiul C al triunghiului ABC este egal cu 60°. Unghiul B este 
cu 40° mai mic decât unghiul A. Aflați unghiul B.

378.	 În triunghiul ABC   Ð	B	este drept.   Ð	A	cu 56° este mai mare 
decât  ÐC. Aflați unghiurile triunghiului.

A

B

C

M
N

L

X

YZ

D F

H

Fig. 138
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379.	Construiți:
	 1)	triunghi isoscel ascuțitunghic;
	 2)	triunghi isoscel obtuzunghic;
	 3)	triunghi dreptunghic isoscel.	
380*.	 Latura AB a triunghiului ABC este cu 7 cm mai mare 

decât latura AC, care este cu 6 cm mai mică decât latura BC. 
Aflați laturile triunghiului, dacă perimetrul lui este de 49 cm.

381*.	 În triunghiul ABC AB + BC = 25 cm, BC + CA = 26 
cm, CA + AB = 27 cm. Aflați perimetrul triunghiului ABC și 
fiecare latură a lui.

382*.	 Perimetrul triunghiului isoscel este egal cu p cm, iar 
latura lui laterală – cu (m +3) cm. Aflați baza triunghiului.

383*.	În triunghiul ABC  ÐA +	ÐB = 90°,	ÐB +	ÐC = 150°┴  . 
Aflați unghiurile triunghiului.

	PUNEȚI ÎN PRACTICĂ

384.	Hârtia are forma dreptunghiului, o latură a căruia este egală cu 4 
cm, iar alta – cu 9 cm. Tăiați dreptunghiul în două părți egale astfel, 
ca îmbinându-le, să se poată obține un triunghi.

385.	 La lecția de instruire prin muncă Măriuța a primit însărcinarea 
de-a coase o năframă cu dimensiunile de 50 cm, 50 cm, 75 cm. 
Fetița a hotărât să înfrumusețeze, năframa cu o dantelă. Ce lungime 
va avea dantela cusută pe marginea năframei?

386.	Construiți un ornament, utilizând: 1) diferite tipuri de triunghiuri; 2) 
numai triunghiuri dreptunghice.

	PROBLEME PENTRU REPETARE

387.	Calculați:
	 1) 25 · 8 - 4 · 90 + 2 · (424 + 26);
 2) 240 : 4 + 560 : 7 + 121 : (321 - 240 - 70).
388.	Scrieți în milimetri:
	 1)  25 cm 4 mm;  2) 8 m 2 mm.
389.	Scrieți în secunde:
	 1) 2 ore 15 min;   2) 1 oră 20 min 5 s.
390.	La Jocurile Olimpice de iarnă din Wankuvere au participat sportivi 

din 83 de țări, ceea ce este cu 123 de țări mai puțin decât la Jocurile 
Olimpice de vară din Beijjing. Câte țări au participat la jocurile de 
vară?
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VERIFICAȚI NIVELUL ÎNSUȘIRII MATERIALULUI

ÎNTREBĂRI DE CONTROL

1. Ce se numește expresie literală? Aduceți exemplu.
2. Explicați cum de calculat valoarea expresiei literale.
3. Ce este formula? Aduceți un exemplu de formulă.
4. Numiți componentele și rezultatul operației de adunare.
5. Scrieți legea comutativă a adunării.
6. Explicați cum se adună numerele cu multe cifre. Dați un 
    exemplu.
7. Scrieți legea asociativă a adunării. Dați un exemplu de 
    utilizare a ei.
8. Numiți componentele și rezultatul operației de scădere.
9. Ce înseamnă a scădea dintr-un număr alt număr?
10. Explicați cum se scad numerele cu mai multe cifre. Da-ți 
      exemplu.
11. Ce se numește poligon?
12. Care poligon se numește dreptunghi? Pătrat?
13. Care figuri se numesc egale?
14. Ce se numește perimetrul poligonului?
15. Scrieți formula pentru perimetrul poligonului cu n laturi, 
      dacă fiecare latură a lui este egală cu a.
16. Cum de aflat perimetrul pătratului? Dreptunghiului?
17. Care poligon se numește triunghi?
18. Care triunghi se numește echilateral? Scalen? Isoscel?
19. Care triunghi se numește ascuțitunghic? Dreptunghic? 
      Obtuzunghic?
20. Cum se află perimetrul triunghiului?
21. Scrieți formula perimetrului triunghiului echilateral.
22. Cu ce este egală suma unghiurilor unui triunghi?
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VERIFICAȚI NIVELUL ÎNSUȘIRII MATERIALULUI

TEST
Citiți cu atenție problemele și găsiți printre răspunsurile propuse 

pe cel corect. Pentru îndeplinirea însărcinării-test sunt necesare 
10 – 15 min.

1°.	Găsiți suma numerelor 114 și 938.
A. 1142.
B. 1042.
C. 1052.
D. 1152.

2°.	Numărul a a fost mărit cu 15, apoi rezultatul l-au mărit de 3 ori, 
apoi ce s-a obținut au micșorat cu 15. Ce expresie s-a obținut?

A. 3a.
B. a + 15 · 3 - 15.
C. (a + 15) · (3 - 15).
D. (a + 15) · 3 - 15.

3°.	În triunghiul ABC Ð	A = 80°,	Ð	B = 20°,	Ð C = 80°. Care este 
tipul triunghiului ABC?

A.	Echilateral.
B.	Dreptunghic.
C.	Ascuțitunghic.
D.Obtuzunghic.

4.	Latura laterală a triunghiului isoscel este egală cu 9 cm, iar 
baza – cu 5  cm mai mare. Aflați perimetrul triunghiului.

A.	23	cm.
B.	37	cm.
C.	32	cm.
D.	14	cm.

5*.	Latura AB a patrulaterului ABCD este egală cu latura pătratului 
a cărui perimetru este egal cu 24 cm. Latura CD este cu 4 cm 
mai mare decât AB și cu 3 cm mai mică decât CB. Latura AD 
este cu 20 mm mai mare decât suma laturilor AB și CD. Aflați 
perimetrul pătratului.

A.	49	cm.
B.	37	cm.
C.	47	cm.
D.	41	cm.
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CAPITOLUL OPERAȚIILE DE ORDINUL II 

CU NUMERELE 
NATURALE

În capitol veți afla:
	 despre operațiile înmulțirii și împărțirii a numerelor 

naturale și proprietățile lor;
	 cum de efectuat împărțirea cu rest;
	 care este ordinea efectuării operațiilor în expresiile care 

conțin operațiile de ordinele I și II;
	 ce este ecuația și rădăcina ei;
	 despre procedeele aritmetic și algebric de rezolvare a 

problemelor;
	 cum de pus în practică materialul învățat.

km
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§ 11. ÎNMULȚIREA NUMERELOR NATURALE

Voi știți că adunarea a câțiva termeni egali între ei poate fi 
înlocuită cu operația înmulțirii: 25 + 25 + 25 + 25 = 25 • 4.

	 A înmulți numărul a cu numărul natural b înseamnă a 
afla suma a b termeni la fel, fiecare din ei egal cu a.

а · b = a + а +… + а

       b	termeni

Înmulțirea este operație aritmetică de ordinul II. Numerele 
care se înmulțesc se numesc factori. Numărul obținut în 
rezultatul înmulțirii se numește produs.

     Componentele operației  Rezultatul operației
	 3           ∙         2  =  6

   factor                 factor       produsul

Expresia 3 • 2 tot se numește produs.
Oare se va schimba produsul dacă vom schimba cu 

locurile factorii? Nu. Bazându-vă pe conținutul operației de 
înmulțire, încercați de sine stătător să explicați egalitatea  
3 • 2 = 2 • 3 = 6.

Așa o proprietate a înmulțirii se confirmă pentru orice 
numere a și b. Ea se numește legea comutativă a înmulțirii.

	 De la schimbarea cu locurile a factorilor produsul nu se 
schimbă.

a • b = b • a.

Implicit, că atunci când un factor este egal cu 1, produsul 
este egal cu celălalt factor:

a • 1 = 1 • a = a.

MEMORIZAȚI!

MEMORIZAȚI!
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Dacă unul din factori este egal cu 0, atunci produsul 
este egal cu 0:

a • 0 = 0 • a = 0.

Voi deja știți că rezultatul înmulțirii a câțiva factori nu 
depinde de ordinea executării înmulțirii. De exemplu, pentru 
a afla produsul numerelor 10, 2 și 15 se poate inițial de 
înmulțit numerele 10 și 2, iar apoi produsul lor de-l înmulțit 
cu numărul 15. Însă este convenabil mai întâi de înmulțit 
numerele 2 și 15, apoi de înmulțit produsul lor cu numărul 
10. Ordinea înmulțirii a numerelor este indicată cu ajutorul 
parantezelor. Pentru exemplul examinat obținem: (10 • 2)  
• 15 = 10 • (2 • 15).

Așa o proprietate a înmulțirii se realizează pentru orice 
numere a, b și c. Ea se numește legea asociativă a înmulțirii.

	 Legea asociativă a înmulțirii.
Înmulțirea factorilor în orice ordine, gruparea lor arbitrară, nu 
schimbă produsul.

(a • b) • c = a • (b • c)

 pentru a  înmulți produsul a două numere la al treilea 
număr se poate înmulți primul număr la produsul 
celui de-al doilea și al treilea numere.

Bazându-se pe legile comutativă și asociativă se poate 
aplica și așa un procedeu de grupare a factorilor: al doilea 
factor de-l înmulțit cu produsul primului și celui de-al treilea. 
De exemplu, pentru aflarea produsului numerelor 10, 2 și 
15 afară de procedeele cercetate, al treilea procedeu este 
următorul: (10 • 15) • 2.

Legile comutativă și asociativă ale înmulțirii sunt valabile 
pentru orice cantitate de factori. Aplicând aceste legi se pot 
considerabil simplifica calculele. Să examinăm exemple.

MEMORIZAȚI!

Atrageți atenția:
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P r o b l e m a 1.  Aflați produsul:
	 1) 2 · 4 · 5 · 15 · 25;  2) (4 · 15) · 2 · (25 · 5).

R  e z o l v a r e. 1) pentru a simplifica calculele să comutăm factorii 
și să-i grupăm altfel:

 2 · 4 · 5 · 15 · 25 = 15 · (2 · 5) · (4 · 25) = 15 · 10 · 100 = 15 000.
	 2) Expresia numerică dată conține numai operația înmulțirii, de 

aceea ea poate fi scrisă fără paranteze:
	 (4 · 15) · 2 · (25 · 5) = 4 · 15 · 2 · 25 · 5.
	 Regrupând factorii aflăm produsul:
	 4 · 15 · 2 · 25 · 5 = (4 · 25) · (2 · 5) · 15 = 100 · 10 · 15 = 15 000.

1) calculând produsul a câteva numere se poate în mai 
multe feluri schimba cu locurile și grupa factorii;

 2) odacă expresia din paranteze conține numai operația 
 înmulțirii, atunci în această expresie parantezele pot fi  
 emise (de nu le scris).

Voi știți că numerele cu multe cifre este comod de le înmulțit 
în coloniță. De exemplu, trebuie de aflat produsul numerelor 
3025 și 1 234 567. Primul este scris, de regulă, numărul cu 
cantitatea mai mare de cifre. Al doilea număr este amplasat 
sub primul astfel ca unitățile să se afle sub unități, zecile – 
sub zeci, sutele – sub sute ș. a. m. d. Înmulțirea se face pe 
ordine, începând cu ordinul cel mai mic – cu al  unităților.

La înmulțirea numerelor, care se termină cu zerouri, se 
folosesc de reguli speciale.

Atrageți atenția:
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 Pentru a înmulți numărul natural cu 10, 100, 1000, … , trebuie 
de scris la dreapta acestui număr atâtea zerouri, câte sunt 
ele în numărul cu care îl înmulțim.

De exemplu, 28 · 1000 = 28 000; 735 · 100 = 73 500.

	 Pentru a înmulți numerele care se termină cu zerouri 
trebuie:

    1) de făcut înmulțirea, neatrăgând atenție la zerourile de 
     la sfârșitul numerelor;
     2) la produsul obținut de scris la dreapta lui atâtea zerouri 
     câte sunt la toți factorii în total.

De exemplu,	120 · 400 = 48 000.
De înmulțit se pot nu numai numerele și expresiile 

numerice, dar și expresiile literale. Cu ajutorul legilor înmulțirii 
sunt aduse la o formă mai simplă expresiile literale.

P r o b l e m a 2. Aduceți la o formă mai simplă expresia: 

R  e z o l v a r e.  Aplicând legile comutativă și asociativă ale înmulțirii, 
grupăm aparte factorii numerici și factorii, scriși cu litere:

	 2 · 15 · c · 3 · d = (2 · 15 · 3) · (c · d) = 90 · cd = 90cd.

	În expresiile literale, așa ca 90cd, factorii c și d sunt numiți 
factori literali, iar factorul 90 – factor numeric, sau coeficient 
numeric. De regulă coeficientul numeric se scrie ca prim 
factor.

Să examinăm care probleme se pot rezolva cu ajutorul 
înmulțirii.

P r o b l e m a 3. Trei clase de-a cincea au hotărât să petreacă 
întreceri sportive. În fiecare echipă trebuie să fie 10 participanți. Câți 
participanți au să ia parte la întreceri?
R  e z o l v a r e. Pentru a afla cantitatea participanților la întreceri 
trebuie de aflat suma a acelorași termeni: 10 + 10 + 10. Suma 
poate fi înlocuită cu înmulțirea: 10 • 3 = 30 (elevi). Deci, la întreceri 
vor lua parte 30 de elevi din clasa a cincea.

MEMORIZAȚI!

MEMORIZAȚI!
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P r o b l e m a 4. Mâncăciosul Karlson i-a făcut o vizită Micuțului. De 
data aceasta el a mâncat 2 prăjituri, iar bomboane – de 5  ori mai multe 
decât prăjituri. Câte bomboane a mâncat Karlson de data aceasta?
R  e z o l v a r e. Pentru a afla cantitatea de bomboane, pe care le-a 
mâncat Karlson, trebuie cantitatea de prăjituri de o mărit de 5 ori. 
De aici 2 • 5 = 10 (bom.). Deci, Karlson a mâncat 10 bomboane.

cu ajutorul înmulțirii:
  1) se află suma a acelorași termeni;
  2) numărul dat este mărit de câteva ori.

	 Află mai mult
	 Semnul înmulțirii „x” – crucea răsturnată – o întâlnim în lucrarea 

matematicianului englez Wiliam Oughtreb   „Cheia matematică”, care 
a văzut lumina zilei în anul 1631. Mai târziu, în anul 1698, remarcabilul 
matematician german Gottfried Wilhelm Leibniz a propus ca operația 
înmulțirii de o notat cu un punct (•). Oleacă mai înainte, în anul 1684, 
el a introdus două puncte (:) pentru notarea împărțirii. Ce-i drept, 
aceste semene au primit o răspândire largă și recunoaștere generală 
tocmai în secolul al XVIII-lea datorită manualelor matematicianului 
german Christian Wolff.

1. Numiți componentele operației de înmulțire.
2. Cum se numește rezultatul operației înmulțirea?
3. Care va fi rezultatul operației înmulțirii, dacă unul din factori este 
egal cu 0? Cu unitatea?
4. Formulați și scrieți legea comutativă a înmulțirii.
5. Formulați și scrieți legea asociativă a înmulțirii.
6. Cum se face înmulțirea numărului natural cu 10, 100, 1000 ș. a. 
m. d.?
7. Cum se face înmulțirea numerelor naturale care se termină cu 
zerouri?
8. Ce este factorul literal?
9. Ce se numește coeficient numeric?
10. Ce probleme se pot rezolva cu ajutorul operației înmulțirea?

Atrageți atenția:

AMINTIȚI-VĂ PRINCIPALUL
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	REZOLVAȚI PROBLEMELE

391ђ.	Schimbați operația adunării cu operația înmulțirii:
	 1) 35 + 35 + 35;       2) 12 + 12 + 12 + 12 + 12;      3) a + a + a + a.
392ђ.	 Oare este adevărat că în egalitatea 24 • 5 = 120 factor este 

numărul:	1) 5; 2) 120?
393ђ.	 Cu ce este egal produsul numărului m cu 1? Cu 0?
394ђ.	Ce se poate spune despre factori dacă produsul lor este egal cu 

0? Aduceți exemple.
395ђ.	Masa unui pepene verde este de 5 kg, iar a pepenelui galben – 2 

kg. Explicați ce conținut au expresiile:
	 1) 5 + 5 + 5 + 5 + 5;    2) 5 + 2 + 2 + 2;    3) 5 · 3 + 2;    4) 5 · 2 + 2 · 3.
396ђ.	Creioanele costă x grn, vopselele – y grn, iar albumul – z grn. 

Explicați care este sensul expresiilor:
	 1) x + x + y + y + z + z;  2) 3x + 2y + 5z.
397ђ.	Calculați oral:
 1) 15 · 2;
 2) 18 · 4;

 3) 26 · 10;
 4) 84 · 1;

 5) 0 · 65;
 6) 34 · 100.

398ђ.	Calculați oral cu procedeul convenabil:
	 1)	16	·	2	·	5; 	 2)	5	·	7	·	4; 	 3)	(25	·	8)	·	2; 	 4)	5	·	(17	·	2).

399ђ.	Numiți coeficientul numeric din expresia:
	 1) 2abc;  2) 4x · 3y · 2z;  3) m · 5n · p.
400°.	Cum se poate mări numărul de 5 ori?
401°.	Suma a căror două numere este egală cu produsul lor? Suma a 

căror două numere este mai mare decât produsul lor?
402°.	Cum se va schimba rezultatul operației de înmulțire a • b = c, dacă:
	 1) numărul a de-l mărit de 2 ori; 2) numărul b de-l mărit de 3 ori?
403°.	Cum se va schimba produsul a două numere dacă vom scrie la 

sfârșitul fiecăruia un zero?
404°.	Se dau numerele: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 și 9. Ce este mai mare: 

produsul acestor numere sau suma lor? Explicați răspunsul.
405°.	Aflați valoarea expresiei:
	 1) 48 + 48 + 48 + 48 + 48 + 48;
 2) 405 + 405 + 405 + 405 + 405;
 3) 201 + 15 + 201 + 201 + 201 + 15;
 4) 82 + 12 + 12 + 82 + 82 + 82 + 82;
	 5)	25	+	125	+	125	+	25	+	25	+	25	+	125	+	125.
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406°.	După datele din tabelul 13 calculați valoarea lui c.
Tabelul 13

a 248 250 1258 18 k 5n
b 32 28 101 d 6h 4m

c =	a	·	b

407°.	Aflați produsul numerelor:
	 1) 2 985 şі 124;
 2) 30 450 şі 252;
 3) 459 810 şі 4050;

 4) 3 412 025 025 şі 85 602;
 5) 284 şі 204 531;
 6) 52 801 şі 4019.

408°.	Efectuați înmulțirea:
	 1) 125 · 25 201;
 2) 30 865 · 2010;

 3) 81 460 · 2018;
 4) 457 623 · 985 600 120.

409°.	Calculați cu procedeul convenabil:
 1) 256 · 20 · 5;
 2) 25 · 37 · 4;

 3) (125 · 68) · 8;
 4) 50 · (245 · 20).

410°.	Calculați cu procedeul comod:
	 1) 2 · 144 · 50;
 2) 4 · 702 · 25;

 3) (241 · 8) · 125;
 4) 250 · (390 · 4).

411°.	Aduceți la forma cea mai simplă:
	 1) 8 · a · 4 · 2 · b;
 2) 16 · c · 5 · d;
 3) m · 3 · n · 12;

 4) 7x · 5y · 2;
 5) 5p · 3k · 12t;
 6) 3ab · 2c · 10.

	 Numiți coeficientul numeric din expresia obținută.
412°.	Aduceți la forma cea mai simplă:
	 1) 6 · 12 · a · 2 · b;
 2) 8 · c · 5 · d ·2;

 3) 4m · 7n · 2;
 4) 3p · 6k · 4t.

	 Numiți coeficientul numeric din expresia obținută.
413°.	Unghiul AOB este împărțit în 9 porțiuni egale, măsura în grade a 

fiecărei din ele este egală cu 12°. Aflați măsura în grade a unghiului AOB.
414°.	Segmentul CD este împărțit în 13 segmente, lungimea fiecăruia 

din ele fiind de 4 cm. Găsiți lungimea segmentului CD.
415°.	Ionel este de 4 ori mai în vârstă decât fratele său Sandu și de 5 

ori mai tânăr decât tatăl lui. Câți ani are tatăl, dacă Sandu are 2 ani?
416°.	Cristina este de 2 ori mai în vârstă decât sora sa Anuța și de 4 ori 

mai tânără decât mama ei. Câți ani are mama dacă Anuța are 5 ani?
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417°.	Verificați dacă Petrică a efectuat corect înmulțirea.
	 	 1) x38557 2) x14025 3) x654190
  ´     405 ´     125 ´       280
  +   192785 +   70125 +   523352
  154228  28050 130838
  1735065 14025 18317320
	 																																																			1753125	

418°.	Care numere trebuie amplasate în loc de asteriscuri pentru a 
obține soluția adevărată în următoarele exemple?

	 	 1) x9*48 2) x253*
  ´   4*2 ´   1*3
  *8096 7*9*
  + 45240 

+

  *619* 
2** 

  4089696 
26*590

419.	Violeta a început să efectueze înmulțirea:
	 	 x 529
  725
  2645
  1058
	 Cum de aflat următorul produs parțial fără a înmulți 7 la 529? Alcătuiți 

un exemplu asemănător de înmulțire.
420.	 Un elev trebuie să înmulțească 58 cu 67. El a înmulțit aparte 

zecile și a obținut 3000, apoi a înmulțit aparte unitățile și a obținut 
56. După aceasta el a adunat ambele produse și a obținut 3056. De 
ce el a greșit?

421.	 În prima zi un turist a parcurs 15 km din drumul programat, a 
doua zi – de 3 ori mai mult decât în prima, iar în ziua a treia – de 2 
ori mai mult decât în prima și a doua zi împreună luate. Ce distanță 
a parcurs turistul în 3 zile?

422.	În prima zi Nicușor a citit 18 pagini ale unei cărți interesante despre 
călătorii, a doua zi de 2 ori mai mult decât în prima, iar a treia zi de 
2 ori mai mult decât în a doua. Câte pagini a citit Nicușor în 3 zile?

423.	Efectuați operațiile:
	 1)	12	min	24	s	·	2;
	 2)	6	min	36	s	·	5;

	 3)	2	m	50	cm	·	4;
	 4)	15	kg	50	g	·	6.

424.	Efectuați operațiile:
	 1)	5	ore	5	s·	3;
	 2)	15	min	30	s	·	2;

	 3)	34	m	65	cm	·	3;
	 4)	30	kg	450	g	·	4.
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425*.	Aflați trei numere ale căror sumă să fie egală cu produsul lor.
426*.	Produsul a două numere este de 8 ori mai mare decât unul din ei. 

Oare se poate, știind aceasta, de aflat unul din numere?
427*.	Cu ce cifră se termină produsul:
	 101 · 102 · 103 · 104 · 105 · 106 · 107 · 108 · 109?
428*.	Mihăiță a înmulțit toate numerele naturale de la 1 până la 50 

inclusiv. Cu câte zerouri se termină produsul?
429*.	La înmulțirea a două numere de două cifre un elev a comis o 

greșeală: în primul factor a schimbat în cifra unităților 4 cu 4, de 
aceea la răspuns a primit 525 în loc de 600. Care numere trebuia să 
înmulțească elevul?

430*.	Culuță și Vasilică locuiesc în același bloc de locuințe. La fiecare 
etaj a fiecărei scări sunt câte 4 apartamente. Culuță locuiește la 
etajul al cincilea în apartamentul nr. 83, iar Vasilică la etajul al treilea 
în apartamentul nr. 169. Câte etaje are locuința?

	PUNEȚI ÎN PRACTICĂ

431.	Un observator a băgat de seamă că peste 5 s după ce el a văzut 
fulgerul, s-a auzit bubuitul tunetului. La ce distanță de la observator 
era furtuna, dacă viteza sunetului este 330 m/s?

432.	Liliana a socotit că o săptămână are 604800 s. Verificați dacă 
Liliana a primit răspunsul corect.

433.Într-un rezervor au turnat 100 borcane de apă. 4 borcane constituie 
1 l. Câți litri de apă au turnat în rezervor?

	PROBLEME PENTRU REPETARE

434.	Găsiți legitatea și schimbați semnul „?” cu număr:

	 1)	 3

1

6

2

6

2

3

6

9

?

3

2

6

4

12

	 	

	 2)	 8

4

6

3

24

4

6

?

9

36

2

3

6

9

18
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435.	Calculați:
	 1) 32 · 28 - (5680 + 140) : 15; 2) 2000 - 64 : 4 · 25 + 3495.
436.	Au plecat în excursie la Kiev 12 elevi din clasa a 5-a A, 14 elevi 

din clasa a 5-a B și elevii clasei a 5-a C. Câți elevi ai clasei a 5-a C 
au plecat în excursie dacă în autobuz erau 44 de persoane, printre 
care – elevii claselor a 5-a, 4 profesori și ghidul?

437.	În unghiul desfășurat AOD sunt duse semidreaptele interioare OC 
și OB. Aflați măsura în grade a unghiului AOB, dacă  Ð BOC = 45° 
și  COD = 60°.

§ 12. LEGEA DISTRIBUTIVĂ

Expresiile care conțin operațiile adunării și înmulțirii pot fi 
grupate în mod diferit. Să cercetăm un exemplu.

P r o b l e m a 1. În fiecare despărțitură a ghiozdanului său Costică 
a găsit câte o monedă de 10 copeici și de 5 copeici. Ce sumă de bani 
a găsit Costică, dacă ghiozdanul are 3 despărțituri?
R e z o l v a r e. Problema poate fi rezolvată prin două procedee. Pentru 
aceasta trebuie de alcătuit sau expresia (10 + 5) • 3, sau expresia  
10 • 3 + 5 • 3. (Explicați cum anume s-au gândit pentru ca să alcătuiască 
aceste expresii după condiția problemei.) Calculând valoarea oricărei 
din aceste expresii obținem, că Costică a găsit în raniță 45 c.

Rezolvând problema noi am văzut că valorile expresiilor 
obținute sunt egale:

(10	+	5)	∙	3	=	10	∙	3	+	5	∙	3.
Reiese că la înmulțirea sumei cu un număr se poate 

înmulți cu acest număr fiecare termen, iar apoi rezultatele 
de le adunat. Așa o proprietate se realizează pentru orice 
numere. Ea este numită legea distributivă a înmulțirii față de 
adunare.

	 Legea distributivă a înmulțiriii faţă de adunare.
Produsul sumei și a numărului este egal cu suma produselor 
a fiecărui termen cu acest număr.

(a + b) ∙ c = a ∙ с + b ∙ c

MEMORIZAȚI!



OPERAȚIILE DE ORDINUL II CU NUMERELE NATURALE 105

 Cu ce este egal produsul diferenței a două numere cu 
numărul al treilea? Cu diferența produselor descăzutului și a 
numărului dat și a scăzătorului cu numărul dat:

(a - b) ∙ c = a ∙ с - b ∙ c.
Legea distributivă a înmulțirii de asemenea se folosește 

pentru simplificarea expresiilor literale.
P r o b l e m a  2 .  Aduceți la o formă mai simplă expresia 3 • (12 + m).

R e z o l v a r e . 
 Aplicând legea distributivă transformăm produsul în sumă:
	 3 · (12 + m) = 3 · 12 + 3 · m = 36 + 3m.

Rezolvând problema noi am transformat expresia cu 
paranteze 3 • (12 + m) în expresie fără paranteze 3 • 12 + 3 • m. 
Această transformare a produsului în sumă (sau în diferență) 
este numită deschiderea parantezelor. Operația inversă ei se 
numește scoaterea factorului în afara parantezelor.

P r o b l e m a  3. Scoateți factorul în afara parantezelor:
	 	 	 	 1) 5c - 25d;
    2) 5a + 3a;
    3) 2n + 5mm.

R e z o l v a r e . 
 1) În expresia 5c – 25d comun este factorul numeric 5. Aplicând 

legea distributivă îl scoatem în afara parantezelor:
	 5c - 25d = 5c - 5 · 5d = 5 (c - 5d).
	 2) În expresia 5a + 3a comun este factorul literal a. Să-l scoatem în 

afara parantezelor:
	 5a + 3a = a · (5 + 3) = a · 8 = 8a.
	 3)	În expresia 2n + 5nm comun este factorul literal n. Să-l scoatem în 

afara parantezelor:
	 2n + 5nm = n (2 + 5m).

Voi știți cum de înmulțit în coloniță un număr cu mai multe 
cifre cu un număr de o cifră. Totuși există încă un procedeu 
de a rezolva o astfel de însărcinare, care se bazează pe 
legea distributivă a înmulțirii. De exemplu, 

425 · 8 = (400 + 20 + 5) · 8 =  
= 400 · 8 + 20 · 8 + 5 · 8 = 3200 + 160 + 40 = 3400.
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	 Află mai mult
	 Până la apariția parantezelor în lucrările matematice se puneau 

liniuțe deasupra expresiilor, la care se refereau ele, sau sub ea. În  
a. 1550 matematicianul italian Rafael Bombelli a început să 
folosească parantezele pătrate, e adevărat, scria în loc de paranteze 
litera L și răsturnata L. Parantezele rotunde au apărut în sec. XVI 
în lucrările matematicianului german Mihael Stifel , matematicianului 
italian Niccolo Tartaglia ș. a. Denumirea „paranteze” provine de la 
termenul german „klammer”, pe care l-a introdus Leonard Euler în 
anul 1770.

1. Formulați și scrieți legea distributivă a înmulțirii față de adunare.
2. Pentru ce este folosită legea distributivă?
3. Ce se numește deschiderea parantezelor?
4. Ce se numește scoaterea factorului în afara parantezelor?
5. Cum de înmulțit un număr cu multe cifre cu un număr de o cifră, 
aplicând legea distributivă a înmulțirii?

	REZOLVA-ȚI PROBLEMELE

438ђ.	Calculați oral, folosind legea distributivă:
	 1) 7 · 23 + 3 · 23;
 2) 12 · 14 + 12 · 16;

 3) 17 · 28 - 7 · 28;
 4) 21 · 25 - 21 · 20.

439ђ.	Calculați oral, utilizând legea distributivă:
 1) 21 · 4;  2) 56 · 2;  3) 48 · 3;  4) 25 · 4. 
440°.	Aduceți la forma cea mai simplă expresia:
	 1) 11a + 10a;
 2) 14c - 12c;

 3) 6n + 15n;
 4) 12m + m;

 5) 25p -10p + 15p;
 6) 8k + 10k - k.

441°.	Simplificați expresia:
	 1) 5b + 9b;  2) 17d – 4d;  3) n + 12n;  4) 3k – k + 7k.
442°.	Deschideți parantezele:
	 1)	5	·	(a	+	11);
	 2)	c ·	(7	-	12d);
	 3)	6	·	(2n +	m);

	 4)	(n - m)	·	15p;
	 5)	3	·	(5p +	k	+	6t);
	 6)	(2p -	4k	+	6t)	·	2a.

443°.	Deschideți parantezele:
	 1) 5 · (x + 11);
 2) 2 · (12n - m);

 3) (4c + d) · 8y;
 4) 6 · (p + 3k - 9t).

AMINTIȚI-VĂ PRINCIPALUL
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444°.	Scoateți în afara parantezelor factorul comun:
	 1) 11a + 11b;
 2) 4c + 12d;

 3) 6n + 15m;
 4) 12n + 18m;

 5) 5p + 10k + 15t;
 6) 8p + 10k + 6t.

445°.	 Scoateți în afara parantezelor factorul comun:
	 1) 9a + 9b;     2) 7c + 14d;     3) 18n + 12m;     4) 3p + 9k + 27t.
446.	Oare are dreptate Ghiță care afirma că poate găsi, fără a face 

înmulțirea, cu cât 265 • 28 este mai mic decât 265 • 38? Explicați 
răspunsul.

447.	Calculați cu procedeul convenabil:
 1) 345 ∙ 73 + 23 · 25 + 345 · 27 + 77 ∙ 25;
 2) 32 · 65 - 65 ∙ 29 + 29 ∙ 62 - 62 ∙ 26 + 26 ∙ 59 - 59 ∙ 23 + 

+ 23 ∙ 56 - 56 ∙ 20 + 20 ∙ 53 - 53 ∙ 17 + 17 ∙ 50 - 50 ∙ 14.
448.	Calculați cu procedeul comod:
 1) 162 ∙ 54 + 12 · 18 + 88 · 18 + 162 ∙ 46;
 2) 15 · 34 - 15 ∙ 14 + 10 ∙ 25 - 15 ∙ 10 + 10 ∙ 75.
449.	Aflați valoarea expresiei:
	 1) 5a + 5b, dacă a + b = 28;
 2) 2c - 6d, dacă c - 3d = 25;
 3) x · 11 + y · 11, dacă x + y = 17;
 4) 10m - 15n, dacă 2m - 3n = 20.
450.	Ce trebuie de pus în locul asteriscului pentru a obține egalități 

adevărate?
	 1) 7 · (5 + 8) = 7 · * + * · 8;  2) * · (12 - 5) = * - 15.
451.	 Ce trebuie de pus în loc de asterisc pentru a primi egalități 

adevărate?
 1) (* - *) · 11 = 88 - 66m;  2) (15 + *) · 4 = * + 4a.
452.	Găsiți greșeala în rezolvare:
	 1) 5 · (a + 2) + 7 · (a + 10) = 5a + 2 + 7a + 10 = 12a + 12;
 2) 4 · (b + 3) + 2 · (8 - b) = 4b + 12 + 16 + 2b = 6b + 28.
453.	Aduceți la forma cea mia simplă expresia:
	 1) 4 · (7 + a) + 5 · (a + 6);
 2) (5 + y) · 7 + (6 - y) · 4;
 3) 4 · (2c + d) + 8 · (c + d);
 4) (m + 5) · 3 + 8 · (3m + 2) + 5 · (2m - 5).
454*.	Explicați următorul procedeu interesant de înmulțirea numerelor 

mai mici ca 20. Să examinăm, de exemplu, aflarea produsului 
numerelor 17 și 18.

	 1) 17 + 8 = 25;     2) 25 · 10 = 250;     3) 7 · 8 = 56;     4) 250 + 56 = 306.
 Deci, 17 · 18 = 306.

-
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455*.	Găsiți greșeala în raționamentele:
„Să cercetăm egalitatea numerică adevărată:

 35 + 10 - 45 = 42 + 12 - 54.
 Folosim legea distributivă: 5 • (7 + 2 – 9) = 6 • (7 + 2 – 9).

Împărțim ambele părți ale acestei egalități la factorul (7 + 2 – 9). 
Obținem: 5 = 6”.

	PUNEȚI ÎN PRACTICĂ

456.	Ceasornicului cu bătaie îi trebuie 30 s pentru a bate șase ore. 
Câte secunde ceasornicul va bate douăsprezece ore?

457.	Se știe că bacteriile de drojdie se înmulțesc cu o viteză mare, 
mărind cantitatea de două ori în fiecare minută. Într-o eprubetă au 
pus o bacterie de drojdie, care, înmulțindu-se, a umplut eprubeta în 
30 min. în câte minute vor umplea eprubeta două bacterii de drojdie?

	PROBLEME PENTRU REPETARE

458.	Rezolva-ți oral problema. În clasa a 5-a A învață 28 de elevi, în 
clasa a 5-a B – cu 6 elevi mai mulți, decât în a 5-a A, iar în a 5-a C – cu 
4 elevi mai puțin decât în a 5-a A. Câți elevi învață în clasele a 5-a?

459.	Calculați valoarea expresiei 5a + 15 • 2 + a + 2a, dacă:
	 1) a = 8;  2) a = 20.

§ 13. ÎMPĂRȚIREA NUMERELOR NATURALE

În școala primară o dată cu operația înmulțirii voi ați învățat 
și altă operație aritmetică de ordinul II – împărțirea. Amintiți-
vă: numărul care se împarte se numește deîmpărțitul, iar 
acela la care se împarte – împărțitor. Rezultatul operației de 
împărțire se numește cât.

     Componentele operației Rezultatul operației
 24        :        2  =  12
   deîmpărțitul       împărțitorul             câtul

Expresia 24: 2 tot se numește cât.
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P r o b l e m a  1.  Într-o cutie sunt 24 bomboane. Micuțul și Karlson 
le-au împărțit în mod egal. Câte bomboane au primit fiecare?
R e z o l v a r e .  Notăm cantitatea de bomboane, pe care a primit-o 
fiecare, cu litera k. Dacă înmulțim k cu 2, atunci obținem cantitatea 
de bomboane din cutia plină: k • 2 = 24. Deci, în problemă este căutat 
factorul necunoscut. Pentru a-l găsi trebuie de împărțit produsul la 
factorul cunoscut: k = 24 : 2. De aici k = 12, adică Micuțul și Karlson 
au primit câte 12 bomboane.

Rezolvând problema noi am făcut o operație, împărțirea, 
ca operație inversă operației de înmulțire. Așadar, înmulțirea 
și împărțirea sunt operații reciproc inverse. Anume de aceea 
înmulțirea se verifică cu împărțirea, iar împărțirea – cu înmulțirea.

	 A împărți un număr la altul – înseamnă a afla așa un al treilea 
număr care înmulțit cu al doilea ne dă primul număr.

Oare totdeauna un număr natural se împarte exact la alt 
număr? Nu totdeauna. De exemplu, câtul 5 : 3 nu poate fi 
exprimat printr-un număr natural, deoarece nu există așa 
un număr natural, produsul căruia cu numărul 3 să deie 
numărul 5.

Voi știți că înmulțind orice număr a cu 0 obținem 
produsul 0:

a ∙ 0 = 0.
Însă numărul a poate fi arbitrar, și așa numere sunt infinit de 

multe. De aceea se consideră că câtul 0 : 0 este nedeterminat.
Oare poate fi găsit câtul 5 : 0? Nu. Într-adevăr, conform 

sensului împărțirii, pentru acesta trebuie de găsit așa un 
număr x care înmulțit cu numărul 0 să ne dea numărul 5, 
adică x • 0 = 5. Dar așa un număr nu există. De aceea câtul 
5 : 0 nu există.

În general, se consideră că împărțirea la 0 nu are sens. De 
aceea:

la 0 nu se poate împărți!
Dacă numărul 0 de-l împărțit la orice număr, diferit de zero, 

atunci obținem câtul 0:
0 : a = 0, dacă a ≠ 0.

MEMORIZAȚI!
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Voi deja știți că pentru numărul a arbitrar este adevărată 
egalitatea: a • 1 = a. de aici rezultă că:

a : 1 = a pentru a arbitrar;
a : a = 1, dacă a ≠ 0.

 1) produsul a două numere naturale totdeauna este nu
 măr natural;
 2) câtul a două numere naturale nu totdeauna poate fi 
 exprimat printr-un număr natural;
 3) nu se poate împărți la 0.

Voi știți că împărțirea numerelor cu multe cifre este comod 
de o executat în unghi. Să considerăm exemple.

	 la împărțirea numerelor care se termină cu zerouri se 
folosesc de o regulă particulară: mai întâi se aruncă, 
aceeași cantitate de zerouri de la sfârșitul deîmpărțitului 
și împărțitorului, iar apoi se execută împărțirea.

De exemplu, 2400 : 400 = 24 : 4 = 6, sau 2400 : 40 = 240 : 4  
= 60.

Atrageți atenția:

Atrageți atenția:
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Să examinăm problemele principale care se rezolvă cu ajutorul 
împărțirii.

P r o b l e m a  2. Ilenuța are 10 grn. Pentru câte bomboane o să-i 
ajungă bani, dacă o bomboană costă 2 grn.?
R e z o l v a r e .  Să notăm cantitatea de bomboane, pe care o 
va putea cumpăra Ilenuța, cu litera k. Atunci, conform condiției 
problemei, obținem: k • 2 = 10. Pentru a afla factorul necunoscut 
trebuie de împărțit produsul la factorul cunoscut: k = 10 : 2. De aici  
k = 5. Așadar, Ilenuța poate cumpăra 5 bomboane.

P r o b l e m a  3. O înghețată costă 6 grn., iar o bomboană este de 2 
ori mai ieftină decât înghețata. Cât costă bomboana?
R e z o l v a r e .  Pentru a afla costul bomboanei trebuie costul 
înghețatei de-l micșorat de 2 ori: 6 : 2 = 3 (grn.). Deci bomboana 
costă 3 grivne.

Problema 4. Viorica are 15 bomboane, iar Traianel 5 bomboane. De 
câte ori mai multe bomboane are Viorica decât Traianel?
R e z o l v a r e .  Pentru a răspunde la întrebarea problemei trebuie 
cantitatea de bomboane, pe care o are Viorica, de o împărțit la 
cantitatea de bomboane pe care o are treime: 15 : 5 = 3 (ori). Deci, 
Viorica are de 3 ori mai mult.

	 cu ajutorul împărțirii:
1) cunoscând produsul și unul din factori se află alt factor;
2) numărul dat este micșorat de numărul de ori cerut;
3) se clarifică de câte ori un număr este mai mare decât altul sau 
mai mic decât el.

	 Află mai mult

	 Pentru calcularea câtului numerelor pot fi de folos următoarele 
proprietăți ale împărțirii.

1. Pentru a împărți produsul a două numere la al treilea număr se poate 
împărți la acest număr unul din factori, iar apoi câtul de-l înmulțit 
cu celălalt factor: (a • b) : c = (a : c) • b. de exemplu, (36 • 15) : 9 =  
(36 : 9) • 15 = 4 • 15 = 60. 

Atrageți atenția:
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 2. Pentru a împărți suma a două numere la al treilea număr se poate 
împărți la acest număr fiecare termen, apoi câturile obținute de le 
adunat:

	 (a + b) : c = a : c + b : c.
	 De exemplu,

(81 + 45) : 9 = 81 : 9 + 45 : 9 = 9 + 5 = 14.
	 Proprietatea dată se realizează și pentru diferența a două numere:
	 (a - b) : c = a : c - b : c.
	 De exemplu,
	 (81 - 45) : 9 = 81 : 9 - 45 : 9 = 9 - 5 = 4.

1. Numiți componentele operație de împărțire.
2. Cum se numește rezultatul operației de împărțire?
3. Ce rezultat va fi la împărțire, dacă deîmpărțitul este egal cu 0? Dar 

dacă împărțitorul este egal cu 0?
4. Care va fi rezultatul împărțirii, dacă împărțitorul este egal cu 

deîmpărțitul?
5. Cu ce este egal rezultatul împărțirii dacă împărțitorul este egal cu 1?
6. Cum de împărțit numerele naturale care se termină cu zerouri?
7. Care probleme se pot rezolva cu ajutorul operației de împărțire?

	REZOLVAȚI PROBLEMELE

460ђ.	Oare este adevărat că în egalitatea 100 : 25 = 4 deîmpărțitul este 
numărul: 1) 4;  2) 25;  3) 100?

461ђ.	Oare este adevărat că în egalitatea 100 : 25 = 4 împărțitorul este 
numărul: 1) 4; 2) 25; 3) 100?

462ђ.	 Oare este adevărat că în egalitatea 100 : 25 = 4 câtul este 
numărul:  1) 4;  2) 25; 3) 100?

463ђ.	 Oare este adevărat că înmulțirea și împărțirea sunt operații 
reciproc inverse? Răspunsul explicați-l pe exemplu.

464ђ.	Vasilică a spus că nu se poate împărți la zero, iar Ghiță – că la 0 
nu se poate de înmulțit. Cine din băieți greșește?

465ђ.	Calculați oral:
	 1) 84 : 2;
 2) 55 : 5;
 3) 0 : 56;

 4) 162 : 8;
 5) 880 : 80;
 6) 3600 : 90;

 7) 1000 : 100;
 8) 72 000 : 800;
 9) 56 000 : 700.

466°.	Cum se va schimba rezultatul operației de împărțire a : b = c 
dacă vom mări numărul b de 3 ori?

AMINTIȚI-VĂ PRINCIPALUL
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467°.	După datele din tabelul 14 calculați valorile lui c.
Tabelul 14

a 79 360 7000 5555 38
b 32 28 101 d

c = a : b

468°.	După datele din tabelul 15 calculați valorile lui h.
Tabelul 15

n 11 070 6250 10 375 42
m 54 25 125 b

h = n : m

469°.	Aflați câtul numerelor:
	 1) 782 şі 23;
 2) 9840 şі 1230;
 3) 143 594 şі 107;
 4) 34 120 160 şі 8560;

 5) 81 225 şі 285;
 6) 2 923 095 şі 679;
 7) 2 076 162 şі 5478;
 8) 432 540 і 4005.

470°.	Faceți împărțirea:
	 1) 12 180 : 42;
 2) 22 250 : 250;

 3) 91 656 : 456;
 4) 10 800 : 120;

 5) 66 690 : 702;
 6) 211 890 : 2018.

471°.	Segmentul AB, lung de 22 cm, este împărțit în 11 segmente egale. 
Aflați lungimile segmentelor în care a fost împărțit segmentul AB.

472°.	Unghiul COD, a cărui măsură în grade este de 108°, este împărțit 
în 9 părți egale. Aflați măsura în grade ale părților unghiului, în care 
a fost împărțit unghiul COD..

473°.	Pentru douăsprezece caiete în pătrățele Anișoara a plătit 14 grn 
40 c. Cât costă un astfel de caiet?

474°.	Trenul, alcătuit din 15 vagoane la fel, poate într-o cursă transporta 
540 de pasageri. Câte locuri sunt într-un singur astfel de vagon?

475°.	Un kilogram de bomboane costă 26 grn, iar un kilogram de biscuiți 
– de 2 ori mai ieftin decât bombonele. Cât costă 5 kg de biscuiți?

476°.	Un album costă 8 grn, iar un caiet – de 4 ori mai ieftin decât 
albumul. Cât costă 20 astfel de caiete?

477°.	Deîmpărțitul se termină cu trei zerouri, iar împărțitorul – cu două. 
Cu câte zerouri se poate termina câtul?

478°.	Oare se va schimba câtul dacă vom scrie la sfârșitul deîmpărțitului 
și împărțitorului câte un zero?
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479°.	Verificați dacă corect Ilenuța a făcut împărțirea:
	 1) 157992  348  2) 560880 456 3) 4638348 5148
  1392 454   456 123  46332 91
  1879   1048  5148
  1740   912  5148
  1392   1368  0
  1392   1368
  0   0
480°.	Care numere trebuie puse în loc de asteriscuri pentru a obține 

rezolvarea corectă a următoarelor exemple?
	 1) ***664 315* 2) 157875 42*
  9474 3**  1263 *75
  252*4  3157
  252*4  2***
  0  2105
   ***5
   0
481.	Efectuați operațiile:
	 1) 24 min 24 s : 2;
 2) 12 ore 30 min : 3;
 3) 10 m 50 cm : 5;

 4) 100 kg 50 g : 10;
 5) 5 kg 100 g : 5;
 6) 8 dm 48 mm : 16.

482.	Efectuați operațiile
	 1)	2 ore 20 s : 2;
	 2)	7 zile 2 ore : 17;

	 3)	10 km 100 m : 4;
	 4)	4 kg 40 g : 8.

483.	La o uzină planificau ca în decursul a 25 de zile să coase 300 de 
costume. Însă în fiecare zi coseau cu 3 costume mai mult, decât au 
planificat. În câte zile vor îndeplini la uzină planul?

484. În timpul vacanței de primăvară Andrieș a planificat să rezolve 40 
de probleme la matematică în 5 zile. Dar el rezolva în fiecare zi cu 2 
probleme mai mult decât a planificat. În câte zile Andrieș a rezolvat 
toate problemele?

485.	În 4 zile turiștii au parcurs 48 km. În prima zi ei au parcurs o treime 
din drumul planificat, a doua zi – distanța ce este cu 4 km mai mare 
decât cea din prima zi, a treia zi – de 4 ori mai puțin decât în ziua a 
doua. Ce distanță au parcurs turiștii în a patra zi?

486.	Cartea are 60 pagini. În prima zi Veruța a citit 20 de pagini, a doua 
zi – cu 4 pagini mai mult, decât în prima, iar a treia zi – de 3 ori mai 
puțin decât în a doua. Câte pagini i-au rămas de citit Veruței?

- - -

- - -

- -

- -

- -

-
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487.	 Unghiul drept AOB l-au împărțit cu semidreapta interioară OM 
în două unghiuri egale. După aceasta unghiul AOM l-au împărțit cu 
semidreptele interioare ON și OK în trei unghiuri egale. Aflați măsura 
în grade a unghiului AON. Cercetaţi două cazuri

488.	Unghiul întins AOB l-au împărțit cu semidreapta interioară OM 
în două unghiuri egale. Dup aceasta unghiul MOB l-au împărțit cu 
semidreapta interioară OK în două unghiuri egale. Aflați măsura în 
grade a unghiului KOB.

489*.	Găsiți greșeala în raționamentele:
	 „Să examinăm egalitatea adevărată: 4 : 4 = 5 : 5.
	 Aplicăm proprietatea distributivă: 4 • (1 : 1) = 5 • (1 : 1).
	 (1 : 1) = (1 : 1), de aceea 4 = 5”.
490*.	Numărul m este de 15 ori mai mare decât numărul natural n.Сu 

ce este egal:
 1) m : n;  2) m : 3n;  3) 2m : n;  4) 3m : 5n?
491*.	Comparați numerele naturale a și b, dacă:
	 1) a + 5 = b;  2) a = 4 · b;  3) a = b - 7;  4) a : 2 = b.
492*.	Aflați toate numerele de două cifre care se vor micșora de 14 ori 

dacă vom tăia ultima lor cifră.
493*.	Aflați numărul de trei cifre care se va micșora de 10 ori dacă vom 

tăia a lui cifră din mijloc.

	PUNEȚI ÎN PRACTICĂ

494.	În timpul mișcării în jurul Soarelui în decursul a 24 ore Pământul 
se deplasează cu 2 592 000 km. La ce distanță se deplasează 
Pământul în 1 oră?

495.	Câți ani alcătuiesc 1 miliard de secunde?
496.	Pentru prepararea dulceții din zmeură la 3 părți de boabe se iau 

2 părți de zahăr. Cât zahăr trebuie de luat pentru prepararea dulceții 
din 3kg 600 g de zmeură? Câte kilograme de zmeură a avut bunica, 
dacă pentru prepararea dulceții ea a folosit 4 kg de zahăr?

	PROBLEME PENTRU REPETARE

497.	Calculați oral care număr trebuie scris în ultima pătrățică a șirului.

99 ?
-59 ·	5 +	20 :	10
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498.	Găsiți valoarea expresiei 4a + 5b : c, dacă:
	 1) a = 150, b = 12, c = 60; 2) a = 25, b = 280, c = 35.
499.	Pe o dreaptă de la punctul O au depus mai întâi segmentul OA de 

16 cm, iar apoi segmentul AB cu lungimea de 10 cm. Aflați lungimea 
segmentului OB. Câte soluții are problema?

 § 14. ÎMPĂRȚIREA CU REST

Voi știți că nu totdeauna un număr natural poate fi împărțit la 
altul exact, fără rest. De exemplu, dacă doi prieteni au de împărțit 
între ei 7 bomboane, atunci fiecare va primi câte 3 bomboane și 1 
bomboană va rămânea în rest (fig. 139)

																					

																																													Fig. 139

Pe scurt se scrie: 7 : 2 = 3 (rest 1). Aici numărul 7 este 
deîmpărțitul, 2 – împărțitorul, 3 – câtul, 1 – restul.

Oare totdeauna restul este mai mic decât împărțitorul? Da, 
deoarece când restul este mai mare decât împărțitorul, atunci se 
poate continua împărțirea mai departe. Aceasta se vede bine pe 
exemplul împărțirii a numerelor cu multe cifre în unghi.

	 4567	 11
	 44	 415	 ¬	cât incomplet
	 16
	 11
	 57
	 55
	 2	 ¬	 rest

Oare poate restul să fie egal cu 0? Da, atunci când deîmpărțitul 
se împarte exact la împărțitor. De exemplu, 15 : 5 = 3.

-

-

-
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Voi știți că la împărțirea exactă deîmpărțitul poate fi exprimat 
prin împărțitor și cât. De exemplu, dacă 15 : 5 = 3, atunci 15 =  
3 • 5. Raționând analogic se poate alcătui expresia pentru aflarea 
deîmpărțitului și la împărțirea cu rest. De exemplu, dacă 15 : 6  
= 2 (rest 3), atunci 15 = 6 • 2 + 3. Într-adevăr, la 5 se împarte fără 
rest numărul 12, care este mai mic decât deîmpărțitul 15 exact cu 
restul 3. De aceea dacă la produsul împărțitorului 6 și a câtului 
incomplet adunăm restul 2, atunci obținem deîmpărțitul 15.

În general dacă la împărțirea numărului a la numărul b se 
primește câtul incomplet q și restul r, adică a : b = q (rest r), 
atunci:

a = bq + r, unde r < b.
P r o b l e m ă .  Cătrinuța are n grn. Câte pachete de biscuiți va putea 
ea să cumpere, dacă un pachet de biscuiți costă 6 grn? Câți bani 
avea Cătrinuța dacă ea a cumpărat 3 pachete de biscuiți și i-au mai 
rămas 2 grn?
R e z o l v a r e . 

1. Pentru a clarifica ce cantitate de pachete de biscuiți poate să 
cumpere Cătrinuța trebuie de aflat câtul n : 6.
2. Dacă Cătrinuța a cumpărat 3 pachete de biscuiți și i-au rămas 2 
grn., atunci numărul n se împarte la 6 cu rest: n : 6 = 3 (rest 2). De aici 
n = 6 • 3 + 2, adică n = 20. Așadar, Cătrinuța avea 20 grn

	 pentru a primi deîmpărțitul trebuie împărțitorul de-l 
înmulțit cu câtul incomplet și de adăugat restul.

	 Află mai mult
	 Ştiţi că numerele 0, 2, 4, 6 și 8 se împart exact la 2. Iese la iveală că 

la 2 se împarte exact și orice număr cu multe cifre, în scrierea căruia 
ultima cifră este 0, 2, 4, 6 sau 8. Așa numere se numesc pare. De 
exemplu, 1234 : 2 = 617, 109 876 : 2 = 54 938. Iar numerele, scrierea 
cărora se termină cu cifrele 1, 3, 5, 7 sau 9 nu se împart exact la 2. Ele 
sunt numite impare. La împărțirea la 2 numerele impare totdeauna 
dau în rest 1. De exemplu, 1235 : 2 = 617 (rest 1), 109 877 : 2 = 54 
938 (rest 1). Mai mult despre numerele pare și impare veți afla în 
clasa a 6-a.

Atrageți atenția:
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1. Explicați cum se efectuează împărțirea cu rest.
2. Oare poate restul să fie mai mare decât împărțitorul? Egal cu el?
3. Scrieți formula pentru aflarea deîmpărțitului la împărțirea cu rest.
4. Cum de aflat deîmpărțitul după câtul incomplet, împărțitor și rest?

	REZOLVAȚI PROBLEMELE

500ђ.	Oare este adevărat că în egalitatea 75 : 9 = 8 (rest 3) deîmpărțitul 
este numărul:

 1) 75; 2) 9;  3) 8;  4) 3?
501ђ.	Oare este adevărat că în egalitatea 75 : 9 = 8 (rest 3) împărțitor 

este numărul:               	 						

							 1) 75;               2) 9;              3) 8;               4) 3?
502ђ.	 Oare este adevărat că în egalitatea 75 : 9 = 8 (rest 3) câtul 

incomplet este numărul:
 1) 75;  2) 9;  3) 8;  4) 3?
503ђ.	Oare este adevărat că în egalitatea 75 : 9 = 8 (rest 3) restul este 

numărul:
	 1) 75;  2) 9;  3) 8;  4) 3?
504ђ.	Petrică a spus că la 1 se împarte exact orice număr natural. Are 

oare dreptate Petrică?
505°.	Calculați oral:
 1) 14 : 3;
 2) 21 : 5;

 3) 35 : 10;
 4) 29 : 4;

 5) 31 : 9;
 6) 40 : 7.

506°.	Numiți toate resturile posibile la împărțirea numerelor la:
	 1)	4; 	 2)	11.

507°.	Efectuați împărțirea cu rest:
	 1) 780 : 23;
 2) 12 081 : 63;
 3) 654 650 : 320;

 4) 23 412 025 : 856;
 5) 34 581 225 : 1250;
 6) 4 562 923 095 : 2679.

508°.	Faceți împărțirea cu rest:
	 1) 78 180 : 51;
 2) 6790 : 250;

 3) 709 856 : 456;
 4) 10 879 000 : 1205.

509°.	Verificați dacă corect Ilenuța a făcut împărțirea cu rest:
	 1) 144 : 10 = 4 (rest. 14);  2) 425 : 28 = 15 (rest. 7).

AMINTIȚI-VĂ PRINCIPALUL
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510°.	 Ce numere trebuie puse în loc de asteriscuri pentru a obține 
soluția adevărată în următoarele exemple?

	 1)	9*5	 24	 2)	23*0	 1*
	 	 **	 3*	 18	 *31
	 	 18*	 *6
	 	 168	 54
	 	 17	 2*
	 	 **
	 	 2

511°.	 După datele din tabelul 16 calculați valorile lui a, b, q și r..
Tabelul 16

a	=	bq	+	r 365 501

b 32 41 15

q 9 7 49
r 17 21

512°.	Lungimea segmentului AB este egală cu 18 cm. Câte segmente 
egale cu lungimea de 5 cm se pot depune pe segmentul AB, începând 
cu punctul A?

513°.	Lungimea segmentului CD este egală cu 20 cm. Câte segmente 
a câte 3 cm fiecare se pot depune pe segmentul CD, începând cu 
punctul C?

514°.	Câte caiete cu prețul de 2 grn. 50 c. va putea cumpăra Dumitraș 
dacă el are 12 grn? Câți bani au să-i rămână lui Dumitraș?

515°.	 Pentru coaserea unui costum sunt necesari 3 m de stofă. Câte 
costume pot fi cusute dintr-un sul de stofă în care sunt 25 m?

516°.	Un pachet de înghețată costă 4 grn. Câți bani avea Anișoara 
dacă ea a cumpărat 5 pachete de înghețată și ei i-au rămas 3 grn?

517°.	Pentru a coase un costum sunt necesari 3 m de stofă. Câți metri 
de stofă au fost într-un rulou dacă s-au cusut 5 costume și au rămas 
2 m de stofă?

518.	Gândiți-vă la un număr care fiind împărțit la 12 dă restul::
	 1) 5;  2) 10.
519. Gândiți-vă la un număr care fiind împărțit la 9 dă restul:
 1) 4;  2) 8.
520.	Masa unui semifabricat de oțel este 32 kg. Câte piese a câte 7 kg 

pot fi confecționate din 5 astfel de semifabricate?

-

-

-

-

-
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521.	În clasă sunt 30 de elevi. La lecția de educație fizică i-au aranjat 
în rânduri a câte 8 persoane. Câte rânduri complete erau? Câți elevi 
erau în rândul incomplet?

522.	Doi prieteni aveau nevoie să împartă același număr: primul la 7, 
iar cel de-al doilea – la 9. La primul s-a primit la cât 28, iar la rest – 2. 
Ce cât a primit al doilea?

523.	La împărțirea lui 798 la un număr Doinița a primit câtul incomplet 
66 și restul 6. Aflați împărțitorul din exemplul Doiniței.

524*.	Numerele 100 și 90 le-au împărțit la unul și același număr. În 
primul caz au primit restul 4, iar în al doilea – 18. La care număr 
împărțeau?

525*.	Când numărul de trei cifre, la care cifrele sutelor și zecilor sunt 
aceleași, iar cifra unităților este egală cu 5, l-au împărțit la un număr 
de o cifră, atunci au primit la rest 8. Cu ce este egal deîmpărțitul, 
împărțitorul și câtul incomplet?

526*.	La împărțirea la 9 un număr dă restul 5, al doilea – 6, al treilea 2. 
Care va fi restul la împărțirea la 9 a sumei acestor trei numere?

	PUNEȚI ÎN PRACTICĂ

527.	 Unui bunel îi trebuie să taie o sârmă cu lungimea de 50 m în 
bucăți a câte 12 m. Câte bucăți se vor obține și câți metri de sârmă 
vor rămânea?

528.	La bunica în grădină au crescut 13 trandafiri albi și 8 – roșii. Câte 
buchete poate face bunica, dacă într-un buchet intră 3 trandafiri albi 
și 3 roșii? Câte flori și care vor rămânea?

	PROBLEME PENTRU REPETARE

529.	Calculați oral care expresie trebuie scrisă în ultima pătrățică a 
șiragului.

	
9а ?

- 5а +	12а + 2а - 8а

530.	Aflați valoarea expresiei:	
	 1) 280 + 15 756 : 26 - 496;  2) (65 549 : 101 - 551) · 4.
531.	 Perimetrul dreptunghiului este egal cu 30 cm. Aflați lungimea 

dreptunghiului, dacă ea este cu 5 cm mai mare decât lățimea lui.
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§ 15. ORDINEA EFECTUĂRII                     
OPERAȚIILOR ÎN EXPRESII

Voi știți că adunarea și scăderea sunt operații de ordinul 
I. În expresiile care conțin numai adunarea și scăderea, 
operațiile se execută în acea ordine în care ele sunt scrise.

P r o b l e m a  1. Aflați valoarea expresiei 5 + 10 – 8 – 2 + 4.

R e z o l v a r e .  Aflăm valoarea expresiei, executând operațiile 
consecutiv de la stânga spre dreapta conform ordinii în care sunt scrise:

	 5 + 10 - 8 - 2 + 4 = 15 - 8 - 2 + 4 = 7 - 2 + 4 = 5 + 4 = 9.

Înmulțirea  și împărțirea sunt operații de ordinul II. În 
expresiile care conțin numai înmulțirea și împărțirea, operațiile 
le efectuăm în ordinea dată de la stânga la dreapta.

P r o b l e m a  2.  Aflați valoarea expresiei 3 • 4 : 2 • 6.

R e z o l v a r e .  Aflăm valoarea expresiei, efectuând consecutiv 
operațiile de la stânga spre dreapta în ordinea scrisă:

	 3 · 4 : 2 · 6 = 12 : 2 · 6 = 6 · 6 = 36.

În expresiile care conțin operațiile ambelor ordine primele se 
efectuează operațiile ordinului superior, adică înmulțirea și împărțirea.

P r o b l e m a  3.  Aflați valoarea expresiei 100 – 25 : 5 + 4 • 8.

R e z o l v a r e .  Aflăm valoarea expresiei, efectuând consecutiv de la 
stânga la dreapta în ordinea scrisă, mai întâi operațiile de ordinul II, 
iar apoi – cele de ordinul I:

	 100 - 25 : 5 + 4 · 8 = 100 - 5 + 4 · 8 = 100 - 5 + 32 = 95 + 32 = 127.

Parantezele din expresii schimbă ordinea efectuării operațiilor. 
În expresiile cu paranteze mai întâi se efectuează operațiile din 
paranteze, apoi alte operații în ordinea stabilită.

P r o b l e m a  4. Aflați valoarea expresiei 5 + (10 + 8) – 2 + 4.

R e z o l v a r e .  Aflăm valoarea expresiei, efectuând mai întâi 
operația din paranteze, iar apoi – toate celelalte operații de la stânga 
la dreapta în ordinea scrisă:

	 5	+	(10	+	8)	-	2	+	4	=	5	+	18	-	2	+	4	=	23	-	2	+	4	=	21	+	4	=	25.
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Dacă parantezele conțin expresia, în care sunt operații de 
ambele ordine, atunci operațiile din paranteze se efectuează 
conform ordinii cunoscute.

P r o b l e m a  5. De aflat valoarea expresiei 100 – (25 : 5 + 4) • 8.

R e z o l v a r e .  Pentru a afla valoarea expresiei mai întâi efectuăm 
operația de ordinul II din paranteze, apoi – pe cea de ordinul I. După 
aceasta efectuăm înmulțirea și aflăm diferența:

	 100 - (25 : 5 + 4) · 8 = 100 - (5 + 4) · 8 = 100 - 9 · 8 = 100 - 72 = 28.

Oare depinde valoarea expresiei numerice de aceea cum sunt 
repartizate parantezele din ea? Da. Comparați răspunsurile la 
problemele 3 și 5.

 1) nu se poate omite sau introduce arbitrar parantezele în 
 expresie;
 2) calculând valoarea expresiei numerice trebuie de respectat  
 ordinea efectuării operațiilor.

Pentru ușurarea calculelor voluminoase și economisirea 
timpului sunt folosite calculatoarele sau computatoarele. 
Pentru aflarea valorii expresiei numerice este necesar de 
determinat consecutivitatea operațiilor, adică de compus 
algoritmul calculului. De exemplu, algoritmul aflării valorii 
expresiei (20 + 63 : 9) • (11 • 3 – 23) conține următorii pași:

1) de împărțit 63 la 9;
2) de adunat 20 cu rezultatul acțiunii 1;
3) de înmulțit 11 cu 3;
4) din rezultatul acțiunii 3 de 
scăzut 23;
5) de înmulțit rezultatele 
acțiunilor 2 și 4.
Acest algoritm al calculului 

poate fi reprezentat în formă de 
schemă (fig. 140)

Atrageți atenția:

:

+ _

.

.

63 9 11 3

20 23

Fig. 140
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Executarea consecutivă a pașilor algoritmului vor permite 
completarea pătratelor goale ale schemei și obținerea răspunsului 
în pătrățelul de jos.

	 Află mai mult
	 Întrebările, legate de algoritmi, sunt examinate 

într-un compartiment special al matematicii 
– în teoria algoritmilor. Fondatorii ei sunt 
considerați iluștri matematicieni ai secolului 
al XX-lea V. M. Glușkov, A. M. Kolmogorov, 
A. A. Markov. Apariția acestei teorii a fost 
chemată de apariția mașinilor electronice de 
calcul, mașinilor-unelte cu programă nume-
rică, roboților industriali, liniilor automate ș. 
a. Pentru toate aceste dispozitive trebuia de 
elaborat algoritmii executării de către ele a 
anumitor operații, totodată în acea ordine care 
obligatoriu va aduce la scopul pus, menit. 
Astfel de algoritmi se întâmplă să fie complicați și uneori conțin peste 
o mie de pași.

1.	 	În ce ordine trebuie efectuate operațiile în expresia numerică 
care conține numai operațiile adunării și scăderii?

2. În ce ordine trebuie efectuate operațiile în expresia numerică 
care conține numai operațiile înmulțirii și împărțirii?

3. În ce ordine trebuie efectuate operațiile în expresia numerică 
care conține operații de ordinul I și II?

4. În care ordine trebuie efectuate operațiile în expresia numerică 
cu paranteze?

5. Cum se alcătuiește algoritmul calculului?

	REZOLVAȚI PROBLEMELE

532ђ.	Oare corect este arătată ordinea efectuării operațiilor în expresia:
	 											    1          2
 1) 45 + 25 – 10;
               2         1
 2) 90 : 10 · 5;

             1      4          2      3
 3) 8 · 7 – 24 : 8 + 12;
                3         1     2      4
 4) 50 - 30 : 5 · 8 + 15?

AMINTIŢI-VĂ PRINCIPALUL

V. M. Glușkov
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533ђ.	 Oare schimbă parantezele ordinea efectuării operațiilor din 
expresia 25	+	5	·	6	-	4	:	2:

 1) (25 + 5) · 6 - 4 : 2;
 2) 25 + (5 · 6 - 4) : 2;

 3) (25 + 5 · 6) - 4 : 2;
 4) 25 + 5 · (6 - 4 : 2)?

534ђ.	 Arătați ordinea efectuării operațiilor în expresia:
	 1) 54 · 2 + 42;
 2) 88 – 64 : 8;

3) 45 · (14 + 6);
4) 56 : 7 + 9 · 10;

5) 88 + (72 : 9 – 24 : 12);
6) 45 · 2 - 84 : (10 + 2).

535°.	Cum pot fi amplasate parantezele în expresia 9 • 7 – 64 :  16 + 10 ca 
ele: 1) să schimbe ordinea operațiilor; 2) să nu schimbe ordinea operațiilor?

536°.	Repartizați parantezele în expresia 24 : 12 + 8 • 4 – 2 astfel ca 
valoarea ei să fie egală cu: 1) 38; 2) 18.

537°.	Aflați valoarea expresiei:
	 1)	60	-	4	·	12	+	2	·	(5	·	10	-	35);
	 2)	(100	-	86)	-	24	:	8;
	 3)	20	+	6	·	(14	-	84	:	12)	+	60	:	12;
	 4)	(16	·	2	+	9	·	10	-	122)	:	32.

538°.	Знайдіть	значення	виразу:
	 1) 77 : 11 - 20 : 5 + (100 - 99) · 2; 2) (15 · 3 - 10) : 7 + 20 · 9.
539°.	Scrieți expresiile după schemele din figurile 141 – 142 și aflați valorile lor.

+20

75

: 5

_100

																					

+

.

8 4

24 :

2

	 	 Fig. 141	 Fig. 142

540°.	Scrieți expresiile după schemele din figurile 143 – 144 și aflați 
valorile lor:

:

+

.24 8 4 2

											

:

+100 75 5 20_

	 Fig. 143	 Fig. 144
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541.	Aflați valoarea expresiei:
	 1) 60 000 - 408 · 120 + 1012 · (24 · 10 - 235);
 2) (10 000 - 1864) · (10 201 - 8634) - 234 : 18;
 3) 100 000 + 60 · (140 000 - 84 240 : 120) + 9600 : 24;
 4) (8016 · 276 + 429 · 1014 - 264 810) : 422;
 5) (367 710 : 35 + 302 · 49) - 50 702 : 101;
 6) 428 · 1017 - (729 · 206 + 898 656 : 1012);
 7) 209 + (808 · 297 - 211 · 672) : 98 184;
 8) 100 : 4 · (28 · 105 + 7236 : 18) - (4247 - 1823) : 6 · 25;
 9) (2420 + 24 · 124) : 38 · 202 - (3008 : 94 + 8 · 527) : 72;
 10) 834 · (145 · 203 - 29 130 - 74 115 : 243) + 205 · 804.
542.	Aflați valoarea expresiei:
	 1) 805 · 712 + (245 · 10 - 2300) · 834 - 501 · 604;
 2) 701 · 901 - 83 200 : 208 + (20 000 - 18 904) · 99;
 3) (708 · 398 - 892 · 211) : 93 572 + 209;
 4) 505 · 22 - 10 100 + 1336 : (128 + 7416 : 36);
 5) (128 · 75 + 64 · 125) : 8 · 50 - (30 · 400 + 5107 · 80) : 70.
543.	 Compuneți algoritmul efectuării operațiilor, construiți schema 

calculului și aflați valoarea expresiei:
	 1) (20 + 63 : 9) · (11 · 3 - 23); 2) 85 + 48 : 8 - 11 · 5.
544.	Alcătuiți algoritmul efectuării operațiilor, construiți schema calculului 

și aflați valoarea expresiei: 	(62	:	31	+	5)	·	(70	-	34	·	2).

545.	 Repartizați parantezele așa ca valoarea expresiei să fie cea mai 
mare:

 1) 16 + 25 · 3 - 14 · 4;  2) 100 + 36 : 12 - 6 · 13.
546.	 Amplasați parantezele astfel ca valoarea expresiei să fie cea mai 

mică:
	 1) 20 + 16 : 4 + 5 · 12;  2) 240 : 4 · 15 + 20.
547*.	Cu ajutorul a patru cifre de 4, a semnelor operațiilor aritmetice și 

a parantezelor scrieți toate numerele naturale de o cifră.
548*.	Cu ajutorul a cinci cifre de 2, a semnelor operațiilor aritmetice și 

a parantezelor scrieți toate numerele de 1 până la 15.

	PUNEȚI ÎN PRACTICĂ

549.	 Reieșind din aceea că algoritmul – asta-i o consecutivitate de 
îndeplinire a operațiilor, alcătuiți următorii algoritmi:

	 1)	curățirii dinților;
	 2)	traversării străzii;
	 3)	preparării ceaiului;
	 4)	pregătirii unui sandviș.
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	PROBLEME PENTRU REPETARE

550.	Calculați oral:
 18a + 17a;
 16x + 9x;

 25y - 12y;
 7m - m;

 d + 14d;
 12n - 8n;

 30k - 22k;
 36p + 14p.

551.	 Desenați semidreapta numerică. Ca segment unitate luați 
lungimea unui pătrățel de caiet. Notați pe această semidreaptă 
punctele A(1), B(2), C(4), D(7), K(9), E(11). Numiți toate segmentele 
obținute și aflați lungimile lor.

552.	Măriuța a cumpărat 4 porții de înghețată „Eskimo” cu prețul de 
6 grn. porția și câteva porții de înghețată „Plombir” cu prețul de 4 
grn. pentru o porție. Câte porții de înghețată „Plombir” a cumpărat 
Măriuța, dacă pentru toată cumpărătura ea a plătit 44 grn?

§ 16. Ecuația

Voi știți ce este ecuația, și puteți să le rezolvați.

	 Ecuație se numește egalitatea care conține necunoscut, a 
cărei valoare trebuie de o aflat.

Necunoscuta se notează cu o literă, de exemplu, x, y ș. a. Oare 
totdeauna egalitatea, care conține literă, este ecuație? Nu. De 
exemplu, egalitatea a + b = b + a nu este ecuație.

P r o b l e m a  1. Rezolvați ecuația: x + 5 = 20.

R e z o l v a r e .  În ecuație necunoscuta este termenul x. Pentru a 
afla termenul necunoscut trebuie de scăzut din sumă termenul 
cunoscut. Adică, x = 20 – 5 și x = 15. Rezolvând ecuația noi am găsit 
valoarea necunoscutei: x = 15. Dacă o substituim în ecuație obținem 
o egalitate numerică adevărată: 15 + 5 = 20..

	 Valoarea necunoscutei, pentru care ecuația se transformă 
într-o egalitate numerică adevărată, se numește rădăcina 

    (soluția) ecuației.

MEMORIZAȚI!

MEMORIZAȚI!
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Astfel soluție a ecuației x + 5 = 20 este numărul 15. Dacă 
în această ecuație vom pune oricare altă valoare a literei x, 
de exemplu, x = 10, atunci nu vom primi o egalitate numerică 
adevărată: 10 + 5 ≠ 20. Deci, numărul 10 nu este soluția ecuației 
x + 5 = 20.

Ecuația poate să nu aibă soluții. De exemplu, ecuația 0 • x = 
10 nu are soluții, deoarece nu există numere, care fiind înmulțite 
cu 0 să ne dea numărul 10.

Uneori ecuația poate avea câteva rădăcini. Cu așa ecuații o 
să vă întâlniți mai târziu.

	 A rezolva ecuația – asta înseamnă a afla toate soluțiile ei 
sau a stabili că ecuația nu are nici o rădăcină.

P r o b l e m a  2. Un oarecare număr l-au mărit cu 7 și au obținut 
numărul 9. Aflați acest număr.
R e z o l v a r e .  	

	 Pentru a afla termenul necunoscut trebuie din sumă de 
scăzut termenul cunoscut.

P r o b l e m a  3. Un oarecare număr l-au micșorat cu 7 și au primit 
numărul 2. Aflați acest număr. 

MEMORIZAȚI!

Memorizați!



128 Capitolul 3

R e z o l v a r e .  Notăm numărul necunoscut cu litera a. Atunci se 
poate compune ecuația: a – 7 = 2. Numărul necunoscut a este 
descăzutul. Pe el îl aflăm după scăzătorul și diferența operației de 
scădere cunoscuți: a = 2 + 7 și a = 9. Așadar, numărul necunoscut 
este egal cu 9.

	 Pentru a afla descăzutul necunoscut trebuie de adunat 
diferența cu scăzătorul.

P r o b l e m a  4. Diferența numărului 9 și a unui alt număr este egală 
cu 7. Aflați acest număr.
R e z o l v a r e .  Notăm numărul necunoscut cu litera b. atunci 
conform condiției problemei se poate alcătui ecuația: 9 – b = 7. 
Numărul necunoscut b este scăzător. Pe el îl aflăm știind descăzutul 
și diferența cu operația de scădere: b = 9 – 7 și b = 2. Deci numărul 
necunoscut este egal cu 2.

	 Pentru a afla scăzătorul necunoscut trebuie de scăzut din 
descăzut diferența.

P r o b l e m a  5. Un oarecare număr l-au mărit de 7 ori și au primit 
numărul 14. Aflați acest număr.
R e z o l v a r e .  Să notăm numărul necunoscut cu litera y. 
Atunci putem alcătui ecuația: y • 7 = 14 sau 7y = 14. Numărul 
necunoscut y este factor. Pe el îl aflăm cunoscând produsul și 
celălalt factor cu operația împărțirii: y = 14 : 7 și y = 2. Așadar, 
numărul necunoscut este egal cu 2.

	 Pentru aflarea factorului necunoscut trebuie de împărțit 
produsul la factorul cunoscut.

P r o b l e m a  6. Un oarecare număr a fost micșorat de 7 ori şi au 
primit numărul  2. Aflați acest număr.
R e z o l v a r e .  Notăm numărul necunoscut cu litera z. Atunci se poate 
alcătui ecuația: z : 7 = 2. Numărul necunoscut z este deîmpărțitul. Îl 
aflăm după împărțitorul și câtul cunoscut cu operația înmulțirii:
 z  = 2 • 7 și z = 14. Așadar, numărul necunoscut este egal cu 14.

MEMORIZAȚI!

MEMORIZAȚI!

MEMORIZAȚI!
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	 Pentru a afla deîmpărțitul necunoscut trebuie de înmulțit 
câtul cu împărțitorul.

P r o b l e m a  7. Câtul numărului 14 și a unui alt număr este egal cu 
7. Aflați acest număr.
R e z o l v a r e .  Notăm numărul necunoscut cu litera k. Atunci 
conform condiției problemei putem compune ecuația: 14 : k = 7. 
Numărul necunoscut k este împărțitor. Aflăm pe k după deîmpărțitul 
și câtul cunoscuți cu operația împărțirii: k = 14 : 7 și k = 2. Deci 
numărul necunoscut este egal cu 2.

	 Pentru a afla împărțitorul necunoscut trebuie deâmpărțitul 
de-l împărțit la cât.

Ecuațiile care conțin paranteze se rezolvă conform 
acelorași reguli.

P r o b l e m a  8.  Rezolvați ecuația:	(15	+	x)	·	2	=	36.

R e z o l v a r e .  Partea stângă a ecuației conține produsul expresiei 
din paranteze cu numărul 2. De aceea expresia din paranteze o 
considerăm ca factor necunoscut. Pe el îl aflăm după produsul și 
celălalt factor cunoscuţi: 15 + x = 36 : 2. Am primit ecuația 15 + x  
= 18. De aici x = 18 – 15 și x = 3.

MEMORIZAȚI!

MEMORIZAȚI!
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	 Află mai mult
	 Arta rezolvării ecuațiilor a luat naștere foarte 

demult datorită necesităților practicii. Cele mai 
timpurii manuscrise, care au ajuns până la 
noi, mărturisesc despre aceea că în Babilonul 
și Egiptul antici erau cunoscute procedeele 
rezolvării ecuațiilor cu mărimi necunoscute. În 
„Aritmetica” matematicianului grec Diofant din 
Alexandria (sec. III) se conține o culegere de 
probleme la alcătuirea ecuațiilor și lămuriri cum 
de le rezolvat. Dar prima lucrare referitoare 
la rezolvarea ecuațiilor, care a obținut o 
popularitate largă, a devenit tratatul savantului 
arab Mohamed Ben Muși ali-Horezmi  (apr. 780 – apr. 850) „Cartea 
despre reînnoire și comparare” (Kitab ali-dgebr valimucabala), care 
a devenit punctul de referință în formarea științei despre rezolvarea 
ecuațiilor.

1.	 	Ce este ecuația?
2. Ce se numește soluție a ecuației?
3. Ce înseamnă „a rezolva ecuația”?
4. Cum de aflat termenul necunoscut?
5. Cum de aflat descăzutul necunoscut? Scăzătorul necunoscut?
6. Cum de găsit factorul necunoscut?
7. Cum de aflat deîmpărțitul necunoscut? Împărțitorul necunoscut?

	REZOLVAȚI PROBLEMELE

553ђ.	Care din numerele 4, 5, 8 sau 10 este soluția ecuației:
	 1) 25 – x = 20;  2) 10 · y = 100;  3) 64 : x = 16?
	 Explicați răspunsul.
554ђ.	Rezolvați oral ecuația:
	 1) 15 + x = 55;
 2) x - 22 = 42;

 3) 60 – y = 45;
 4) y · 12 = 12;

 5) 88 : x = 8;
 6) y : 10 = 40.

555ђ.	Oare poate fi rezolvată ecuația:
	 1) 8x = 0;  2) 0 : y = 25;  3) 5x = 5;  4) 12 : y = 0?

AMINTIȚI-VĂ PRINCIPALUL
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556°.	 Rezolvați ecuațiile:
 1) 28 + (45 + x) = 100;
 2) (y – 25) + 18 = 40;
 3) (70 – x) - 35 = 12;
 4) 60 – (y + 34) = 5;
 5) 52 – (19 + x) = 17;
 6) 9y – 18 = 72;
 7) 20 + 5x = 100;
 8) 90 – y · 12 = 78;
 9) 10x – 44 = 56;
 10) 84 – 7y = 28;

 11) 121 : (x – 45) = 11;
 12) 77 : (y + 10) = 7;
 13) (x – 12) : 10 = 4;
 14) 55 – y · 10 = 15;
 15) x : 12 + 48 = 91;
 16) 5y + 4y = 99;
 17) 54x – 27x = 81;
 18) 36y - 16y + 5y = 0;
 19) 14x + x - 9x + 2 = 56;
 20) 20y – 14y + 7y - 13 = 13.

557°.	 Rezolvați ecuația:
	 1) 65 + (x + 23) = 105;
 2) (y – 34) – 10 = 32;
 3) (48 – x) + 35 = 82;
 4) 77 – (28 + y) = 27;
 5) 90 + y · 8 = 154;

 6) 9x + 50 = 86;
 7) 120 : (x – 19) = 6;
 8) (y + 50) : 14 = 4;
 9) 48 + y : 6 = 95;
 10) 8x + 7x - x = 42.

558°.	Compuneți ecuația a cărei soluție este numărul:
	 a)	8;		 b)	14.

559°.	Alcătuiți ecuația a cărei soluție este numărul:
	 a)	5;		 b)	9.

560°.	Un oarecare număr l-au mărit cu 67 și au primit 109. Aflați acest 
număr.

561°.	 La un oarecare număr au adăugat 38 și au obținut numărul 245. 
Aflați acest număr.

562°.	 Un număr l-au mărit de 24 ori și au obținut numărul 1968. Aflați 
acest număr.

563°.	Un oarecare număr a fost micșorat de 18 ori și au obținut numărul 
378. Aflați acest număr.

564°.	Un număr a fost micșorat cu 22 și au obținut numărul 105. Aflați 
acest număr.

565°.	Din numărul 128 au scăzut un oarecare număr și au obținut 79. 
Aflați acest număr.

566.	Alcătuiți și rezolvați ecuația:
	 1)	suma îndoitului a numărului x și a numărului 39 este egală cu 81;
	 2)	diferența numerelor 32 și y este de 2 ori mai mică decât numărul 64;
	 3)	câtul sumei a numerelor x și 12 și a numărului 2 este egal cu 40;
	 4)suma numerelor x și 12 este de 3 ori mai mare decât numărul 15;
	 5)	câtul diferenței numerelor y și 12 și a numărului 6 este egal cu 18;
	 6)	întreitul diferenței numerelor y și 17 este egal cu 63.
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567.	Compuneți și rezolvați ecuația:
	 1)	diferența dintre întreitul numărului y și  numărul 41 este egală cu 64;
	 2)	suma numerelor 9 și x este de 5 ori mai mică decât numărul 80;
	 3)	câtul sumei numerelor y și 10 și numărul 4 este egal cu 16;
	 4)	diferența dintre întreitul numărului x și numărul 17 este egală cu 10.
568.	Un număr l-au mărit cu 5 și numărul obținut l-au dublat. Au primit 

în rezultat numărul 22. Aflați numărul necunoscut.
569.	Un număr l-au mărit de 7 ori și numărul obținut l-au micșorat cu 

54. În rezultat au obținut numărul 100. Aflați numărul necunoscut.
570.	 Un număr a fost micșorat cu 14 și numărul obținut a fost 

micșorat de 5 ori. În rezultat s-a obținut numărul 13. Aflați numărul 
necunoscut.

571.	Un număr a fost micșorat de 4 ori și numărul obținut l-au mărit cu 
35. Au obținut la rezultat numărul 46. Aflați numărul necunoscut.

572.De la un număr au scăzut 60 și numărul obținut l-au micșorat cu 
25. Au obținut la rezultat numărul 12. Aflați numărul necunoscut.

573.	La un număr au adunat 41 și numărul obținut l-au mărit de 3 ori. 
La rezultat au obținut 126. Aflați numărul necunoscut.

574.	Rezolvați ecuațiile:
	 1) (7x - 24) : 12 + 26 = 31; 4) (97 + 75 : (50 - 5x)) · 3 = 300;
 2) (99 - 9y) · 8 + 14 = 86; 5) 100 : (18 + (82 - 10x) : 6) = 5;
 3) 144 - (x : 11 + 21) ∙ 5 = 14; 6) (105 - (25 + 6x) · 4) · 30 = 150.
575.	Rezolvați ecuațiile:
	 1) (2x + 4) · 20 - 85 = 35; 3) (21 + 75 : (2x + 13)) · 5 = 120;
 2) 32 + (136 - x · 8) : 4 = 64; 4) 12 · (32 - (36 + 8x) : 5) = 144.
576*.	Ionel s-a gândit la un număr. Dacă acest număr de-l scăzut din 

777, de micșorat rezultatul de 7 ori, iar apoi de-l mărit cu 7 atunci 
vom obține numărul, care este cu 7 mai mare decât cel mai mic 
număr de trei cifre. La ce număr s-a gândit Ionel?

577*.	Ilenuța s-a gândit la un număr. Dacă am împărți la numărul gândit 
numărul 555, iar câtul obținut de-l scăzut din 55, apoi rezultatul de-l 
mărit de 5 ori, atunci vom primi un număr care este de 10 ori mai 
mare decât numărul 25. La ce număr s-a gândit Ilenuța?

578*.	Rezolvați ecuațiile:
	 1) (2400 : (25x + 175) : 6 + 58) : 20 = 3;
 2) ((120 + x) · 100 : 2 + 200) : 250 : 25 = 1;
 3) (16 000 + 9 · (900 - 50x) · 4) : 50  - 80 · 6 = 20;
 4) 10 : ((8x + 24) : 5 : 4 + 6) = 1.
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	PUNEȚI ÎN PRACTICĂ

579.	Când Sofiica avea 5 ani, fratele ei Ghiță avea 9 ani. Acum au 
împreună 40 de ani. Câți ani are Sofiica?

580.	Trei surori au împreună 24 de ani. Mezina are 5 ani, iar diferențele 
în ani a surorii mijlocii cu cea mai învârstă și cu mezina sunt aceleași. 
Câți ani are sora mai mare?

581.	Petrică a inventat un truc matematic. El le propune colegilor de 
clasă să se gândească la un număr. Apoi le propune ca să dubleze 
acest număr, de adunat consecutiv cu 5 și 3, apoi consecutiv să scadă 
mai întâi numărul gândit, iar apoi numerele 6 și 1. După aceasta 
Petrică roagă să-i spună rezultatul obținut și numește numărul la 
care s-au gândit. În ce constă taina trucului?

582.	Gândiți-vă și voi la un truc.

	PROBLEME PENTRU REPETARE

583.	Calculați oral valoarea expresiei 8b +12b – b – 9b, dacă:
 1) b = 8;  2) b = 20.
584.	Aflați valoarea expresiei:	
	 1) (6330 — 65 · 82) : 125; 2) 105 + 105 : (74 · 34 - 2501).
585.	Vasilică are în colecția sa 124 timbre poștale, iar Sandu – cu 27 

timbre mai multe. Câte timbre are Jenică dacă în total băieții au 390 
timbre poștale?

586.	Lungimea unei parcele de livadă de formă dreptunghiulară este 
egală cu 75 m, iar lățimea – cu 5 m mai mică. Aflați lungimea gardului 
care împrejmuiește această parcelă.

 § 17. TIPURI DE PROBLEME                                      
ȘI METODELE REZOLVĂRII LOR

În școala primară voi ați rezolvat problemele după operații 
și cu ajutorul celor mai simple ecuații. În clasa a 5-a domeniul 
acestor probleme se lărgește. De aceea este important de 
a știe ce tipuri de probleme sunt, cu care metodă ele pot fi 
soluționate și de care anume este cel mai bine de se folosit 
pentru a rezolva o anumită problemă.
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În problemele pe care le vom examina merge vorba despre 
una, două sau trei mărimi. fiecare problemă poate fi rezolvată 
după operații, operând cu valorile numerice date ale mărimilor. 
Aceasta-i metoda aritmetică de rezolvare. După condiția 
problemei de asemenea se poate alcătui ecuație și cu ajutorul 
ei de obținut răspunsul la ea. Așa o metodă de rezolvare se 
numește algebrică.

Probleme cu o mărime
P r o b l e m a  1. Pe o poliță stăteau cărți. După ce de pe poliță s-au 
luat 12 cărți, dar s-au pus 9 cărți, pe poliță erau 39 cărți. Câte cărți 
erau la început pe poliță?
R e z o l v a r e .  Să alcătuim o scriere scurtă a datelor problemei în 
formă de tabelul 17

Tabelul 17
Erau Au luat Au pus Sunt
? 12 cărți 9 cărți 39 cărți

	 1. Metoda aritmetică
 Cantitatea de cărți de pe poliță a fost schimbată de două ori.
 1. Câte cărți erau pe poliță până la a doua schimbare?
 39 - 9 = 30 (cărți).
 2. Câte cărți erau pe poliță până la prima schimbare?
 30 + 12 = 42 (cărți).
 Așadar, la început pe poliță erau 42 cărți.
 2. Metoda algebrică.
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Probleme cu mărimi de același nume
Problema 2. Pe două polițe sunt 75 cărți. Câte cărți sunt pe 
fiecare poliță, dacă pe a doua poliță sunt de 2 ori mai multe cărți 
decât pe prima?
R e z o l v a r e .   Alcătuim scrierea prescurtată a datelor problemei în 
formă de tabelul 18.

Tabelul 18

1 poliță ?





72	

A 2-a poliță ?, de 2 ori mai mult, decât

	 1.	 Metoda algebrică. Dacă cărțile de pe prima poliță 
alcătuiesc 1 parte din toate cărțile, atunci pe a 2-a poliță 
sunt 2 astfel de părți.

	 1.	Câte părți constituie 72 cărți?
	 1	+	2	=	3	(cărți).
	 2.		Câte cărți revin unei părți (sunt pe prima poliță)?
	 72	:	3	=	24	(cărți).
	 3.	Câte cărți sunt pe a doua poliță?
	 24	·	2	=	48	(părți).
	 Deci, pe prima poliță sunt 24 cărți, iar pe a doua – 48 cărți.

2. Metoda aritmetică. Presupunem că x – cantitatea de cărți de 
pe 1 poliță, atunci 2x – cantitatea de cărți ce se află pe a doua 
poliță. 
Obținem ecuația: x + 2x = 72. Rezolvăm ecuația: 3x = 72, x  

= 72 : 3, 
x = 24 (cărți) – pe prima poliță. 2x = 2 • 24 = 48 (cărți) – pe a 2-a 
poliță. 
Deci, pe prima poliță sunt 24 cărți, pe a 2-a poliță – 48 cărți.

Probleme cu trei mărimi dependente

	 La acest tip aparțin problemele: 1) de cost; 2) de lucru; 3) la mișcare. 
În ele o mărime este egală cu produsul a altor două, și această 
dependență poate fi exprimată cu o formulă. Una din astfel de 
formule voi o știți – asta-i formula care exprimă legea mișcării: s = vt. 	

cărți
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Voi tot știți că costul cumpărăturii și volumul lucrului executat pot fi aflați 
analogic. Să considerăm probleme.

P r o b l e m a  3.  Pentru 2 kg de mere și 3 kg de pere au plătit 31 grn. 
Cât costă un kilogram de mere și cât – un kilogram de pere, dacă 
perele sunt mai scumpe decât merele cu 2 grn?
R e z o l v a r e .   Alcătuim scrierea prescurtată a datelor problemei în 
formă de tabelul 19.

Tabelul19

Fructe Prețul Cantitatea Costul

Mere ? 2 kg





Груші ?, cu 2 grn mai mult, decât 3 kg

	 1.	Metoda aritmetică. Costul cumpărăturii se află ca produsul 
prețului la cantitate: C = p • n, unde p – prețul, n – cantitatea, 
c – costul.

	 1.	Cu cât mai puțin ar fi costat cumpărătura, dacă prețul perelor ar fi 
fost ca și al merelor?

	 2	·	3	=	6	(grn).
	 2.	Cât ar fi costat cumpărătura dacă prețul perelor ar fi fost tot același 

ca al merelor?
	 31	– 6	=	25	(grn).
	 3.	Cât costă un kilogram de mere?
	 25	:	5	=	5	(grn).
	 4.	Cât costă un kilogram de pere?
	 5	+	2	=	7	(grn).
	 Deci, 1 kg de mere costă 5 grn, iar 1 kg de pere – 7 grn.
	 2.	Metoda algebrică. Fie x – prețul 1 kg de mere, atunci x + 2 – 

prețul 1 kg de pere. Putem compune ecuația: x • 2 + (x + 2) • 3 = 
31. Să o rezolvăm: 2x + 3 (x + 2) = 31, 2x + 3x + 6 = 31, 5x = 31 
–  6,5x = 25, x = 25 : 5, x = 5 (grn) – prețul 1 kg de mere. Să aflăm 
prețul perelor: x + 2 = 5 + 2 = 7 (grn) – prețul 1 kg de pere. Deci, 1 
kg de mere costă 5 grn, iar 1 kg de pere – 7 grn.

P r o b l e m a  4 .  Trebuie confecționate 24 de piese. Un meșter 
poate îndeplini însărcinarea în 3 ore. Aflați timpul, necesar pentru 
executarea acestei însărcinări de către al doilea meșter, dacă în 1 
oră el confecționează cu 2 piese mai puțin decât primul meșter.
R e z o l v a r e .  Alcătuim o scriere prescurtată a datelor problemei în 
formă de tabelul 20.

31 grn
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Tabelul 20
Meșterii Productivitatea muncii Timpul Lucrul
1 meșter ? 3 ore 24 piese
Al 2-lea meșter ?,	cu 2 piese mai puțin, decât ? 24 piese

	 1. Metoda aritmetică. Volumul lucrului făcut se găsește ca produsul 
productivității muncii la timp: L = pm • t, unde L – volumul lucrului, 
pm – productivitatea muncii, t – durata lucrului.
1. Care este productivitatea muncii a primului meșter?

24 : 3 = 8 (piese / oră).
2. Care este productivitatea muncii celui de-al doilea meșter?

8 – 2 = 6 (piese / oră).
3. De cât timp are nevoie al doilea meșter pentru a face lucrul?

24 : 6 = 4 (ore).
Deci, pentru îndeplinirea însărcinării meșterului al doilea îi trebuie 4 
ore.
2. Metoda algebrică. Fie x – timpul, necesar celui de-al doilea meșter 

pentru executarea lucrului. Atunci: (24 : 3 – 3) • x = 24. Rezolvăm ecuația: 
6x = 24, x = 24 : 6, x = 4 (ore). Așadar, pentru îndeplinirea însărcinării 
meșterului al doilea îi trebuie 4 ore.

P r o b l e m a  5. Doi bicicliști în același timp au pornit unul în 
întâmpinarea celuilalt din satele, distanța dintre care constituie 
50 km. S-au întâlnit peste 2 ore. Primul se mișca cu viteza de                                
12 km / oră. Care este viteza celuilalt biciclist?
R e z o l v a r e .  Alcătuim scrierea prescurtată a datelor problemei în 
formă de tabelul 21.

Tabelul 21
Bicicliștii Viteza Timpul Distanța

1 biciclist 12 km/oră 2 ore





50	km
Al 2-lea biciclist ? 2 ore

	 1.	Metoda aritmetică. În problemele de mișcare scrierea prescurtată 
poate fi în formă de model grafic (fig. 145)

50 км

12 км/год ?
2 год 2 год

Fig. 145

km/oră
ore ore

km
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 Drumul se află ca produsul vitezei la timp: s = vt, unde v – viteza, 
t – timpul, s – drumul.

 1. Ce distanță a parcurs 1 biciclist?
 12 · 2 = 24 (km).
 2. Ce distanță a parcurs al doilea biciclist?
 50 – 24 = 26 (km).
 3. Cu ce viteză se mișca al 2-lea biciclist?
 26 : 2 = 13 (km/oră).
 Deci, viteza biciclistului al 2-lea este de 13 km/oră.
 Problema dată poate fi rezolvată prin metoda aritmetică şi 

altfel. 
 1. Cu ce este egală viteza apropierii bicicliştilor?
 50 : 2 = 25 (km/oră).
 2. Cu ce viteză se mișca al 2-lea biciclist?
 25 - 12 = 13 (km/oră).
 Deci, viteza biciclistului al 2-lea este de 13 km/oră.
	 2.	 Metoda algebrică. Fie x – viteza celui de-al doilea 

biciclist. Atunci: 12 · 2 + x · 2 = 50. Розв’яжемо рівняння:  
24 + 2x = 50, 2x = 50 – 24, 2x = 26, x = 26 : 2, x = 13 (km/oră). 
Deci, viteza biciclistului al doilea este 13 km/oră.

 1) la mișcarea în întâmpinare viteza apropierii este egală 
 cu  suma vitezelor a participanților la mișcare;
 2) la mișcarea în direcții opuse viteza îndepărtării este 
 egală cu suma vitezelor participanților la mișcare;
 3) la mișcarea în aceeași direcție viteza apropierii 
 (îndepărtării) este egală cu diferența vitezelor participanților 
la mișcare.

P r o b l e m a  6. O șalupă a plutit 51 km în direcția cursului râului și 
a consumat pentru aceasta 3 ore. Aflați viteza curentului de apă a 
râului, dacă viteza proprie a șalupei este de 15 km/oră. 
R e z o l v a r e .  Alcătuim scrierea prescurtată a datelor problemei în 
formă de tabelul 22

Tabelul 22
Mișcarea Viteza Timpul Drumul

În direcția 
curentului de 

apă
15 + ? 3 ore 51 km

Atrageți atenția:
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	 1.	Metoda aritmetică.
	 1.	Cu ce este egală viteza șalupei în direcția cursului de apă?
	 51	:	3	=	17	(km/oră).
	 2.	Cu ce este egală viteza curentului de apă?
	 17	–	15	=	2	(km/oră).
	 Deci, viteza curentului de apă este de 2 km/oră..
	 2.	 Metoda algebrică. Fie că x – viteza curentului de apă. 

Atunci: (15 + x) • 3 = 51. Rezolvăm ecuația: 15 + x = 51 : 3,             
15 + x = 17, x = 17 – 15, x = 2 (km/oră). Deci, viteza curentului 
de apă este 2 km/oră.

      1)viteza vasului în direcția cursului râului este egală cu suma 
      vitezei proprii a vasului și a vitezei cursului râului;
      2) viteza vaporului împotriva cursului râului este egală cu diferența 
     vitezei proprii a vaporului și viteza cursului râului.

	 Află mai mult
	 Unul din cele mai cunoscute manuale de 

matematică după care se învățau a rezolva 
probleme în decursul a două secole este 
„Aritmetica” lui Leontii Pilipovici Magnițkii 
(1669 – 1739 ). Acest manual a ieșit de sub 
tipar în a. 1703 cu un tiraj de 2400 exemplare 
și era menit pentru viitorii ofițeri ai armatei și 
marinei, care învățau în Școala științelor de 
navigație și matematică. Cartea era scrisă 
într-o limbă simplă, expresivă și înțeleasă. A 
învăța matematica după ea, având cunoștințe 
inițiale, se putea și de sine stătător. În cartea, 
care conține mai mult de 600 pagini, autorul 
amănunțit a examinat operațiile aritmetice cu numerele întregi și 
fracționare, a expus informație despre calculele financiare, măsuri 
și greutate, a adus multe probleme practice. Leontii Pilipovici tindea 
să explice accesibil regulile matematice și să cheme la elevi interes 
pentru învățătură. Chiar problemele complicate el se stăruia să le 
formuleze astfel ca ele să amintească istorioare vesele cu subiect 
matematic ingenios.

Atrageți atenția:
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1. Explicați cum se rezolvă problemele cu ajutorul metodei 
aritmetice.

2. Explicați cum se rezolvă problemele cu ajutorul metodei 
algebrice.

3. Explicați cum se rezolvă problemele cu cost.
4. Explicați cum se rezolvă problemele despre lucru.
5. Explicați cum se rezolvă problemele la mișcare.
6. Explicați cum se rezolvă problemele la mișcarea după cursul 

râului; împotriva cursului râului.

	REZOLVAȚI PROBLEMELE

587ђ.	Rezolvați oral problema. Vasilică s-a gândit la un număr. Dacă 
înmulțim acest număr cu 8, iar la produs adunăm 10, atunci obținem 
34. La ce număr s-a gândit Vasilică?

588ђ.	Aflați prețul bomboanelor, dacă:
	 1)	pentru 2 kg au plătit 40 grn;
	 2)	pentru 3 kg au plătit 36 grn;
	 3)	pentru 4 kg au plătit 100 grn.
589ђ.	Aflați productivitatea muncii a unui strungar, dacă:
	 1)	în 2 ore el a strunjit 8 piese;
	 2)	în 4 ore el v-a strunji 40 piese;
	 3)	în 2 zile el v-a strunji 60 piese;
590ђ.	Aflați viteza mișcării autobuzului, dacă:
	 1)	în 1 oră el parcurge 60 km;
	 2)	în 2 ore el parcurge 130 km;
	 3)	în 6 ore el parcurge 240 km.
591ђ.	Aflați viteza șalupei după cursul râului și împotriva cursului, 

dacă:
	 1)	viteza proprie a șalupei este 12 km/oră, iar viteza cursului –         

4 km/oră;
	 2)	viteza proprie a șalupei este 14 km/oră, iar viteza cursului –         

5 km/oră;
	 3)	viteza proprie a șalupei este 15 km/oră, iar viteza cursului –            

2 km/oră.
592ђ.	Alcătuiți ecuația rezolvării problemei: 
	 1)	 Într-un paner erau mere. După ce în paner au pus 8 mere, în 

paner erau deja 19 mere. Câte mere erau în paner la început?

AMINTIȚI-VĂ PRINCIPALUL



OPERAȚIILE DE ORDINUL II CU NUMERELE NATURALE 141

	 2)	Într-un coș erau mere. După ce din coș s-au luat 7 mere, în coș au 
rămas 12 mere. Câte mere erau în coș la început?

	 3)	Într-un paner erau mere. După ce în paner s-au pus de 2 ori mai 
multe mere, decât erau la început, în paner erau 18 mere. Câte mere 
erau în paner la început?

	 4)	Într-un coș erau mere. După ce în coș s-au pus cu 3 mere mai 
puțin, decât erau în coș la început, în coș erau 19 mere. Câte mere 
erau în coș la început?

593ђ.	După tabelele 23 – 24 compuneți ecuația.
         Tabelul 23 Tabelul 24

Polița Nr. de cărți În total Panerul Cantitatea 
de mere Compararea

1 x





36
1 3x

Cu 8 > 
 2 2x 2 x

594ђ.	După figurile 146 – 147 compuneți ecuații.

	

A B Cxx  + 4

16 cм 										

x 3x  

20 cм

MK L

																																		Fig. 146																																									Fig. 147

595ђ.	Elevii clasei a 5-a B au rezolvat prin metoda algebrică problema: 
„Măriuța s-a gândit la un număr. Dacă adăugăm la acest număr 12, 
iar rezultatul îl vom înmulți cu 3, atunci obținem 63. La ce număr s-a 
gândit Măriuța?”. La Ionela s-a primit ecuația x + 12 • 3 = 63, iar la 
Petrică (x + 12) • 3 = 63. Care din elevi a compus corect ecuația? 
Explicați răspunsul.

596°.	De la numărul din memorie au scăzut 16, diferența au înmulțit-o 
cu 7, la rezultat au adăugat 40 și au primit numărul 103. Ce număr 
era în memorie?

597°.	 Numărul pus în gând l-au înmulțit cu 4, la produs au adăugat 18, suma 
au împărțit-o la 3 și au primit numărul 22. Ce număr și-au pus în gând?

598°.	Aflați două numere consecutive, dacă suma lor este egală cu 283.
599°.	Unul din numere este de 5 ori mai mare decât altul. Aflați aceste 

numere, dacă suma lor este egală cu 366.

cm cm
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600°.	Suma a două numere este egală cu 167. Unul din numere este 
cu 27 mai mare decât altul. Aflați aceste numere.

601°.	Unul din numere este de 7 ori mai mic decât altul. Aflați aceste 
numere dacă suma lor este egală cu 224.

602°.	Diferența a două numere este egală cu 189. Aflați aceste numere 
dacă unul din ele este de 10 ori mai mic decât celălalt.

603°.	Unul din numere este de 12 ori mai mare decât altul. Aflați aceste 
numere dacă diferența lor este egală cu 132.

604°.	 Aflați patru numere naturale consecutive dacă suma lor este 
egală cu 306.

605.	Un turist a parcurs în 4 zile 92 km, totodată în fiecare zi el parcurge 
cu 2 km mai puțin decât în ziua precedentă. Câți kilometri a parcurs 
turistul în ultima zi?

606°.	Aflați trei numere naturale consecutive, dacă suma lor este egală 
cu 210.

607°.	Suma a trei numere naturale este egală cu 825. Aflați aceste 
numere, dacă primul din ele este cel mai mare număr de două cifre, 
iar al doilea de 5 ori mai mare decât al treilea număr.

608°.	 În trei clase de-a cincea învață 103 elevi. În clasa a 5-a A sunt 
cu 6 elevi mai mult, decât în clasa a 5-a B și cu 1 elev mai puțin decât 
în clasa a 5-a C. Câți elevi învață în fiecare clasă?

609°.	Pe trei polițe sunt 96 de cărți. Pe a doua poliță sunt de 3 ori mai 
multe cărți, decât pe prima poliță, iar pe a treia poliță – cu 2 cărți mai 
puține decât pe a doua poliță. Câte cărți sunt pe fiecare poliță?

610°.	Pentru 5 caiete și 3 tocuri s-au plătit 17 grn 50 c. Cât costă 
caietul și care-i prețul tocului, dacă caietul este mai ieftin decât 
tocul cu 50 c.?

611°.	S-au cumpărat 3 kg biscuiți și 2 kg bomboane și s-au plătit pentru 
cumpărătură 95 grn. Care-i prețul 1 kilogram de biscuiți și cât costă 
un kilogram de bomboane, dacă bomboanele sunt mai scumpe 
decât biscuiții cu 10 grn?

612°.	 Într-o livadă trebuie de plantat 12 pomi. Un lucrător poate 
executa acest lucru în 6 ore. Aflați timpul, necesar pentru îndeplinirea 
acestui lucru de către alt lucrător, dacă în 1 oră el sădește cu 1 pom 
mai mult decât primul lucrător.

613°. La o fabrică trebuie de cusut 60 de rochii. O lucrătoare a 
atelierului de croitorie poate face acest lucru în 20 zile. În câte zile 
poate îndeplini această însărcinare altă lucrătoare, dacă ea coase 
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cu 1 rochie pe zi mai mult decât prima lucrătoare?
614°.	Două automobile au pornit în același timp unul în întâmpinarea 

celuilalt din două puncte, distanța dintre care este egală cu 260 km, și 
s-au întâlnit peste 2 ore. Aflați viteza fiecărui automobil, dacă viteza 
unuia din ele este cu 10 km/oră mai mare decât viteza celuilalt.

615°.	Distanța dintre punctele A și B este egală cu 435 km. Concomitent 
unul în întâmpinarea celuilalt din aceste puncte au pornit două 
automobile și s-au întâlnit peste 3 ore. Aflați viteza fiecărui automobil, 
dacă viteza unuia din ele este cu 5 km/oră mai mică decât viteza 
celuilalt.

616°.	Automobilele au pornit concomitent din punctul A în direcții 
opuse. Primul automobil se mișca cu viteza de 70 km/oră, iar al 
doilea cu viteza ce este cu 10 km/oră mai mică decât a primului 
automobil. La ce distanță se vor afla automobilele unul de celălalt 
peste 2 ore de la pornire?

617°.	 Două autobuze concomitent și în direcții opuse au pornit din 
satele, distanța dintre care este de 30 km. Primul autobuz avea 
viteza de 60 km/oră, a celui de al doilea viteză era cu 10 km/oră mai 
mare decât a primului autobuz. La ce distanță unul de altul se vor 
afla autobuzele după 3 ore de la pornire?

618°.	Distanța dintre două debarcadere este 48 km. Viteza cursului 
râului este 4 km/oră. De cât timp are nevoie șalupa, a cărei viteză 
proprie este 12 km/oră, pentru a parcurge distanța dintre debarcadere: 
1) după cursul râului; 2) împotriva cursului?

619°.	 Șalupa face curse regulate pe râu între două orașe; distanța 
dintre ele este 63 km. Viteza proprie a șalupei este 15 km/oră, iar 
viteza cursului – 6 km/oră. Aflați de cât timp are nevoie șalupa pentru 
a face o cursă tur – retur.

620.	Suma a două numere este egală cu 246, iar diferența – 32. Aflați 
aceste numere.

621.	Numărul 1086 trebuie descompus în trei termeni astfel, ca primul 
termen să fie cu 267 mai mare decât al doilea, iar al treilea – să fie 
egal cu suma primilor doi. Aflați acești termeni.

622.	Suma a trei numere este egală cu 92. Diferența primului și celui 
de-al doilea este 5, iar diferența celui de-al doilea și al treilea este 
egală cu 18. Aflați aceste numere.
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623.	Suma a două numere este egală cu 10. Dacă am mări un număr 
de 4 ori, iar al doilea de 2 ori, atunci suma numerelor noi va fi egală 
cu 28. Aflați aceste numere.

624.	Suma a patru numere este egală cu 136. Al doilea număr este cu 
8 mai mare decât primul, al treilea – cu 4 mai mare decât al doilea, 
și al patrulea – cu 24 mai mare decât al treilea. Aflați aceste numere.

625.	Suma a două numere este egală cu 450, iar câtul lor este egal cu 
8. Aflați aceste numere.

626.	Diferența a două numere este egală cu 150, iar câtul lor – cu 4. 
Aflați aceste numere.

627.	Un elev a înmulțit un număr aparte cu 8 și cu 12. Apoi a adunat 
produsele obținute și a primit 500. Aflați acest număr.

628.	Mama a cumpărat 6 kg de bomboane de două feluri cu prețul 
de 18 grn și 15 grn. Câte kilograme de bomboane de fiecare fel a 
cumpărat mama dacă a plătit pentru cumpărătură 96 grn?

629.	Au cumpărat 20 caiete în linii cu prețul de 3 grn și în pătrățele 
cu prețul de 2 grn. Câte caiete au fost cumpărate în linii și câte în 
pătrățele, dacă pentru cumpărătură s-au plătit 45 grn?

630.	 Conform planului un muncitor trebuie să facă 96 piese în 12 
zile. Dar el confecționa cu 4 piese zilnic mai mult. Cu câte zile mai 
devreme muncitorul va putea executa această sarcină?

631. În decursul a 15 zile croitoreasa trebuie să confecționeze 30 
costume. Dar ea cosea zilnic cu 1 costum mai mult. Cu câte zile mai 
degrabă croitoreasa a îndeplinit însărcinarea?

632.	Din oraș s-a pornit un motociclist cu viteza de 40 km/oră. Peste 
2 ore în aceeași direcție din oraș a pornit un automobil cu viteza 
de 80 km/oră. Peste câte ore de la pornire automobilul îl va ajunge 
din urmă pe motociclist? La ce distanță de la oraș se va întâmpla 
aceasta?

633.	Doi bicicliști în același timp și în aceeași direcție au pornit din două 
localități, distanța dintre care era de 30 km. Primul avea viteza de 12 
km/oră, al doilea avea viteza cu 2 km/oră mai mare. La ce distanță 
unul de celălalt se vor afla bicicliștii după 2 ore de la pornire?

634.	Dintr-un orășel a ieșit un turist cu viteza de 4 km/oră. Peste 1 oră 
în urma lui a pornit un biciclist a cărui viteză era de 2 ori mai mare. În 
câte ore biciclistul îl va ajunge din urmă pe turist?

635.	Distanța dintre două debarcadere este de 72 km. Șalupa parcurge 
această distanță în direcția cursului râului în 6 ore, iar împotriva cursului – 
în 9 ore. Aflați viteza cursului râului și viteza proprie a șalupei.
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636.	Distanța dintre două debarcadere este de 60 km. Șalupa parcurge 
această distanță în direcția cursului râului în 3 ore, iar împotriva cursu-
lui – în 6 ore. Aflați viteza proprie a șalupei și viteza cursului râului.

637.	Pe o dreaptă sunt situate trei puncte A, B și C. Segmentul AB este 
de 2 ori mai mare decât segmentul BC. Aflați lungimea segmentelor 
AB și BC, dacă lungimea segmentului AC este egală cu 12 cm. Câte 
soluții are problema?

638.	O latură a dreptunghiului este de trei ori mai mare decât cealaltă 
latură a lui. Aflați laturile dreptunghiului, dacă perimetrul lui este 
egal cu 64 cm.

639.	 Perimetrul dreptunghiului este egal cu 80 cm. Aflați laturile 
dreptunghiului, dacă o latură a lui este cu 4 cm mai mare decât 
cealaltă.

640.	Latura laterală a triunghiului isoscel este de 2 ori mai mare decât 
baza, iar perimetrul lui este egal cu 55 cm. Aflați laturile triunghiului.

641.	Baza triunghiului isoscel este cu 10 cm mai mică decât latura lui 
laterală, iar perimetrul lui este egal cu 44 cm. Aflați laturile triunghiului.

642.	 Ionel l-a întrebat pe tata: „Care este ora?” Tata a răspuns: 
„Calculează: până la sfârșitul zilei a rămas de trei ori mai puțin timp, 
decât a trecut de la începutul ei.” Care este acum ora?

643.	Peste 18 ani Petrică va avea de 3 ori mai mulți ani decât acum. 
Câți ani are Petrică acuma?

644.	Mircea a felicitat-o pe Cristina cu prilejul zilei de naștere. L-au întrebat 
câți ani are Cristina. Mircea a răspuns așa: „Peste trei ani Cristina va fi de 
două ori mai în vârstă decât trei ani în urmă”. Câți ani are acum Cristina?

645.	Problemă din vechime. Elevul la întrebarea câți ani are, a răspuns: 
„Eu sunt de trei ori mai tânăr decât mama mea și de patru ori mai 
tânăr decât tatăl meu. Dacă la suma anilor noștri, luați împreună, de 
adăugat 12 ani, atunci se va obține exact 100 de ani.” Câți ani are 
elevul, mama și tatăl lui?

646.	Fiica este cu 4 ani mai tânără decât fiul și de 4 ori mai tânără 
decât mama, iar fiul este de 4 ori mai tânăr decât tatăl. Câți ani are 
fiecare, dacă toți împreună au 100 de ani?

647.	În două camere sunt 76 persoane. După ce din prima cameră au ieșit 
30, iar din a doua – 40 persoane, atunci au rămas oameni în camere în 
cantități egale. Câte persoane erau la început în fiecare cameră?

648.	Pe două polițe sunt 106 cărți. Dacă de pe o poliță am lua 18 cărți, 
atunci pe ambele polițe ar fi cantități egale de cărți. Câte cărți sunt 
pe fiecare poliță?
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649*.	Problemă veche. Un moșier, contând pe aceea, că vaca este de 
patru ori mai scumpă decât câinele, iar calul este de 4 ori mai scump 
decât vaca, a luat 200 carboave când a plecat la piață. Cu acești 
bani el a cumpărat un câine, două vaci și un cal. Cât costă fiecare 
animal?

650*.	 Luminița a socotit că dacă ea va da fiecărui oaspete câte 4 
prăjituri, atunci vor rămânea 3 prăjituri, iar dacă le va da la fiecare 
câte 5 prăjituri, atunci 3 prăjituri nu vor ajunge. Câți oaspeți a invitat 
Luminița?

651*.	Petrică și Niculiță jucau în joc de dame. În timp ce Petrică se 
gândea asupra mutării damei, Niculiță a socotit că pe tablă (64 
pătrățele) sunt pătrățele goale de trei ori mai multe, decât ocupate, și 
că el are cu 2 dame mai mult ca Petrică. Câte dame la acel moment 
avea fiecare băiat?

652*.	 Problemă străveche. Bunelul le spune nepoților: „Iată 130 de 
nuci. Împărțiți-le în două părți astfel, ca partea mai mică, mărită de 
4 ori, să fie egală cu partea mai mare, micșorată de 3 ori.” Cum de 
împărțit nucile?

653*.	Problemă străveche. Tatăl a împărțit nucile egal între cinci fii. 
Trei din fii au mâncat câte 5 nuci și au observat că lor le-au rămas 
tot atâtea nuci câte le-au fost date la alții doi fii. Câte nuci a împărțit 
tatăl?

654*.	 La olimpiada școlară de matematică au fost propuse pentru 
rezolvare 7 probleme. Fiecare problemă, rezolvată corect, era 
estimată cu 5 baluri, iar pentru fiecare problemă, rezolvată incorect, 
se luau 3 baluri. Câte probleme a rezolvat corect Sandu, dacă el a 
primit la olimpiada de matematică 19 baluri?

655*.	O gospodină de casă a procurat la piață 3 kg de roșii cu preșul 
de a grn/kg și 2 kg castraveți cu prețul de b grn/kg. Altă gospodină 
a plătit pentru 6 kg cartofi tot atâția bani câți prima pentru toată 
cumpărătura. Alcătuiți expresia pentru aflarea costului unui kilogram 
de cartofi.

656*.	Biciclistul se mișcă cu viteza de a m/min. În întâmpinarea lui se 
mișcă un autobuz. Peste 10 min distanța dintre ei s-a micșorat cu b 
m. Compuneți expresia pentru calcularea vitezei autobuzului.

657*.	Dintr-un orășel în același timp în aceeași direcție au pornit doi 
călăreți. Peste 30 min distanța dintre ei era de m m. Viteza călărețului 
care se mișca mai repede, era de n m/min. Alcătuiți, expresia pentru 
aflarea vitezei celui de-al doilea călăreț.
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658*.	O șalupă s-a mișcat 2 ore cu viteza a km/oră, iar restul timpu-    
lui – cu viteza de b km/oră. Alcătuiți expresia pentru aflarea timpului, 
în care șalupa a fost în drum, dacă ea a parcurs distanța de c km.

	PUNEȚI ÎN PRACTICĂ

659.	Compuneți și rezolvați o problemă despre vârsta sa și vârsta altor 
membri ai familiei proprie.

660.	Compuneți și rezolvați o problemă despre cantitatea de băieți și 
fetițe din clasa voastră.

661.	Compuneți și rezolvați o problemă despre cumpărarea biscuiților 
și a bomboanelor, dacă prețul unui kilogram de biscuiți este de 15 
grn, iar a unui kilogram de bomboane – de  32 grn.

662.	Compuneți și rezolvați o problemă despre procurarea rechizitelor 
de cancelarie, de care voi aveți nevoie la școală.	

	PROBLEME PENTRU REPETARE

663.	Calculați oral:
	 1) 19 + 21; 2)  10 · 9; 3) 12 · 2 · 5;
  42 + 58;  3 · 12;  4 · 7 · 25;
  22 + 48;  16 · 4;  128 : 4 · 0;
  75 - 25;  81 : 3;  34 · 8 · 125;
  100 - 36;  55 : 5;  24 · 2 · 50.
664.	 Alcătuiți algoritmul efectuării operațiilor, construiți schema 

calculelor și aflați valoarea expresiei:
	 1) (424 – 25 · 12) – 156 : 4; 2) 360 : 15 + 5 · (500 – 34 · 12).
665.	 Construiți o semidreaptă numerică. Ca segment unitate luați 

lungimea unui pătrățel de caiet. Notați pe această semidreaptă 
punctele A(0), B(4), C(2), D(12), K(7), E(12).

666.	Aflați distanța dintre punctele: 1) A(23) și B(28); 2) C(31) și D(41); 
3) M(55) și N(77).

667.	Semidreapta OK – bisectoarea unghiului AOB. Aflați măsura în 
grade a unghiului AOK, dacă  Ð	AOB = 62°.

668.	Semidreapta OB – semidreapta interioară a unghiului AOC. Aflați 
măsura în grade a unghiului AOC, dacă  Ð AOB = 42° și  Ð BOC            
= 85°.
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VERIFICAȚI NIVELUL ÎNSUȘIRII MATERIALULUI

ÎNTREBĂRI DE CONTROL
1.	Numiți componentele operației de înmulțire.
2.	Cum se numește rezultatul operației de înmulțire?
3.	Formulați și scrieți legea comutativă a înmulțirii.
4.	Formulați și scrieți legea asociativă a înmulțirii.
5.	 Explicați ce se poate afla (care probleme se pot rezolva) cu 

ajutorul operației de înmulțire.
6.	 Formulați și scrieți legea distributivă a înmulțirii față de 

adunare.
7.	Numiți componentele operației de împărțire.
8.	Cum se numește rezultatul operației de împărțire?
9.	 Explicați ce se poate afla (care probleme pot fi rezolvate) cu 

ajutorul operației de împărțire.
10.	Explicați cum se efectuează împărțirea cu rest.
11.	Scrieți formula cu care se află deîmpărțitul.
12.	 Cum de aflat deîmpărțitul dacă sunt cunoscuți câtul parțial 

(incomplet), împărțitorul și restul?
13.	 În ce ordine trebuie efectuate operațiile în expresia numerică 

care conține numai operațiile de adunare și scădere?
14.	 În ce ordine trebuie efectuate operațiile în expresia numerică 

care conține numai operațiile de înmulțire și împărțire?
15.	 În ce ordine trebuie efectuate operațiile în expresia numerică 

care conține toate operațiile?
16.	În ce ordine trebuie efectuate operațiile în expresia numerică cu 

paranteze?
17.	Ce este ecuația?
18.	Ce se numește soluție a ecuației?
19.	Ce înseamnă „a rezolva ecuația”?
20.	Cum de aflat termenul necunoscut?
21.	Cum de aflat descăzutul necunoscut? Scăzătorul necunoscut?
22.	Cum de aflat factorul necunoscut?
23.	Cum de aflat deîmpărțitul necunoscut? Împărțitorul necunoscut?
24.	 Explicați cum se rezolvă problemele cu ajutorul metodei 

aritmetice.
25.	 Explicați cum se rezolvă problemele cu ajutorul metodei 

algebrice.
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ÂVERIFICAȚI NIVELUL ÎNSUȘIRII MATERIALULUI

TEST
	 Citiți cu atenție problemele și găsiți printre răspunsurile 

propuse pe cel corect. Pentru executarea însărcinării-test se 
dau 10 – 15 min.

Nr. 1
1°. Aflați valoarea expresiei: 33 + 88 : 11 · (27 – 19).
 А. 34.  B. 88.  C. 97.  D. 107.
2°. Un kilogram de bomboane costă 24 grn, iar un kilogram de biscuiți – 

de 2 ori mai puţin decât  cel de bomboane. Cât costă 6 kg de biscuiți?
 А. 12 grn.  B. 36 grn.  C. 48 grn.  D. 72 grn.
3°. Câte porții de înghețată cu prețul de 4 grn una, poate cumpăra 

Vasilică de 15 grn?
 А. 2.  B. 3.  C. 4.  D. 5.
4. Aduceți la o formă mai simplă expresia: 6 · (a + 5) + 4 · (a + 8).
 А. 10a + 13.  B. 23a. C. 10a + 62.  D. 72a.
5*. Calculați cu procedeul convenabil:
 45 ∙ 63 + 13 · 20 + 45 · 37 + 87 ∙ 20.
 А. 65.  B. 550.  C. 6500.  D. 470.

 Nr. 2
1°. Rezolvați ecuația: 2x – 12 = 36.
 А. 96.  B. 48.  C. 24.  D. 12.
2°. Rezolvați ecuația: 144 : (x + 5) = 9.
 А. 21.  B. 1291.  C. 1301.  D. 11.
3°. Suma a două numere este egală cu 108. Aflați aceste numere, 

dacă al doilea număr este cu 8 mai mare decât primul.
 А. 12 şi 96.  B. 14 şi 94.  C. 50 şi  58.  D. 52 şi  56.
4. Conform planului muncitorul trebuie să confecționeze 72 de piese 

în 9 zile. Dar el zilnic producea cu 1 piesă mai mult. Cu câte zile 
mai devreme muncitorul poate realiza această însărcinare?

 А. 8.  B. 4.  C. 2.  D. 1.
5*. Din orașul A spre orașul B a pornit un autobuz cu viteza de 60 

km/oră. Peste 2 ore din orașul A în aceeași direcție s-a îndreptat 
un automobil. Peste cât timp de la pornirea sa automobilul îl va 
ajunge din urmă pe autobuz, dacă el într-o oră parcurge cu 30 km 
mai mult, decât autobuzul?

 A. 4 ore.  B. 5 ore.  C. 6 ore.  D. 8 ore.
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CAPITOLUL PUTEREA NUMĂRULUI NATURAL 

CU EXPONENT NATURAL. 
ARIILE ȘI VOLUMELE FIGURILOR

În capitol veți afla:
	 ce este puterea unui număr și cum ea este legată cu 

operația înmulțirii;
	 despre operația ridicării la putere și proprietățile ei;
	 ce este pătratul și cubul numărului;
	 care este ordinea efectuări operațiilor în expresiile care 

conțin puteri;
	 ce este poligon și care sunt tipurile lui;
	 cum de calculat aria dreptunghiului și a pătratului;
	 ce este paralelipipedul dreptunghiular, cubul, piramida;
	 cum de calculat volumul paralelipipedului dreptunghiular 

și a cubului;
	 ce este problema de combinatorică și cum de o rezolvat;
	 cum de pus în practică materialul învățat.
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§ 18. PUTEREA NUMĂRULUI

Voi deja știți că suma a câțiva termeni egali poate fi aflată 
cu ajutorul operației de înmulțire. De exemplu:

4	+	4	+	4	+	4	+	4	+	4	+	4	+	4	+	4	+	4	=	4	∙	10.
	 	 	

10	termeni

Despre o astfel de egalitate numerică se spune că suma 
termenilor egali a fost contractată în produs. Și invers, dacă s-ar 
citi această egalitate de la dreapta spre stânga, rezultă că produsul 
4 • 10 a fost desfășurat în suma termenilor egali.

Se poate oare scrie contractat produsul a câțiva factori egali, 
de exemplu,  4 • 4 • 4 • 4 • 4 • 4 • 4 • 4 • 4 •  4? Da. Pentru 
aceasta se utilizează expresie specială 410, care se numește 
putere.

Expresia 410 se citește astfel: „patru la puterea a zecea”, sau 
„puterea a zecea a lui patru”, sau „puterea lui patru cu exponentul 10”.

În expresia 410 numărul 4 este numit baza puterii –  ea arată 
care număr a fost înmulțit cu el însuși. Numărul 10 se numește 
exponentul puterii – el arată câți factori egali au fost în produs. 
Așadar, produsul factorilor egali poate fi contractat în putere:

4	∙	4	∙	4	∙	4	∙	4	∙	4	∙	4	∙	4	∙	4	∙	4	=	410.
	 	 	

10	factori

Operația, cu ajutorul căreia produsul factorilor egali este 
contractat în putere se numește ridicare la putere. Aceasta este a 
cincea operație aritmetică.

	 A ridica numărul a la puterea n înseamnă a afla produsul a 
n factori, fiecare din ei fiind egal cu a.

аn = а · а ·… · а
											n	factori

MEMORIZAȚI!
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P r o b l e m ă .  Comparați valorile puterilor 410 și 104.

R e z o l v a r e .  Ridicăm numărul 4 la puterea 10:
410 = 4 • 4 • 4 • 4 • 4 • 4 • 4 • 4 • 4 • 4 = 1 048 576.
Ridicăm numărul 10 la puterea 4:
104 = 10 • 10 • 10 • 10 = 10 000.
Deoarece 1 048 576 > 10 000, rezultă 410 > 104.

	 valoarea puterii se poate schimba dacă se schimbă cu locurile 
baza puterii cu exponentul ei.

Oare există putere valoarea căreia nu se schimbă la schimbarea cu 
locurile a bazei cu exponentul? Da. De exemplu, 33, 2525, 428428.

Dacă baza puterii este egală cu 1, atunci valoarea puterii pentru orice 
n natural este egală cu 1:

1п = 1.
De exemplu, 12 = 1, 125 = 1, 1257 = 1.

Dacă exponentul puterii este egal cu 1, atunci valoarea puterii pentru 
orice număr natural a este egală cu a:

а1 = а.
De exemplu,  21 = 2, 251 = 25, 2571 = 257.

Operația aritmetică nouă – ridicarea la putere – introduce schimbări 
în ordinea efectuării operațiilor. Această operație este de ordinul trei, de 
aceea ea este efectuată în primul rând.

P r o b l e m ă .  De calculat valoarea expresiei:	36	+	2	·	132	-	8	:	4.

R e z o l v a r e . 
	 Determinăm ordinea efectuării operațiilor în expresia dată:

	 	 	 								1			5						3				2				6						4

36	+	2	·	132	–	8	:	4.
Acum efectuăm operațiile în această ordine: 
36	+	2	·	132	-	8	:	4	=	729	+	2	·	169	-	8	:	4	=	729	+	338	-	2	=	1065.

	 în expresiile care conțin puteri mai întâi se efectuează 
ridicarea la putere, iar apoi înmulțirea și împărțirea, adunarea 
și scăderea.

Atrageți atenția:

Atrageți atenția:



PUTEREA NUMĂRULUI NATURAL CU EXPONENT NATURAL... 153

Sunt considerate deosebite puterile a doua și a treia ale 
numărului. Pentru ele chiar au născocit denumiri proprii: puterea 
a doua este numită pătratul numărului, iar puterea a treia cubul 
acestui număr.

Puterea a2 se citește astfel: „a la pătrat”, iar puterea a treia, a3 

– „a la cub”.
Pentru prescurtarea calculelor este important de-a memoriza 

pătratele și cuburile numerelor de o cifră. Tabelul respectiv este 
amplasat pe forzațul manualului.

	 Află mai mult

	 Există o legitate interesantă care leagă pătratul numărului natural și  
pătratul numărului natural anterior lui. Cercetați figura 148. Voi vedeți 
cum cu ajutorul pătrățelelor cu cerculețe roșii și negre se pot face 
intuitive egalitățile numerice:

	 	 22 = 1 + 3, 32 = 1 + 3 + 5, 42 = 1 + 3 + 5 + 7 ș . a. m. d.
 De aici::
  22 = 12 + 3, 32 = 22 + 5, 42 = 32 + 7.

Fig. 148

1.	 	Ce este puterea numărului? Baza puterii? Exponentul puterii?
2.	 	Ce înseamnă a ridica numărul a la puterea n?
3.	 	Cu ce este egal 1 la puterea n?
4.	 	Cu ce este egal a la puterea 1?
5.	 	Care este ordinea efectuării operațiilor în expresiile care conțin 

puteri?
6. Ce se numește pătratul numărului? Aduceți exemple.
7.	 	Ce se numește cubul numărului? Aduceți exemple.

AMINTIȚI-VĂ PRINCIPALUL
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	Rezolvați problemele

669ђ.	Citiți expresia:	1)	22;	2)	25;	3)	32;	4)	43;	5)	674;	6)	1002.	Numiți 
baza și exponentul puterii. Ce arată ele?	

670ђ.	De câte ori a fost luat ca factor numărul 5, dacă au primit puterea:
	 1)	52;					2)	55;					3)	545;					4)	5n;					5)	5m?

671ђ.	Cu ce putere a numărului 2 este egal produsul:
	 1)	2	·	2	·	2;
	 2)	2	·	2	·	2	·	2	·	2;

	 3)	2	·	2	·	2	·	2;
	 4)	2?

672ђ.	Cu care date trebuie completate pătrățelele tabelului 25?

Tabelul 25
Puterea 22 78 53 44

Baza     
   puterii 5 34 1 9 2 9

Exponentul 
puterii 6 3 100 2 9 9

673ђ.	Oare corect este determinată ordinea operațiilor în expresia:
	 								1			2

	 1)	43	+	9;
	 														1				2	

		 2)	23	-	23;
	 										1			2		3

	 3)	5	·	32	·	7;
	 							1			2

	 4)	82	:	4?

674ђ.	Scrieți în formă de putere:
	 1)	trei la pătrat; 	 2)	șaisprezece la cub.
675ђ.	Care din următoarele egalități este adevărată:
	 1)	5	+	5	+	5	=	53; 	 2)	5	·	5	·	5	=	53; 	 3)	5	·	3	=	53?

676°.	Scrieți în formă de putere:
	 1) 37 · 37 · 37 · 37 · 37 · 37;
 2) 24 · 24 · 24· 24 · 24· 24 · 24;

 3) m · m · m;
 4) n · n · n · n · n · n · n · n · n.

677°.	Scrieți în formă de produs:
	 1)	275; 	 2)	5394; 	 3)	m6; 	 4)	n12.

678°.	 După datele din tabelul 26 aflați valorile puterii cu baza 10. Ce 
legitate se relevă?

Tabelul 26

Puterea 101 102 103 104 105 106 107 108 109 1010

Valoarea 
puterii
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679°.	Comparați valorile expresiilor:
	 1)	3	+	3	+	3	і	3	·	3	·	3; 	 2)	3	·	2	і	32.

680°.	Puneți semnele „<”, „>” sau „=” între expresiile:
	 1)	23 şі	32;
	 2)	25	 şі	52;

	 3)	12	 şі13;
	 4)	123	 şі132;

	 5)	231	 şі	321;
	 6)	1231 şі	1321;

	 7)	26	 şі	134;
	 8)	80	 şі	34.

681°.	Calculați:
	 1)	111	·	111; 	 2)	54	+	75;	 	 3)	122	:	6; 	 4)	23	·	52.

682°.	Calculați:
	 1)	350	-	62	·	3;	
	 2)	(350	-	62)	·	3;

	 3)	(350	-	6)2	·	3;
	 4)	350	-	(6	·	3)	2.

683°.	Determinați ordinea operațiilor în expresia:
	 1)	26	+	2	·	52	·	7; 	 2)	(26	+	2)	·	52	·	7; 	 3)	342	+	52	·	32	·	7.

684°.	 Aflați a2, dacă a este egal cu:	1)	12;	2)	25;	3)	100.

685°.	 Aflați m3, dacă m este egal cu:	1)	8;	2)	15;	3)	100.

686°.	 După datele din tabelul 27 aflați pătratele și cuburile numărului 
a. Memorizați datele obținute.

Tabelul 27
a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

a2

a3

687°.	Pătratul cărui număr este egal cu:	1)	100;	2)	64;	3)	49?

688°.	Care număr la cub este egal cu:	1)	8;	2)	125;	3)	64?

689°.	Scrieți în formă de expresie:
	 1)	suma pătratului a numărului 3 și numărul 6;
	 2)	diferența dintre cubul numărului 5 și numărul 100.
690°.	 Rezolvați ecuația:
	 1)	24	-	x =	10;
	 2)	300	-	x	=	63;

	 3)	54	+	x =	625;
	 4)	4x	=	82.

691.	Scrieți expresia în formă de putere cu baza 2:
	 1)	8	·	4; 	 2)	2	·	4	·	16; 	 3)	32	·	2	·	64.

692.	Scrieți expresia în formă de putere:
	 1)	9	·	9	·	9	·	3	·	3	·	3; 	 2)	25	·	25	·	125	·	125	·	125	·	25.

693.	Scrieți expresia în formă de produs și calculați valoarea ei:
	 1)	31	·	32; 	 2)	63	·	62; 	 3)	52	·	52.

694.	Scrieți expresia în formă de putere:
	 1)	26	·	24; 	 2)	88	·	82; 	 3)	a2	·	a8; 	 4)	p3	·	p27.
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695.	Calculați:
	 1)	2	·	54	+	12	·	63	+12	·	32;
	 2)	(2	·	54	-	2)	:	23;	

	 3)	152	:	(63	+	32);
	 4)	(23	·	33)	:	(22	·	32).

696.	Calculați:
	 1)	54	-	22	·	6	+	43;	
	 2)	(54	-	22	·	6)	+	43;	

	 3)	(54	-	22)	·	6	+	43;
	 4)	54	-	22	·	(6	+	43).

697.	Aflați valoarea expresiei a + b2, dacă b = 8, iar a este egal cu:
	 1)	1; 	 2)	6; 	 3)100.

698.	Aflați valoarea expresiei (a + b)2, dacă a = 2, iar b este egal cu:
	 1)	12; 	 2)	5; 	 3)10.

699.	Aflați valoarea expresiei a2 + b2, dacă a = 2, iar b este egal cu:
	 1)	12; 	 2)	5; 	 3)10.

700.	Aflați:
	 1)cubul sumei a pătratelor numerelor 3 și 4;
	 2)	pătratul diferenței a cuburilor numerelor 6 și 5.
701.Rezolvați ecuația:
	 1)	23	·	x =	64; 	 2)	32	+	x =	25; 	 3)	27	-	x =	53.

702.	Numărul 7065 poate fi scris ca suma termenilor de ordin: 7065 
= 7 • 1000 + 6 • 10 + 5 = 7 • 103 + 6 • 101 + 5. Scrie în așa o formă 
numărul: 1) 4567; 2) 30 003.

703*.	Scrie în formă de putere:
	 1)	4	·	27	·	9	·	64	·	3	·	16; 	 2)	11	·	11	·	8	·	11	·	11	·	21.

704*.Rezolvați ecuația::
	 1)	24	·	x =	63	-	40;
	 2)	25	(25	-	x)	=	53;

	 3)	(54	-	x2)	·	23	=	63	+	24;
	 4)	112	-	x2	=	102	-	22	·	52.

705*.	Calculați:
	 1)	4	·	104	+	4	·	103	+	4	·	102	+	4	·	101	+	4;
	 2)	105	+	2	·	103	+	7	·	102	+	3	·	101	+	6.
	 Ce legitate iese în evidență?
706*.	Aflați suma numerelor:
	 1)	 2	·105	+	3	·	104	+	4	·	103	+	5	·	102	+	6	·	101	+	7 şі 5	·106	+	9	·	104	+ 

+	102	+	8	·	101	+	3;
	 2)	 4	·105	+	5	·	104	+	7	·	103	+	6	·	101	+	7 şі 5	·106	+	5	·	104	+	102	+	3.

707*.	Aflați diferența dintre cubul sumei pătratelor a numerelor 2 și 3 și 
pătratul sumei a cuburilor acestor numere.

708*.	Problema lui Al-Horezmi (Asia Mijlocie, apr. a. 780 – a. 850). 
Reprezentați numărul 10 în formă de sumă a doi termeni naturali, 
suma pătratelor cărora este egală cu 58.
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	PUNEȚI ÎN PRACTICĂ

709.	Pe primul pătrat al tablei de șah au pus 2 boabe, pe al doilea 
– de 2 ori mai multe, decât pe primul, pe al treilea – de 2 ori mai 
multe decât pe al doilea ș. a. m. d. Câte boabe vor fi pe: 1) al 
zecelea pătrat; 2) pe ultimul pătrat? Răspunsul scrieți-l în formă 
de putere a numărului 2.

	PROBLEME PENTRU REPETARE

710.	Calculați oral:
	 1)	125	:	5	+	24	·	2	-	15;	 2)	56	:	7	+	52	+	4	·	15.

711.	Rezolvați ecuația:
	 	1)	(25	-	x)	·	11	=	169	:	(67	-	54)	-	458	:	229;
	 	2)	16x	-	34	=	405	:	5	-	153	:	3.

712.	Aurelia a cumpărat 15 caiete a câte 1 grn 30 c. și 4 albume a câte 
7 grn. Cât costă cumpărătura?

713.	Marin a cumpărat 5 pachete de înghețată a câte 3 grn 50 c. și 6 pachete 
de biscuiți a câte 6 grn 25 c. Cât a plătit pentru cumpărătură Marin?

§ 19. ARIA DREPTUNGHIULUI                                           
ȘI A PĂTRATULUI

Cercetați figura 149. Voi vedeți pe masă o carte, un caiet și 
un penar. Fiecare obiect ocupă o anumită porțiune a mesei, 
și noi putem compara, care din ele ocupă mai mult loc, iar 
care mai puțin. Matematicienii ar spune că noi comparăm 
ariile, pe care le ocupă obiectele pe masă.

Fig. 149
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Placa mesei ne dă imaginea despre 
așa o figură geometrică ca planul (fig. 
150). Această figură este infinită. Toate 
figurile pe care le-am învățat pot fi 
amplasate pe plan (fig. 151).

Voi știți că cartea, caietul și penarul 
(vezi fig. 149) au forma dreptunghiului. Tot 
așa o formă au și rama tabloului și rama 
ferestrei (fig. 152). Însă matematicienii 
deosebesc astfel de figuri geometrice. 
Dreptunghiul, a cărui exemplu este 
cartea, caietul sau penarul – acestea 
sunt părți ale planului (fig. 153), iar 
dreptunghiul, care ilustrează rama pentru 

tablou sau rama ferestrei – asta-i linie. Dacă în ramă montăm 
tabloul, iar în rana ferestrei – sticla, atunci avem exemple de 
dreptunghi ca parte a planului.

	 Dreptunghiul împreună cu partea de plan, pe care el o 
ocupă, se numește dreptunghi plan.

Pentru dreptunghiul plan, ca și pentru orice alt poligon 
plan, se poate determina nu numai lungimile laturilor lui și 
perimetrul, dar și aria. În viitor, dacă va fi vorba despre aria 
figurii, atunci vom înțelege că aceasta-i figură plană. Și vom 
numi-o pe scurt figură (dreptunghi, pătrat, poligon), omițând 
cuvântul „plană”.

MEMORIZAȚI!

Fig. 150 Fig. 151

Fig. 152

площинаplanul
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Unitate de măsură a ariei se consideră aria pătrățelului, a 
cărui latură este egală cu o unitate de lungime. Așa un pătrat 
se  numește pătrat unitate. În tabelul 28, voi vedeți unitățile 
de lungime și unitățile de arie corespunzătoare lor, de care se 
folosesc în sistemul metric de măsuri.

Tabelul 28
Unitatea 
de lungime 1 cm 1 mm 1 dm 1 m

Unitate 
de arie 1 cm2 1 mm2 1 dm2 1 m2

Scrierea 1 cm2 se citește astfel: „un centimetru pătrat”.
A determina aria figurii înseamnă a clarifica câte pătrate 

unitate se conțin în ea. În figura 154 voi vedeți că în 
dreptunghiul ABCD cu laturile de 2 cm și 3 cm se conțin 6 
pătrate unitate cu aria de 1 cm2. Aceasta înseamnă că aria 
dreptunghiului ABCD este egală cu 6 cm2. 

Se scrie prescurtat: S = 6 cm2. Cu litera S este înlocuit 
cuvântul „aria”.

Aria dreptunghiului depinde de lungimile laturilor lui 
vecine. Într-adevăr,  în lungul laturii AB a dreptunghiului 
ABCD (fig. 155) se plasează 2 pătrate unitate, iar în lungul 
laturii BC – 3 astfel de pătrate. De aceea de tot în dreptunghi 
se pot amplasa 2 • 3 = 6 pătrate unitate. Dacă vom schimba 
lungimile laturilor vecine ale	dreptunghiului, atunci cantitatea 
de pătrate unitate, care încap în el, tot se poate schimba. De 

Fig. 153 Fig. 154

прямокутник
як частина
площини

прямокутник
як лінія

Fig. 155

A B

CD

dreptunghiul 
ca parte 
a planului

dreptunghiul 
ca linie
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exemplu, mărind una din laturi cu 2 cm și micșorând alta cu 
1 cm (fig. 156), vom obține că dreptunghiul conține 4 • 2 = 8 
pătrate unitate.

În general, în dreptunghiul cu laturile a și b pot încăpea 
ab pătrate unitate (fig. 157). Putem scrie formula ariei 
dreptunghiului.

	 Formula ariei dreptunghiului.
Aria dreptunghiului cu laturile a și b este egală cu produsul  
acestor laturi.

S = a • b

Oare se poate cu formula ariei dreptunghiului de calculat 
aria pătratului? Da, deoarece pătratul – 
acesta-i dreptunghiul în care toate laturile 
sunt egale (fig. 158). Dacă latura pătratului 
este egală cu a, atunci aria lui constituie 
a • a = a2. Deci, am obținut formula ariei 
pătratului.

	 Formula ariei pătratului.
Aria pătratului cu latura a este egală cu 
pătratul laturii lui.

S = a2

MEMORIZAȚI!
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Oare are ceva comun aria pătratului cu denumirea puterii 
a doua a numărului? Da. Anume de aici și provine denumirea 
ei (a puterii) – pătratul numărului.

Utilizând formula ariei pătratului obținem legătura dintre 
unitățile de măsură ale ariei:

1 m2 = 100 dm2 = 10 000 cm2 = 1 000 000 mm2.
P r o b l e m ă .  Două dreptunghiuri egale 
ABCD și BNKC au latura comună BC și 
formează un pătrat (fig. 159). Aflați aria 
fiecărui dreptunghi și laturile lor, dacă aria 
pătratului este egală cu 16 cm2.

R e z o l v a r e .  La dreptunghiurile egale 
sunt egale laturile corespunzătoare, de 
aceea ele au arii egale. Înseamnă că aria 
fiecărui dreptunghi constituie jumătate din 
aria pătratului dat și este egală cu 16 : 2        
= 8 (cm2). Să aflăm laturile dreptunghiurilor. 
Deoarece dreptunghiurile date constituie un pătrat cu aria de 16 cm2, 
rezultă că AD = AN = 4 cm. Din egalitatea dreptunghiurilor rezultă 
că AB = BN, adică AN = 2AB. De aici AB = AN : 2 = 4 : 2 = 2 (cm). 
Așadar, laturile dreptunghiului sunt egale cu 4 cm și 2 cm.

1. Figurile egale au arii egale.
2. Aria figurii este egală cu suma ariilor a părților ei.

	 Aflați mai mult
	 Pentru măsurarea parcelelor de pământ sunt numite așa unități de 

arie ca arul și hectarul. Prescurtat ele se notează a și ha.
Termenul „ar” provine de la cuvântul latin area (arie). Denumirea 
arului în limba rusă – „sotka”, deoarece:

1 a = 100 m2.
Cuvântul hectar constă din două cuvinte: hect (de la cuvântul grecesc 
hekaton, ceea ce înseamnă „o sută”) și ar. Denumirea inspiră că:

1 ha = 100 a = 10 000 m2.

MEMORIZAȚI!

Fig. 159

A B

CD

N

K



162 Capitolul 4

1. Care dreptunghi se numește plan?
2. Ce este pătratul unitate?
3. Cu care unități sunt măsurate ariile?
4. Cum de determinat aria figurii?
5. Care este formula ariei dreptunghiului?
6. Scrieți formula ariei pătratului.

	REZOLVAȚI PROBLEMELE

714ђ.	 Lungimea dreptunghiului este 7 cm, lățimea – 5 cm. Este 
adevărat că aria dreptunghiului este egală cu:

	 1)	7	·	5	(cm2); 	 2)	(7	+	5)	·	2	(cm2)?

715ђ.	Lungimea dreptunghiului este m, iar lățimea – n. Oare se poate 
cu expresia dată de aflat aria dreptunghiului:

	 1) m + n;  2) 2m + 2 n ;  3) 2mn;  4) mn?
716ђ.	Câte pătrate cu aria de 1 cm2 conține dreptunghiul a cărui arie 

este egală cu:	1)	6	cm2;	2)	5	cm2;	3)	10	cm2?

717ђ.	 Oare este adevărat că aria pătratului cu latura de 5 cm este egală cu:
	 1)	52	(cm); 	 2)	5	·	2	(cm); 	 3)	52	(cm2); 	 4)	5	·	2	(cm2)?	

718°.	Exprimați 2 dm2:
	 1)în centimetri pătrați; 	 2)	în milimetri pătrați..
719°.	Exprimați 650 m2:
	 1)	în decimetri pătrați; 	 2)	în centimetri pătrați.
720°.	Exprimați în metri pătrați:
	 1)	1	000	000	mm2; 	 2)	1	km2; 	 3)	6	dm2.	

721°.	 Exprimați în centimetri pătrați:
	 1)	4	km2; 	 2)	1	000	000	mm2; 	 3)	25	m2.

722°.	Câte pătrate cu latura de 1 cm încap în dreptunghiul cu laturile: 
1) 4 cm şi 5 cm; 2) 10 cm şі 2 cm?

723°.	O latură a dreptunghiului este egală cu 10 cm, iar alta este de 3 
ori mai mare. De aflat aria dreptunghiului.

724°. O latură a dreptunghiului este egală cu 9 cm, iar alta – cu 5 cm 
mai mică. Aflați aria dreptunghiului.

725°.	a, b – laturile dreptunghiului, S – aria lui, P – perimetrul. După 
datele tabelului 29 aflați mărimile necunoscute.

AMINTIȚI-VĂ PRINCIPALUL
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Tabelul 29
a 4	сm 11	m 6	dm 5	m 12	m

b 9	сm 7	m 4	mm 10	km

S 35	m2 16	mm	2 60	km	2

P 14	dm 34	m

726°.	Aflați aria pătratului a cărui latură este egală cu:
	 1)	5	m;
	 2)	11	cm;

	 3)	100	dm.	

727°.	 Aflați aria figurii (fig. 160), dacă latura 
pătratului este egală cu:

	 1)	3	cm; 	 2)	4	dm.

728°.	 Cum se va schimba aria pătratului, 
dacă fiecare latură a lui:

	 1)	de o mărit de 2 ori;
	 2)	de o micșorat de 3 ori?
729°.	Cum se va schimba latura pătratului, dacă a lui arie:
	 1)	de o mărit de 4 ori;	 2)	de o micșorat de 25 ori?
730°.	Aflați ariile figurilor reprezentate în figurile 161 – 162, dacă aria 

unui pătrățel este de 1 cm2.
731.	Câte pătrate cu latura de 1 cm conține dreptunghiul cu laturile:
 1) 30 mm şi 4 cm;  2) a cm şі 6 cm;  3) a cm şі b cm?
732.	Cum se va schimba aria dreptunghiului, dacă:
1)	o latură de o mărit de 6 ori, iar alta de o micșorat de 6 ori;
2)	fiecare latură de o mărit de 10 ori?
733. O latură a dreptunghiului este egală cu m, a doua – cu n mai 

mare. Aflați aria dreptunghiului. Calculați valoarea ariei, dacă:	1) m = 
6 cm, n = 20 mm; 2) m = 8 dm, n = 4 cm.

Fig. 160

Fig. 161 Fig. 162
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734.	 Perimetrul dreptunghiului este egal cu 126 m. Aflați aria 
lui, dacă lățimea dreptunghiului este de 6 ori mai mare decât 
lungimea lui.

735.	Perimetrul dreptunghiului este egal cu 312 cm. Aflați aria lui, 
dacă o latură a dreptunghiului este de 11 ori mai mică decât 
cealaltă latură.

736.	Aflați perimetrul dreptunghiului, dacă aria lui este egală cu 18 cm2, 
iar latura – 90 mm.

737.	Aflați aria pătratului, dacă perimetrul lui este egal cu:
	 1)	64	m; 	 2)	144	cm.

738.Cum se va schimba aria pătratului dacă vom micșora perimetrul 
lui de 8 ori?

739.	Cum se va schimba perimetrul pătratului, dacă micșorăm aria lui 
de 100 ori?

740.Aria pătratului este egală cu 36 dm2. Au mărit fiecare latură a 
pătratului cu 2 dm. Aflați aria noului pătrat.

741.	Latura pătratului au mărit-o cu 4 cm și au obținut un pătrat, a cărui 
arie este egală cu 196 cm2. Aflați aria pătratului inițial.

742.	Scrieți expresiile pentru calcularea ariilor figurilor 163 – 164.
743*.	Aria pătratului este egală cu aria dreptunghiului cu laturile de 60 

mm și 24 cm. Cu ce este egală latura triunghiului echilateral, al cărui 
perimetru este de 2 ori mai mic, decât perimetrul pătratului?

744*.	 Ce lungime va avea fâșia, ce constă din toate pătrățelele cu 
latura de 1 mm, amplasate una lângă alta, care se obțin la împărțirea 
pătratului cu aria de 1 m2?

b

a

c

d

b

a

c

dc

d

Fig. 163 Fig. 164



PUTEREA NUMĂRULUI NATURAL CU EXPONENT NATURAL... 165

	PUNEȚI ÎN PRACTICĂ

745.	 1 m2 de linoleum costă 90 grn. Cât trebuie de plătit pentru 
linoleumul pentru o cameră din a ta casă?

746.	Câți metri pătrați de acoperire cu iarbă trebuie pentru câmpul de 
fotbal, ale cărui dimensiuni sunt 100 m și 75 m?

747.	Cu plăci de teracotă, dimensiunile cărora sunt 20 cm x 25 cm, 
trebuie de fețuit un perete cu dimensiunile 250 cm x 4 m. De câtă 
teracotă este nevoie?

748.	Aria locuinței este 68 m2. Bucătăria are aria de 12 m2, ce este de 
4ori mai mult decât aria coridorului. Aria camerei pentru copii este 
egală cu suma ariilor bucătăriei și coridorului. Aflați aria restului de 
camere a locuinței.

	PROBLEME PENTRU REPETARE

749.	Rezolvați ecuațiile:
	 1) (25 + 35 x) : 15 = 4; 2) 3x + 2x + 145 = 282 : 3 + 53 · 2.
750.	 În clasă învață 35 elevi. Fetițe sunt cu 9 mai puține decât băieți. 

Câți băieți sunt în clasă?
751.	 În clasă învață m elevi. Băieți sunt cu p mai puțini decât fetițe. 

Câte fetițe sunt în clasă?

§ 20. PARALELIPIPEDUL DREPTUNGHIULAR. 
CUBUL. PIRAMIDA

Cercetați fig. 165. Voi vedeți obiecte diverse, care sunt 
utilizate în viață zi de zi. Toate au una și aceeași formă – 
paralelipiped dreptunghiular (vezi fig. 166)

Fig. 165
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Paralelipipedul dreptunghiular este figură spațială. El are 
trei dimensiuni – lățime, lungime și înălțime (fig. 167). Acestea 
sunt lungimile a trei muchii ale paralelipipedului, care converg 
(se întâlnesc) într-un vârf. În general în paralelipipedul 
dreptunghiular sunt 8 vârfuri și 12 muchii. A lui suprafață o 
alcătuiesc 6 dreptunghiuri, care se numesc fețe (fig. 168). 

Este notat paralelipipedul dreptunghiular cu denumirile 
vârfurilor lui, de exemplu, ABCDA1B1C1D1 (fig. 1669).

Fețele opuse ale paralelipipedului dreptunghic – 
dreptunghiuri egale două câte două. De exemplu, în 
paralelipipedul dreptunghiular ABCDA1B1C1D1 din figura 169 
fața ABCD este egală cu fața A1B1C1D1, fața ABB1A1 – cu 
fața DCC1D1, fața BCC1B1 – cu fața ADD1A1. De aici rezultă 
că în paralelipipedul dreptunghiular câte 4 muchii au una 
și aceeași lungime și astfel de tetramuchii (grupe a câte 4 
muchii) sunt trei.
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De exemplu, în paralelipipedul ABCDA1B1C1D1 din figura 
169 AB = CD = A1B1 = C1D1 = a, AD = BC = A1D1 = B1C1 = b, 
AA1 = BB1 = CC1 = DD1 = c.

Se spune laconic: paralelipipedul dreptunghiular cu 
muchiile a, b și c.

P r o b l e m a  1. Aflați suma lungimilor a tuturor muchiilor 
paralelipipedului dreptunghiular, dacă lățimea lui este 3 cm, înălțimea 
– cu 2 cm mai mare ca lățimea, iar lungimea – cu 1 cm mai mică 
decât înălțimea.
R e z o l v a r e .  Notăm lățimea paralelipipedului dreptunghiular dat 
cu litera a, lungimea – cu litera b, iar înălțimea cu litera c (fig. 170). 
Atunci a = 3 cm, c = 3 + 2 = 5 (cm), b = 5 – 1 = 4 (cm). Deoarece în 
paralelipipedul dreptunghiular sunt câte 4 muchii de fiecare lungime, 
atunci suma tuturor muchiilor este egală: 4a + 4b + 4c = 4(a + b + c) 
= 4 • (3 + 4 + 5) = 4 • 12 = 48 (cm).

	 Suma lungimilor a tuturor muchiilor paralelipipedului 
dreptunghiular cu muchiile a, b și c este egală cu

4(a + b + c).

Din școala primară știți un caz special al paralelipipedului 
dreptunghiular cubul (fig. 171). La el, tot așa ca la paralelipipedul 
dreptunghiular, sunt 8 vârfuri, 12 muchii și 6 fețe. Însă toate fețele 
cubului sunt pătrate, deci, toate muchiile lui sunt egale. Se poate 
spune de asemenea că la cub lungimea, lățimea și înălțimea sunt 
egale, de exemplu, cu a.

Se spune pe scurt: „cubul cu muchia a”.

MEMORIZAȚI!
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Oare orice paralelipiped dreptunghiular este cub? Nu, deoarece 
există paralelipipede dreptunghiulare, la care muchiile nu sunt 
egale între ele. De exemplu, paralelipipedul dreptunghiular din 
figura 169.

P r o b l e m a  2. Aflați suma ariilor a tuturor fețelor 
cubului cu muchia de 3 cm.
R e z o l v a r e .  Notăm muchia cubului dat cu 
litera a (fig. 172). Atunci a = 3 cm. Deoarece 
fiecare  față a cubului dat este pătrat cu latura a, 
atunci aria feței este egală cu a2. Deoarece cubul 
are 6 fețe, reiese că suma ariilor a tuturor fețelor 
lui este egală cu: 6a2 = 6 • 32 = 6 • 9 = 54 (cm2).

	 Suma ariilor a tuturor fețelor cubului cu muchia a este egală 
cu 6a2.

Priviţi figura 173. Voi vedeți un puzzle voluminos și șarada 
Rubic. Aceste obiecte au o formă deosebită – de piramidă. 
Șarada Rubic servește ca exemplu de piramidă triunghiulară 
(fig. 174), iar puzzle-ul voluminos – de piramidă patrulateră 
(fig. 175).

Mărginesc piramidele fețele lor. Voi vedeți că în piramida 
triunghiulară toate fețele sunt triunghiuri, iar în cea patrulateră, 
nu toate. O față este patrulater. În general, la piramidă o față 
poate fi orice poligon. Așa o față se numește baza piramidei 
(fig. 176). Restul fețelor sunt obligatoriu triunghiuri. Ele se 
numesc fețe laterale ale piramidei.																																																																					

MEMORIZAȚI!
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Este numită piramida în dependență de aceea ce poligon 
este baza ei. Dacă baza – triunghi, piramida se numește 
triunghiulară, dacă patrulater, atunci – patrulateră, ș. a. m. 
d. Ca și fețele, vârfurile piramidei tot au denumirile lor. Vârful 
în care converg fețele laterale ale piramidei se numește 
vârful piramidei (fig. 177), iar restul vârfurilor – vârfurile bazei 
ei. Vârful piramidei totdeauna este situat vizavi de baza 
piramidei. Gândind analogic, obținem, că piramida are muchii 
laterale și muchiile de la bază (fig. 177). Muchiile laterale, ca 
și fețele laterale converg în vârful piramidei. Ele unesc vârful 
piramidei cu vârfurile bazei.

Se notează piramida cu denumirea vârfurilor ei, de 
exemplu, SABCD (fig. 178). Primul se scrie totdeauna vârful 
piramidei.
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Spre deosebire de paralelipipedul dreptunghiular și cub, 
cantitatea de vârfuri, muchii și fețe nu este aceeași pentru 
toate piramidele, dar depinde de aceea de ce tip este 
piramida.

P r o b l e m a  3. Câte vârfuri, muchii și fețe are piramida pentagonală 
SABCDE (fig. 179)?
R e z o l v a r e .  Baza acestei piramide este 
pentagonul ABCDE. El are 5 vârfuri și 5 laturi. 
Pentru a calcula cantitatea de vârfuri trebuie 
la cele cinci vârfuri ale bazei de adunat vârful 
piramidei. Obținem 6 vârfuri. Muchiile laterale 
ale piramidei unesc vârful piramidei cu vârfurile 
bazei. De aceea muchii laterale sunt 5. Pentru 
a socoti cantitatea tuturor muchiilor piramidei 
trebuie de adunat la muchiile laterale muchiile 
bazei. Obținem 10 muchii. Deoarece în bază 
sunt 5 laturi, rezultă că fețe laterale sunt tot 
5. Adăugând fața bazei, obținem, că piramida 
dată are 6 fețe.

	 Află mai mult

1.	Cubul mai are și altă denumire – hexaedru. 
Grecii din vechime i-au dat cubului așa 
o denumire datorită numărului de fețe. 
„Hexa” înseamnă șase, „hedra” – față.

2.	Piramidele egiptene – monumente de 
arhitectură ale Egiptului antic, printre 
care unul din cele Șapte minuni ale lumii 
– piramida Heops (fig. 180). Piramidele 
se construiau cu cavouri pentru faraonii 
Egiptului antic.

3.	Este interesant că piramide-cripte sunt și 
în Ucraina, în ținutul Poltavei. Ele au fost 
construite sub influența impresiei făcute 
de piramidele, văzute în Egipt. În figura 
181 este reprezentată una din astfel de 
piramide, care este situată în Berezovii 
Rudți. Vechimea ei – mai mult de un secol 
(aa. 1898 – 1899). Înălțimea piramidei – 9 m.

Fig. 179
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1. Explicați ce este paralelipiped dreptunghiular.
2. Ce sunt dimensiunile paralelipipedului dreptunghiular?
3. Ce formă au fețele paralelipipedului dreptunghiular?
4. Cu ce este egală suma lungimilor tuturor muchiilor unui paralelipi-
ped dreptunghiular?
5. Explicați ce este cubul.
6. Ce formă au fețele cubului?
7. Cu ce este egală suma ariilor tuturor fețelor cubului?
8. Explicați ce este piramida.
9. Explicați ce este vârful piramidei; baza piramidei; muchiile laterale; 
muchiile bazei.
10. Ce formă au fețele laterale ale piramidei?
11. Ce formă poate avea baza piramidei?
12. Explicați de ce depinde denumirea piramidei.

	REZOLVAȚI PROBLEMELE

752ђ.	 Se dă paralelipipedul dreptunghiular 
ABCDA1B1C1D1 (fig. 182). Numiți:

	 1)	vârfurile, muchiile, fețele 
paralelipipedului;

	 2)	muchiile ce trec prin vârful B;
	 3)	fețele ce trec prin vârful B.
753ђ.	Oare pot muchiile paralelipipedului să 

fie egale cu:
	 1)	3	cm,	5	cm,	6	cm,	7	cm;
	 2)	5	cm,	5	cm,	6	cm,	7	cm;
	 3)	3	cm,	3	cm,	3	cm,	3	cm?

754ђ.	Se dă cubul ABCDA1B1C1D1 (fig. 183). 
Numiți:

	 1)	vârfurile, muchiile, fețele cubului;
	 2)	muchiile care trec prin vârful D1;
	 3)	fețele care trec prin vârful D1.
755ђ.	Oare pot muchiile cubului să fie egale cu:
	 1)	5	cm,	5	cm,	6	cm;
	 2)	6	cm,	6	cm,	60	mm;
	 3)	3	cm,	3	cm,	3	cm?

AMINTIȚI-VĂ PRINCIPALUL
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756ђ.	Care piramidă este reprezentată în figura 184? Numiți:
	 1)	vârful piramidei;
	 2)	muchiile laterale și muchiile bazei piramidei;
	 3)	fețele laterale și baza piramidei;
	 4)	muchiile care trec prin vârful piramidei;
	 5)	fețele care trec prin vârful piramidei.
757°.	Se dă paralelipipedul ABCDA1B1C1D1 (fig. 185). Numiți:
	 1)	muchiile, egale cu muchia AB;
	 2)	fața care este egală cu fața ABCD.
758°.	Paralelipipedul dreptunghiular are dimensiunile n, m și p. După 

datele tabelului 30 aflați mărimile necunoscute.
Tabelul 30

n 4	cm 7	cm 8	m 2	m 6	m 10	m

m 6	cm 3	cm 10	m 8	m 6	m 2	m

p 5	cm 3	cm 6	m 4	m 4	m 2	m
Suma lungimilor tuturor 
muchiilor

759°.	Se dă un cub. După datele din tabelul 31 aflați mărimile necunoscu-
te.                                                                                                      Tabelul 31

Muchia cubului 4	cm 3	cm 6	cm
Suma lungimilor 

a tuturor 
muchiilor cubului

48	m 60	dm 120	m

Suma ariilor 
a tuturor 
fețelor cubului

Fig. 185Fig. 184
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760°.	Scrieți formula cu care se află suma lungimilor tuturor muchiilor 
cubului.

761°.	 Lungimea muchiei primului cub este cu 5 cm mai mare decât 
lungimea muchiei celui de-al doilea cub. Cu cât suma lungimilor a 
tuturor muchiilor primului cub este mai mare decât suma lungimilor a 
tuturor muchiilor cubului al doilea?

762°.	Lungimea muchiei a primului cub este de 4 ori mai mică decât 
lungimea muchiei cubului al doilea. Care este diferența dintre sumele 
lungimilor tuturor muchiilor ale acestor două cuburi?

763°.	 Calculați suma lungimilor tuturor muchiilor ale piramidei DABC, 
dacă DA = DB = DC = 4 cm, BC = AB = AC = 6 cm.

764°.	Calculați suma lungimilor tuturor muchiilor a piramidei PABCD, 
dacă PA = PB = PC = PD = 17 cm, BC = AB = CD = AD = 14 cm.

765.	Scrieți formula cu care se află suma ariilor a tuturor fețelor ale 
paralelipipedului cu muchiile a, b și c.

766.	Se dă paralelipipedul dreptunghiular ABCDA1B1C1D1. Muchia DA 
este egală cu 8 cm, ceea ce este de 2 ori mai mare decât muchia 
DD1 și cu 10 cm mai mică ca muchia DC. Calculați suma lungimilor 
tuturor muchiilor acestui paralelipiped.

767.	 Calculați suma lungimilor tuturor muchiilor paralelipipedului 
dreptunghiular ABCDA1B1C1D1, dacă:

	 1) AB + BC + BB1 = 14 cm;  2) DA + A1B1 + CC1 = 64 cm.

768.	Ariile fețelor ABCD și ABB1 A1 ale paralelipipedului dreptunghic 
ABCDA1B1C1D1 sunt egale cu 20 m2 și 60 m2, CC1 = 6 m. Aflați suma 
lungimilor tuturor muchiilor lui.

769.	Perimetrele fețelor ABCD, AB B1A1 și ADD1A1 ale paralelipipedului 
dreptunghic ABCDA1B1C1D1 sunt egale cu 20 m, 36 m și 32 m. Aflați 
suma lungimilor tuturor muchiilor.

770.	Se dă paralelipipedul dreptunghiular ABCDA1B1C1D1. Muchia DA 
este de 2 ori mai mare ca muchia DD1 și cu 11 cm mai mică decât 
muchia DC. Calculați lungimile muchiilor paralelipipedului, dacă 
suma lungimilor tuturor muchiilor lui este egală cu 64 cm.

771.	 Suma lungimilor muchiilor paralelipipedului dreptunghiular 
ABCDA1B1C1D1 este egală cu 80 m. Aflați lungimile muchiilor lui, 
dacă la el una din dimensiuni este cu 3 cm mai mare decât a doua și 
cu 20 cm mai mică decât a treia.

772.	Calculați suma lungimilor a tuturor muchiilor cubului, dacă suma 
ariilor a tuturor fețelor lui este egală cu 216 cm2.
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773.	Calculați suma ariilor a tuturor fețelor cubului, dacă suma lungimilor 
a tuturor muchiilor este egală cu 144 cm.

774.	În baza unei piramide se află un poligon cu n laturi, fiecare egală 
cu c cm. Fiecare muchie laterală este egală cu a cm. Aflați suma 
tuturor muchiilor piramidei.

775*.	 Într-un paralelipiped dreptunghiular lungimea și lățimea sunt 
respectiv egale cu 8 m și cu 2 m, iar suma ariilor a tuturor fețelor lui 
– 132 m2. Aflați suma lungimilor a tuturor muchiilor lui.

776*.	O bară dreptunghiulară, vopsită în albastru, are dimensiunile 12 
cm, 8 cm și 6 cm. Această bară au tăiat-o în cubușoare cu muchia de 
2 cm. Câte cubușoare s-au obținut, în care sunt vopsite:

	 1)	toate fețele;
	 2)	trei fețe;
	 3) două fețe;
	 4)	o față?
777*.	Calculați suma lungimilor muchiilor ale piramidei DABC, dacă 

perimetrele fețelor ei sunt de 16 m, 20 m, 24 m și 32 m.

	PUNEȚI ÎN PRACTICĂ

778.	 Pentru a vopsi cubușorul cu muchia de 4 cm trebuie 1 g de 
vopsea. Câtă vopsea trebuie pentru vopsirea unui cub cu muchia 
de 12 cm?

779.	De câți metri de sârmă este nevoie pentru a confecționa carcasa 
paralelipipedului dreptunghiular cu dimensiunile de 5 m, 6 m și 8 m?

780.	 Foaia de hârtie are forma unui dreptunghi cu dimensiunile                      
210 x 297 mm. Oare va ajunge o foaie pentru a căptuși cubul cu 
muchia de 6 cm?

	PROBLEME PENTRU REPETARE

781.	Rezolvați ecuația:
	 1) 250 – (x + 2) : 15 = 242;
 2) 12 · (x + 40) : 4 + 144 = 282.
782.	Mama a cumpărat veselă: 6 cești a câte 8 grn, 6 farfurii a câte 10 

grn și un cainic. Cât costă cainicul dacă pentru toată cumpărătura 
mama a plătit 202 grn?

783.	Tatăl a cumpărat 2 mingi a câte m grn, 4 undițe a câte p grn și un 
cort. Cât costă cortul, dacă tata a plătit pentru toată cumpărătura n grn?
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§ 21. VOLUMUL PARALELIPIPEDULUI                              
DREPTUNGHIULAR ȘI A CUBULUI

Uite-te la fig. 186. Voi vedeți în cameră un dulap și o 
noptieră. Fiecare obiect ocupă o anumită parte din spațiul 
camerei și noi putem compara care din ele ocupă mai mult loc, 
iar care mai puțin. Matematicienii ar spune că noi comparăm 
obiectele după volumul, pe care ele îl ocupă în cameră. 
Voi știți că dulapul și noptiera au forma unui paralelipiped 
dreptunghiular. Pentru a afla volumul lui trebuie de ales 
unitatea de măsură a volumului și de clarificat prin ce metodă 

de determinat acest volum.	Drept unitate de măsură a volumului 
se ia volumul cubului, a cărui muchie este egală cu o unitate de 
lungime. Așa un cub se numește cub unitar. În tabelul 32 voi 
vedeți unitățile de lungime și unitățile de volum corespunzătoare 
lor, de care se folosesc în sistemul metric de măsuri.

Tabelul 32

Unitatea de lungime 1	cm 1	mm 1	dm 1	m

Unitatea de volum 1	cm3 1	mm3 1	dm3 1	m3

Fig. 186



176 Capitolul 4

A determina volumul para-
lelipipedului dreptunghiular înseam-
nă a clarifica câți cubi unitari încap 
în el. În figura 187 voi vedeți că 
în paralelipipedul dreptunghiular 
ABCDA1B1C1D1 cu muchiile de 
3 cm, 4 cm și 5 cm încap 60 de 
cubi unitari cu volumul de 1 cm3. 
Aceasta înseamnă că volumul 
paralelipipedului dreptunghiular 
ABCDA1B1C1D1 este egal cu 60 cm3.

Pe scurt se scrie: V = 60 cm3. Litera V înlocuiește cuvântul 
„volum”.

Volumul unui paralelipiped dreptunghiular depinde de 
lungimile muchiilor lui, tot așa, cum și aria unui dreptunghi 
depinde de lungimile laturilor lui. Într-adevăr pe fața ABCD 
a paralelipipedului dreptunghic ABCDA1B1C1D1 (fig. 188) se 
plasează un strat din 3 • 4 = 12 cuburi unitare. Deoarece 
AA1 = 5 cm, rezultă că în acest paralelipiped pot fi plasate 5 
astfel de straturi. Atunci în total paralelipipedul va conținea                    
3 • 4 • 5 = 60 cuburi unitare. Dacă vom schimba dimensiunile 
paralelipipedului dreptunghiular, atunci cantitatea de cuburi 
unitare, pe care el le conține, se poate schimba. 

AA B

C

A B

CD

1 1

1 1

6 cм

4 cм

5 cм

Fig. 188 Fig. 189

Fig. 187
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A B

CD

1 1

1 1
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cm

cm

cm

cm
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De exemplu, mărind fiecare 
muchie cu 1 cm (fig. 189), obținem 
că paralelipipedul dreptunghiular 
conține 4 • 5 • 6 = 120 de cuburi 
unitare. 

În general, în paralelipipedul 
dreptunghiular cu muchiile a , b și 
c se pot amplasa abc cuburi unitare (fig. 190). Se poate scrie 
formula volumului paralelipipedului dreptunghiular.

	 Formula volumului paralelipipedului dreptunghiular.
Volumul paralelipipedului dreptunghiular cu muchiile a, b și c 
este egal cu produsul acestor muchii.

V = abc

Oare se poate cu formula volumului 
paralelipipedului dreptunghiular de calculat 
volumul cubului? Da, deoarece cubul – 
acesta-i paralelipipedul dreptunghiular, în 
care toate muchiile sunt egale (fig. 191). Dacă 
muchia cubului este egală cu a, atunci volumul 
lui constituie a • a • a = a3. Deci, am obținut 
formula volumului cubului.

	 Formula volumului cubului.
Volumul cubului cu muchia a este egal cu cubul muchiei lui.

V	=	а3

Oare are ceva comun volumul cubului cu denumirea puterii 
a treia a numărului? Da. Anume de aici și provine denumirea 
lui – cubul numărului. 

Aplicând formula volumului cubului primim legătura dintre 
unitățile de măsură ale volumului:

1 m3 = 1000 dm3 = 1 000 000 cm3 = 1 000 000 000 mm3.

MEMORIZAȚI!

MEMORIZAȚI!

b
a

c

Fig. 190

a
Fig. 191
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P r o b l e m ă .  Din patru cuburi egale au 
asamblat un paralelipiped dreptunghiular cu 
volumul de 32 cm3 (fig. 192). Aflați volumul și 
muchia fiecărui cub.
R e z o l v a r e .  Cuburile egale au muchii egale, 
de aceea ele au volume egale. Conform condiției 
problemei, paralelipipedul dreptunghiular 
este alcătuit din 4 cuburi egale. Înseamnă că 
volumul paralelipipedului dat este de 4 ori mai 
mare decât volumul fiecărui cub. De aici volumul cubului este egal 
cu: 32 : 4 = 8 (cm3). Știind volumul cubului aflăm muchia lui: 8 cm3             
= 2 cm • 2 cm • 2cm. Deci, muchia cubului este egală cu 2 cm.

1.		Paralelipipedele dreptunghiulare egale au volume egale.
2.		Volumul paralelipipedului dreptunghiular este egal cu suma 

volumelor a părților lui.

	 Aflați mai mult
	 Unitatea fundamentală de măsură a volumelor este considerată 

decimetrul cub. Pentru măsurarea volumului lichidului cel mai 
frecvent este utilizate așa o unitate ca litrul:

1 l = 1 dm3.
Este interesant că masa 1 litru de apă este egală cu 1 kg.
Volumele mari sunt măsurate în decalitri (prescurtat - dal):

1 dal = 10 l, 100 dal = 1 m3.
Volumele mici se măsoară în mililitri (prescurtat - ml):

1 l = 1000 ml, 1 ml = 1 cm3.
Probabil voi ați auzit și de așa o unitate de măsură a volumelor ca barilul 

american de petrol. Volumul lui constituie 159 l. Galonul englez are 5 l.

1. Ce este cubul unitate?
2. Cu ce unități se măsoară volumul?
3. Cum de determinat volumul figurii?
4. Care este formula volumului paralelipipedului dreptunghiular?
5. Scrieți formula volumului cubului.
6. Ce volum au paralelipipedele dreptunghiulare egale?

MEMORIZAȚI!

AMINTIȚI-VĂ PRINCIPALUL

Fig. 192
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	REZOLVAŢI PROBLEMELE

784ђ.	 Paralelipipedul dreptunghiular are dimensiunile m, n și p. După 
care formulă se poate afla volumul paralelipipedului dreptunghiular 
dat:

	 1)	m	+	n +	p; 2)	2m	+	2	n	+	2 p; 	 3)	pmn; 4)	mn?

785ђ.	Câte cuburi cu muchia de 1 cm conține paralelipipedul dreptunghiular, 
al cărui volum este egal cu::	1)	25	cm3;	2)	7	cm3;	3)	100	cm3?

786ђ.	Oare este aflat corect volumul cubului cu muchia de 4 dm:
	 1)	43	dm; 	 2)	4	·	3	dm; 	 3)	42	dm2; 	 4)	43	dm3?

787°.	 Paralelipipedul dreptunghic are dimensiunile n, m și p. După 
datele tabelului 33 aflați mărimile necunoscute.

Tabelul 33

n 4	cm 7	cm 8	m 2	m 6	m 10	m
m 6	cm 3	cm 10	m 8	m 6	m 2	m
р 5	cm 3	cm 6	m 4	m 4	m 2	m

Volumul paralelipipedului
Suma ariilor a tuturor 
fețelor paralelipipedului

788°.	Volumul paralelipipedului dreptunghiular este egal cu 124 cm3.	
Oare pot muchiile acestui paralelipiped să fie egale cu:

	 1)	2 cm, 12 cm, 100 cm;
 2) 2 cm, 31 cm şі 2 cm;
	 3) 4 cm, 31 cm şі 1 cm?
789°.	 Câte cuburi cu muchia de 1 cm se conțin în paralelipipedul 

dreptunghiular, ale cărui muchii sunt egale cu:
	 1)	3	cm,	4	cm,	6	cm; 	 2)	10	cm,	5	cm,	2	cm?

790°.	O muchiE a paralelipipedului dreptunghic este egală cu 10 cm, 
a doua – de 3 ori mai mare, decât prima, iar a treia – cu 15 cm mai 
mare, decât prima. Aflați volumul acestui paralelipiped.

791°.	Lungimea paralelipipedului dreptunghiular este egală cu (a + 22) 
cm, lățimea – (a + 8) cm, înălțimea – (a + 2) cm. Scrieți formula cu care 
se află volumul paralelipipedului. Calculați valoarea volumului, dacă:

	 1) a = 2;  2) a = 8.
792°.	 Aflați volumul cubului a cărui muchie este egală cu:
	 1) 2 m;  2) 3 cm;  3) 10 dm.
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793°.	 Muchia cubului este egală cu (a – 3) cm. Scrieți formula cu care 
se află volumul cubului. Calculați valoarea volumului, dacă:

	 1)	a	=	5; 	 2)	a	=	18.

794°.	Cum se va schimba volumul cubului dacă muchia lui:
	 1)	de o mărit de 2 ori; 	 2)	de o micșorat de 3 ori?
795°.	Scrieți 2 dm3:
	 1)	în centimetri cubi; 	 2)	în milimetri cubi.
796°.	Scrieți 77 m3:
	 1)	în decimetri cubi;
	 2)	în centimetri cubi;
	 3)	în milimetri cubi.
797°.	Exprimați în metri cubi:
	 1)	500	000	000	cm3;	 2)	1	km3;														3)	10	000	dm3.	

798.	 Aflați volumul paralelipipedului dreptunghiular, ale cărui muchii 
sunt egale cu 2 cm, 5 m și 10 dm.

799.	 Câte cuburi cu muchia de 1 cm conține paralelipipedul 
dreptunghiular cu muchii.

	 1)	30	mm,	6	cm,	4	cm; 	 2)	a cm,	6	cm,	p cm?

800.	 Înălțimea paralelipipedului dreptunghiular este egală cu m cm, 
lungimea este de p ori mai mare ca înălțimea, iar lățimea este cu n 
mai mică decât lungimea. Scrieți formula pentru culoarea volumului 
paralelipipedului. Calculați valorile volumului, dacă:

	 1) m = 6, p = 4, n = 14;  2) m = 135, p = 2, n = 70.
801.	 Aflați suma lungimilor tuturor muchiilor ale paralelipipedului 

dreptunghiular, dacă volumul lui este egal cu 1000 cm3, iar două 
muchii sunt egale cu 125 cm și 8 cm.

802.	 Aflați suma ariilor a tuturor fețelor paralelipipedului dreptunghiular, dacă 
volumul lui este egal cu 720 cm3, iar două muchii sunt egale cu 15 cm și 24 cm.

803.	Se dă un cub. După datele tabelului 34 aflați mărimile necunoscute.

Tabelul 34

Volumul 
cubului

125	
m3

216	
mm3

Suma lungimilor 
a tuturor muchiilor

48	km 60	dm

Suma ariilor 
a tuturor fețelor

150	
m2

96	
cm2

804.	Cum se va schimba muchia cubului, dacă volumul lui:
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	 1)	de-l mărit de 64 ori; 	 2)	de-l micșorat de 125 ori?
805.	Aflați volumul cubului, dacă aria fețelor lui este egală cu:
	 1)	16	cm2; 	 2)	144	dm2; 	 3)	400	m2.

806.	De câte ori volumul cubului cu  muchia de 2 cm este mai mare 
decât volumul cubului cu muchia de 10 mm?

807.	Cu câți centimetri cubi volumul cubului cu muchia de 12 cm este 
mai mare decât volumul cubului cu muchia de 20 mm?

808.	 Aflați muchia cubului dacă volumul lui este egal cu volumul 
paralelipipedului dreptunghiular cu dimensiunile:

	 1)	2	cm,	4	cm,	64	cm; 	 2)	3	cm,	12	cm,	6	cm.

809.	Scrieți 1 m3 2 dm3 15 cm3:
	 1)	în milimetri cubi; 	 2)	în centimetri cubi.
810*.	Lungimea paralelipipedului dreptunghiular este de 2 ori mai mare 

decât lățimea și cu 10 cm mai mică decât înălțimea. Aflați volumul 
paralelipipedului dreptunghiular, dacă suma lungimilor a tuturor 
muchiilor lui este egală cu 160 cm.

811*.	 Paralelipipedul dreptunghiular are dimensiunile 2 cm, 8 cm, 
3 dm 2 cm. Care este muchia cubului ce are același volum ca 
paralelipipedul dat?

812*.	Aflați aria feței A1B1C1D1 a paralelipipedului ABCDA1B1C1D1 dacă 
volumul lui este egal cu 30 cm3, AA1 = 6 mm.

813*.	Care este înălțimea coloniței, asamblată din toate cubușoarele 
cu muchia de 1 mm care formează cubul cu volumul de 1 m3?

	PUNEȚI ÎN PRACTICĂ

814.	Calinel avea un acvariu a cărui bază era pătratul cu latura de 50 
cm. Nivelul apei constituia 32 cm. Băiatului i-au cumpărat un acvariu 
nou, lungimea fundului căruia este 80 cm, iar lățimea 40 cm. Calinel 
a turnat apa din primul acvariu în cel nou. Care este nivelul apei în 
acvariul nou?

815.	 La un concurs al ciocolatei o fabrică de cofetărie a pregătit 
două batoane mari de ciocolată. Primul baton era confecționat din 
ciocolată neagră și avea dimensiunile 150 cm x 65 cm x 70 cm. Al 
doilea baton era preparat din ciocolată albă și avea dimensiunile 250 
cm x 50 cm x 120 cm. Cu cât se deosebesc volumele batoanelor 
date de ciocolată?
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	PROBLEME PENTRU REPETARE

816.	Comparați valorile expresiilor:
	 1) 78 · 9670 şi 49 · 6500;  2) 209 223 : 567 şi 8834 : 631.

817.	Rezolvați ecuația:
	 1) (25 + x) : 15 = 4 + 136;  2) 5x + 145 = 282 : 3 + 53 · 2.
818.	 Din Kiev și Lvov în același timp pornesc două trenuri unul în 

întâmpinarea celuilalt. Viteza unui tren este 90 km/oră, iar a altuia – 
110 km/oră. La ce distanță se vor apropia trenurile într-o oră?

819.	Din Kiev spre Lvov în același timp pornesc două trenuri. Viteza 
unui tren – 140 km/oră, iar a altuia – 90 km/oră. Ce distanță va fi între 
trenuri peste două ore?

§ 22.  PROBLEME DE COMBINATORICĂ

În viața cotidiană deseori suntem nevoiți să formăm diverse 
combinații, de exemplu: de bilete bancare cu valori diferite, 
pentru a obține suma trebuincioasă; a mâncării la prânz; a 
materialelor pentru reparație ș. a. Totodată apare întrebarea: „în 
câte moduri se poate obține o oarecare combinație?” Căutând 
răspuns la ea noi rezolvăm o problemă specifică. În ea sunt date 
elementele pentru combinări, și se cere de găsit cantitatea de 
combinații posibile. Astfel de probleme se numesc probleme de 
combinatorică. Pentru rezolvarea lor se aplică diferite metode. 
Noi vom face cunoștință cu două din ele.

1. Metoda alegerii.
P r o b l e m a  1.  În câte feluri se poate compune orarul a primelor 
3 lecții în clasa a 5-a a disciplinelor: matematica, limba ucraineană, 
istoria?
R e z o l v a r e .  introducem însemnările: matematica – M, limba 
ucraineană – U, istoria – I. dacă prima lecție de pus matematica, 
atunci lecția a doua se poate pune sau limba ucraineană, sau istoria, 
iar lecția a treia – sau istoria, sau limba ucraineană respectiv. Am 
obținut 2 combinații: MUI și MIU. Raționând analogic vom mai obține 
4 combinații: UMI și UIM, IMU și IUM. Așadar, orarul poate fi alcătuit 
în 6 moduri (feluri).
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	 pentru a alege toate combinațiile elementelor date și pentru 
a nu pierde vreo una din ele, face de scris rezultatele 
intermediare, de exemplu, în tabel.

Rezolvând problema noi am ales toate combinațiile posibile 
din elementele date pentru combinare. În aceasta constă esența 
metodei de alegere.

Folosind metoda alegerii, afară de tabel se poate crea arborele 
variantelor posibile. Aceasta-i o schemă care ajută la găsirea 
tuturor combinațiilor posibile din elementele date. Să examinăm 
un exemplu.

P r o b l e m a  2.  În câte moduri pot fi amplasați pe masă într-un rând 
manualul, caietul și zilnicul?
R e z o l v a r e .  Notăm: manualul – M, caietul – C, zilnicul – Z. 
Vedem că deja s-a obținut prima combinație. O scriem într-un rând 
și înconjurăm fiecare literă cu un pătrățel (fig. 193). De la fiecare 
pătrățel trasăm câte 2 ramuri (fig. 
194), care arată că a rămas de ales 
din două elemente.

Atrageți atenția:

П З Щ

Fig. 193

M C Z
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La capetele ramurilor amplasăm 
pătrățele în care scriem însemnările 
acestor elemente (fig. 195). A rămas de 
ales câte 1 element, de aceea trasăm 
câte 1 ramură de la fiecare pătrățel 
al celui de-al doilea nivel și scriem în 
ele elementele corespunzătoare (fig. 
196). Acum să numărăm cantitatea de 
pătrățele în nivelul cel mai de jos, în 
al treilea. Ele sunt 6. Deci, manualul, 
caietul și zilnicul pot fi repartizate în 6 
moduri (feluri).

Pentru a le scrie aceste combinații ne 
plimbăm pe fiecare lănțușor de ramuri 
de la nivelul cel mai de sus, până la 
cel de mai jos: MCZ, MZC, CMZ, CZM, 
ZMC, ZCM.

	 în arborele variantelor posibile:
  1) sunt atâtea niveluri câte elemente    
  se dau pentru combinări;
  2) în fiecare nivel se duc atâtea ramuri, câte elemente au rămas 
  pentru a fi alese.

2. Regula înmulțirii
P r o b l e m a  3. La finișul întrecerilor la sărituri în lungime au ieșit 
Octavian, Ion, Mircea și Dumitru. În câte feluri pot fi repartizate 
primele 4 locuri în aceste întreceri?
R e z o l v a r e .  Primul loc îl poate câștiga unul din 4 băieți. Atunci 
locul doi – unul din trei băieți care au rămas, al treilea loc – unul din 
doi băieți, care au rămas, iar locul patru numai un băiat. Deci, sunt 
posibile în total 4 • 3 • 2 • 1 = 24 variante. Scrieți de sine stătător 
aceste combinații.

Putem scrie regula înmulțirii (pentru problemele de 
combinatorică).

Atrageți atenția:

П З Щ

З Щ П Щ П З

П З Щ

З Щ П Щ П З

П ПЗ ЗЩ Щ

Fig. 195

Fig. 196

П З Щ

Fig. 194

 M           C          Z

 M           C          Z

 M           C          Z

C Z M Z M C

C

C

C

CZ

Z Z

Z

M M

M M
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	 Regula înmulțirii (pentru problemele de combinatorică).
     Pentru a afla cantitatea tuturor combinațiilor din n elemente 

trebuie de înmulțit toate numerele naturale, începând cu 
numărul n și terminând cu numărul 1.

	 Află mai mult

	 Mihailo Iosipovici Iadrenko (1932 – 
2004) – ilustru matematician ucrainean. 
S-a născut în satul Drimailivți regiunea 
Cernigov. El a depus multe eforturi și 
energie în dezvoltarea învățământului 
matematic din școală, în organizarea 
olimpiadelor matematice, în editarea 
manualelor de matematică elementară 
și combinatorică la nivelul contemporan, 
de asemenea a culegerilor de probleme 
pentru olimpiadele matematice.

1. Explicați care probleme se numesc de combinatorică.
2. Cum se rezolvă problemele de combinatorică cu metoda alegerii? 
Explicați esența acestei metode.
3. Explicați cum sunt rezolvate problemele de combinatorică cu 
ajutorul arborelui a variantelor posibile.
4. Explicați cum de aplicat regula înmulțirii în rezolvarea problemelor 
de combinatorică.

	REZOLVAȚI PROBLEMELE

820ђ.	 La o reprezentație cinematografică lui Octavian, Ion, Mircea, 
Dumitru și Petru le-au revenit biletele nr. 1 – nr. 5 din rândul șase. 
Din câte elemente va fi alcătuită combinația?

821ђ.	Numiți toate combinațiile posibile ale literelor A și U. Câte sunt?
822ђ.	 În câte moduri pe harta de contur se pot colora cu aceeași 

culoare două țări, având creioanele albastru și roșu?

MEMORIZAȚI!

AMINTIȚI-VĂ PRINCIPALUL
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823ђ.	 În figura 197 este începută 
construirea arborelui a variantelor 
posibile pentru combinațiile din cifrele 
1, 2 și 3. Câte niveluri trebuie să fie 
în arbore? Oare la toate nivelurile 
este terminată construirea? Terminați 
construirea arborelui. Câte combinații 
ați obținut?

824°.	 Oare corect sunt scrise toate 
combinațiile posibile cu literele: P, A și 
K din tabelul 35?

Tabelul 35

РАК КАР
АКР РА

РК АК

825°.	Completați tabelul 36 astfel ca în el să fie scrise toate combinațiile 
posibile ale cifrelor 3, 6, 9.

Tabelul 36

369 396
693

963

826°.	Iepurele i-a dăruit  lui Vinni-Puh un borcan de dulceață, tort și o 
cutie de lapte îngroșat. În câte moduri poate Vinni-Puh mânca aceste 
dulciuri? Oare corect este construit arborele variantelor posibile a 
rezolvării problemei din figura 198?

827°.	Violeta a cumpărat trei porții de înghețată cu fructe glasate, cu 
fructe și cu vanilie. În câte moduri fetița poate mânca înghețatele? 
Oare corect este construit pentru rezolvarea problemei arborele 
variantelor posibile din figura 199?	

1 2 3

12

2

3

3

3

Fig. 197

Fig. 198 Fig. 199

В Т З

Т З Т З Т В

Т ТТ ВЗ З

П Ф В

Ф В П В П Ф

П ПФ ВВ В

D             T             L

 T    T    T   

 T    T    T    D  

 D   L   L  

 L   L  

G            F            V

 G   G  

 G   G  

 V  

 V  

 V  

 V   V  

 F 

 F 

 F  D  

 D  
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828°.	Scrieți toate combinațiile posibile ale cifrelor 1, 2, 3, 4. Completați 
construcția arborelui al variantelor posibile (Fig. 200).

829°.	Scrieți toate combinațiile posibile ale literelor A, O, I. Construiți 
arborele variantelor posibile.

830°.	Spre vârful dealului duc trei drumuri. Petru, Nicolai și Vasile au 
hotărât să urce dealul pe drumuri diferite. În câte moduri se poate 
aceasta face?

831°. În câte moduri pot fi încleiatetrei ilustrații într-un singur rând?
832°.	Care numere de trei cifre, scrise cu cifre diferite, se pot forma 

din cifrele:
	 1)	1,	2,	3;
	 2)	7,	5,	8?

833.	Câte garnituri de litere pot fi obținute cu literele I, K, T, M?
834.	 Câte garnituri de cuvinte pot fi obținute din cuvintele SOARE, 

STELE, CER?
835.	Oare corect sunt scrise toate combinațiile posibile din cifrele 5, 6, 

9 și 3 în tabelul 37?
Tabelul 37

5369 5936 5963 5693 5639

6593 6953 6539 6935 6359

9563 9653 9635 9356 9365

3569 3596 3695 3659 3956

836.	În câte moduri pot fi repartizate într-un rând patru monede diferite?
837.	Scrieți toate combinațiile posibile ale literelor A, O, I, U. Construiți 

arborele variantelor posibile.

Fig. 200

1

2 3 4

2 23 3

3 3

4 4

4 4 2 2

1

2

3 4

1 23 34 4

12

3

4

4
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838.	Alcătuiți arborele variantelor posibile ale distribuirii următoarelor 
persoane de serviciu pe cele 4 etaje ale școlii: a lui Petrescu, 
Sideorencu, Vasiliu și Ionescu.

839.	Câte numere de trei cifre pot fi compuse cu cifrele 1, 2, 0?
840.	Câte numere de trei cifre pot fi alcătuite din cifrele 4, 2, 5 astfel, ca 

prima cifră în ele să fie 5?
841.	Câte numere de două cifre există, în care cifrele sunt diferite?
842.	Câte numere de trei cifre sunt, în care cifrele sunt diferite?
843.	 În deal duc trei drumuri. În câte moduri se poate urca și coborî 

dealul astfel, ca să nu se treacă pe același drum de 2 ori?
844.	 Se dă un patrulater. Câte segmente există cu extremitățile în 

vârfurile lui?
845.	La întreceri au participat 4 echipe. Fiecare echipă a jucat cu toate 

celelalte echipe. Câte jocuri au fost jucate?
846.	În câte moduri pot fi repartizate pe poliță manualele de matematică, 

istorie, științele naturii, limba ucraineană astfel, ca primul să fie 
manualul de matematică?	

847.	 Cristina, Anuța, Dorina, Vasilică, Petrică au cumpărat bilete la 
concert. În câte moduri se pot așeza copiii astfel, ca toate fetițele să 
șadă alături?

848.	După datele tabelului 38 clarificați din care elemente se compune 
combinația. Copiați și completați tabelul.

Tabelul 38

LINGURĂ LRĂINGU LRĂGUIN LGURĂIN LGUINRĂ LINRĂGU

GULRĂIN

RĂLGUIN

INLGURĂ

849*.	Câte combinații pot fi compuse din literele M, A, I, K, P? Câte din 
ele alcătuiesc un cuvânt?

850*.	Câte combinații pot fi compuse din cuvintele ÎN, FULGII, DANS, 
PLANEAZĂ? Câte din ele alcătuiesc o propoziție?

851*.	 În câte moduri pot fi repartizate pe o poliță 5 cărți dferite?
852*.	Câte numere de 5 cifre pot fi obținute cu cifrele 1, 2, 3, 4, 5?
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853*.	Câte numere de cinci cifre pot fi compuse cu cifrele 4, 2, 3, 
8, 0, dacă pe locul miilor poate fi situat sau 2 sau 3, iar pe locul 
zecilor 8 sau 4?

	PUNEȚI ÎN PRACTICĂ

854.	Măriuța a uitat ultimele două cifre ale numărului de telfon mobil al 
prietenei. Câte combinații va trebui să aleagă ea?

855.	Ați hotărât să vizitați muzeul, teatrul și expoziția. Câte variante ale 
programei voastre de cultură puteți elabora?

856.	 În figura 201 sunt reprezentate trei fragmente de desen. În câte 
moduri se poate obține un desen decorativ?

Fig. 201

	PROBLEME PENTRU REPETARE

857.	Efectuați scăderea:
	 1) 1976 – 1452; 
 2) 2875 – 545;

 3) 39 898 – 154; 
 4) 573 431 – 321 220.

858.	Suma a două numere este egală cu 3678, iar diferența lor – cu 
104. Aflați aceste numere.

859.	 Diferența a două numere este egală cu 25, iar suma lor – cu              
180 341. Aflați aceste numere.

860.	Cum se va schimba perimetrul unui pătrat, dacă latura lui:
	 1)	de o mărit de 2 ori;
	 2)	de o micșorat de 3 ori?
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VERIFICAȚI NIVELUL ÎNSUȘIRII MATERIALULUI

ÎNTREBĂRI DE CONTROL
1. Сe este puterea unui număr? Baza puterii? Exponentul puterii?
2. Ce înseamnă a ridica numărul a la puterea n?
3. Cu ce este egală puterea lui 1 cu exponentul n?
4. Cu ce este egal a la puterea 1?
5. Ce se numește pătratul numărului? Cubul numărului?
6. În ce unități este măsurată aria?
7. Ce înseamnă a afla aria unei figuri?
8. Care este formula ariei dreptunghiului? A ariei pătratului?
9. Explicați ce este paralelipipedul dreptunghiular, cubul, piramida.
10. Cu ce este egală suma tuturor muchiilor a paralelipipedului 

dreptunghic? A cubului?
11. Câte vârfuri, fețe, muchii are paralelipipedul dreptunghiular? 

Cubul? Piramida triunghiulară?
12. Câte fețe egale are cubul? Muchii?
13. Explicați ce este vârful piramidei. Muchiile laterale. Muchiile 

bazei.
14. Ce este cubul unitar?
15. În ce unități este măsurat volumul?
16. Ce înseamnă a afla volumul figurii?
17. Care este formula volumului paralelipipedului dreptunghiular? 

A cubului?
18. Explicați care probleme sunt numite de combinatorică?
19. În ce constă esența metodei alegerii de rezolvare a problemelor 

de combinatorică?
20. Explicați regula înmulțirii pentru soluționarea problemelor de 

combinatorică.
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VERIFICAȚI NIVELUL ÎNSUȘIRII MATERIALULUI

ÎNSĂRCINĂRI-TEST
	 Citiți cu atenție problemele și aflați printre răspunsurile propuse 

pe cel corect. Pentru îndeplinirea însărcinării-test trebuie 10 – 15 
min.

1°.	Calculați 43 + 13.
	 А.	125. 	 B.	13. 	 C.	15. 	 D.	65.

2°.	Calculați suma lungimilor tuturor muchiilor cubului, dacă perimetrul 
feței lui este egal cu 8 cm.

	 А.	24	cm. 	 B.	48	cm. 	 C.	16	cm. 	 D.	32	cm.

3°.	În câte feluri poate fi numit triunghiul, folosind literele A, B, C?
	 А.	6. 	 B.	3. 	 C.	2. 	 D.	1.

4.	Cu câți centimetri pătrați este mai mare aria pătratului cu latura de 
12 cm decât aria dreptunghiului cu laturile de 9 cm și 1 cm?

	 А.	3	cm2. 	 B.	134	cm2. 	 C.	28	cm2. 	 D.	135	cm2.

5*.	Aflați aria celei mai mari fețe a paralelipipedului dreptunghiular, 
dacă volumul lui este de 480 cm3, iar două muchii sunt egale cu    
8 cm și 20 mm.

	 А.	384	cm2. 	 B.	240	cm2. 	 C.	600	cm2. 	 D.	60	cm2.
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CAPITOLUL FRACȚII ORDINARE

În capitol veți afla
 ce este fracția ordinară și de care tipuri este ea;
 cum de comparat fracțiile cu aceiași numitori;
 cum sunt legate fracțiile cu operația împărțirii;
 ce este numărul mixt;
 cum de aflat o fracție dintr-un număr și numărul după fracția 

dată a lui;
 cum de pus în practică materialul învățat.
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§ 23. CE ESTE FRACȚIA ORDINARĂ. 
COMPARAREA FRACȚIILOR

Voi deja știți că se pot număra nu numai obiecte aparte luate, 
dar și părțile lor – jumătăți de nuci (fig. 202), treimi de măr (fig. 
203), sferturi de pâine (fig. 204) ș. a. Pentru numărarea părților de 
obiecte se utilizează fracții ordinare. Pentru a scrie fracția, trebuie 
de știut în câte părți egale este împărțit întregul și câte astfel de 
părți s-au luat. Voi știți că „jumătate” – asta-i fracția „o doime”, 
„treimea” – fracția „o treime”, „sfertul” – fracția „o pătrime”.

          

 Fig. 202 Fig. 203 Fig. 204

Se scrie pe scurt astfel: 
1 1 1

,  ,  
2 3 4

.

Aici numerele 2, 3 și 4 care sunt situate sub linia de fracție 
arată în câte părți de mărimi egale, este împărțit întregul. Ele dau 
denumirea (numele) părților egale, în care a fost împărțit întregul și 
de aceea se numesc numitori. Numărul 1, ce este situat deasupra 
liniei de fracție, arată cantitatea  de părți egale ale întregului ce au 
fost luate, și de aceea se numește numărător (numără).

P r o b l e m a  1.  L-au vizitat pe Sandu, cu prilejul zilei de naștere 
a lui, patru prieteni. Tortul de sărbătoare l-au 
tăiat, după cum e primit, în 8 părți egale (fig. 
205). Ce parte din tort a mâncat Sandu cu 
prietenii, dacă fiecare a mâncat numai câte 
o bucățică?
R e z o l v a r e .  Pentru a răspunde la întrebare 
trebuie de alcătuit fracția ordinară, adică de 
clarificat care număr este numitorul, și care – 
numărătorul fracției. Tortul l-au tăiat în 8 părți de mărimi egale, 
deci numărul 8 este numitorul fracției. Sandu împreună cu 
prietenii au mâncat 5 bucățele de tort, deci, numărul 5 – acesta-i 

Fig. 205
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numărătorul fracției. De aici, copii au mâncat   5

8
 din tort. 

Oare ar fi putut mânca  
10

8
 din tort? Nu, dacă era un tort. Dar 

8

8
 din tort? Da. Aceasta ar fi fost tortul întreg.

	 Fracția, în care numărătorul este mai mic decât 
numitorul se numește regulată (subunitară).

De exemplu, fracția  
5

8
  este regulată, iar fracțiile  

10

8
  și  

8

8
 

sunt regulate.
Numărătorul și numitorul pot fi înlocuite cu litere, de exemplu, a 

și b. Atunci fracția 
a

b
 este regulată dacă a < b, și neregulată dacă 

a ³ b.
Semnul „≥” se citește astfel: „mai mare sau egal”. Semnul „≤” se 

citește așa: „mai mic sau egal”. De aceea se numesc ele semnele 
de inegalitate nestrictă.

Uitați-vă la figura 206. Voi vedeți rigla din rechizitele voastre 
școlare. Pe ea diviziunea de un centimetru corespunde 1 cm, iar 

diviziunea de un milimetru – 
1

10
  cm. Segmentele, care au lungimea 

de la  
1

10
 cm până la  

9

10
 , sunt mai mici decât segmentul cu 

lungimea de 1 cm. Segmentul cu lungimea de 
10

10
 cm este egal cu 

segmentul cu lungimea de 1 cm. Iar segmentele cu lungimile, de 

exemplu, 
12

10
 cm, 

15

10
 cm, 

23

10
 cm sunt mai mari decât segmentul

 MEMORIZAȚI!
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cu lungimea de 1 cm. Această mică cercetare arată că fracția 
regulată totdeauna este mai mică decât 1, iar cea neregulată – 
mai mare sau egală cu 1.

Fig. 206

Care anume fracție neregulată este egală cu 1? Fracția, la care 
numărătorul este egal cu numitorul. De exemplu,

10
1

10
= , 

8
1

8
= , 

1000000
1

1000000
= .

Din exemplele aduse rezultă că numărul 1 totdeauna poate fi 
prezentat ca fracție neregulată, în care numărătorul este egal cu 

numitorul. De exemplu, 
15

1
15

= , 
234

1
234

= , 
123456789

1
123456789

=   ș. a. 

m. d.
Fracțiile, ca și numerele naturale pot fi comparate. Să revenim 

la problema cu tortul. Evident, că dacă tortul este împărțit în 8 părți 
egale, atunci 4 bucățele de tort sunt mai mult decât 3 bucățele ale 
lui, însă mai puțin, decât 5 astfel de bucățele.

Putem scrie:  
4 3

8 8
>  și  

4 5

8 8
< , sau cu inegalitatea dublă:

3 4 5

8 8 8
< < .

	 Dintre două fracții cu numitorii egali este mai mare cea cu 
numărătorul mai mare, iar mai mică – cea cu numărătorul 
mai mic.

MEMORIZAȚI!
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P r o b l e m ă .  Comparați fracțiile 
100

158
 și  99

158
.

R e z o l v a r e .  La aceste fracții numitorii sunt egali, de aceea 

comparăm numărătorii lor. Deoarece100 > 99, rezultă  >100 99

158 158
.

Ca și numerele naturale fracțiile pot fi repartizate pe semidreapta 
numerică. În figura 207 voi vedeți că segmentul unitate este împărțit 
în 5 părți egale. De aceea valoarea diviziunii mai mici, pe care am 

obținut-o, este egală cu 
1

5
. Dacă scara o notăm pe semidreapta 

numerică, atunci putem determina și coordonatele fracționare ale 
punctelor de pe ea. De exemplu, în figura 208 punctele A, B și C 

au coordonatele: 
2

5
A

 
  

, 
9

5
B

 
  

, 
16

5
C

 
  

. 

O X

10 2 3 4

Fig. 207

O X

10 2 3 4

A B C

Fig. 208

 cu cât este mai mare coordonata punctului, cu atât mai departe 
de la punctul de referință O este el amplasat pe semidreapta 
numerică.

	 Află mai mult

 Pentru prima dată noțiunea de fracție se întâlnește la egiptenii 
antici. Însă ei puteau opera numai cu fracțiile în care numărătorul 
era egal cu 1. Alte fracții ei le înlocuiau cu suma fracțiilor de 
acest tip. În Babilonul antic știau numai fracțiile cu numitorul 60,  
în Roma – cu numitorul 12.

Atrageți atenția:
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Doar matematicianul grec Heron din Alexandria în secolul I înaintea 
erei noastre a început să opereze cu fracțiile, în care numărătorul și 
numitorul – orice numere naturale.

în Roma – cu numitorul 12. 
1. Ce este fracția ordinară?
2. Ce arată numitorul fracției?
3. Ce arată numărătorul fracției?
4. Care fracție se numește regulată?
5. Care fracție se numește neregulată?
6. Care fracție totdeauna este mai mică decât 1? Mai mare ca 1? Egală cu 1?
7. Cum se compară fracțiile cu numitori egali?
8. Cum pe semidreapta numerică se amplasează punctele, ale 

căror coordonate se exprimă cu numere fracționare?

	REZOLVAȚI PROBLEMELE

861ђ.	Citiți fracțiile  2

7
, 

3

16
, 

4

21
, 

13

125
, 

49

925
, 

20

100
. 

 a) Numiți numitorul fracției. Ce arată el?
 b) Numiți numărătorul fracției. El ce arată?
862ђ.	Aduceți exemplu de fracție cu numitorul: 1) 3; 2) 33; 3) 333.

863ђ.	 Comparați numărătorul cu numitorul fracției 15

23
. Determinați 

tipul acestei fracții.

864ђ.	 Comparați numărătorul cu numitorul fracției 51

32
. Determinați 

tipul acestei fracții.

865ђ.	Citiți fracțiile: 12

13
, 

12

11
, 

13

11
, 

11

13
, 

11

11
. Care din aceste fracții este: 

1) regulată; 2) neregulată? 

866ђ.	Care fracție are numărătorul mai mare:

 1) 
3

7
 sau  

5

7
;     2) 

9

21
 sau 

8

21
;     3) 

126

11
 sau 

123

11
;     4) 

8

3
 sau 

11

3
?

 Care fracție este mai mare?

AMINTIȚI-VĂ PRINCIPALUL
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867ђ.	Oare poate fracția regulată să fie: 1) mai mare ca unitatea;2) mai 
mică decât unitatea; 3) egală cu unitatea?

868ђ.	 Oare poate fracția neregulată să fie: 1)mai mare ca unitatea; 
2) mai mică decât unitatea; 3) egală cu unitatea?

869°.	Oare printre fracțiile date sunt fracții cu numitori egali:

 1) 
2

7
, 

2

77
, 

5

7
, 

7

2
, 

22

7
;  2) 

4

9
, 

9

4
, 

4

19
, 

4

99
, 

14

9
?

 Numiți-le.
870°.	Scrieți fracția: 1) șase nouăsprezecimi; 2) opt paisprezecimi; 3) 

nouă pătrimi; 4) douăzeci asupra lui patruzeci şi trei; 5) patruzeci și trei 
asupra lui optzeci şi unu; 6) treizeci și trei asupra lui douăzeci și cinci.

871°.	Ce parte a dreptunghiului, reprezentat în figura 209 alcătuiește 
partea colorată?

872°.	Ce parte a pătratului, reprezentat în figura 210 formează partea colorată?

          

Fig. 209                         Fig. 210

873°.	Ce parte a anului reprezintă:
 1) 1 lună;    2) 2 luni;     3)     6 luni;    4) 11 luni?
874°.	Ce parte din metru alcătuiește:
 1) 1 cm;     2) 16 cm;     3) 54 cm;     4) 4 dm;     5) 16 dm;     6) 58 dm?

875°.	Ce parte din oră alcătuiește o lecție?
876°.	Ce parte din kilogram constituie:
 1) 100 g;    2) 235 g;    3) 546 g;    4) 900 g;    5) 300 g;    6) 500 g?

877°.	Ce parte din alfabet alcătuiesc literele vocale? Consoanele?
878°.	Numiți dintre fracțiile date pe cele regulate:

 1) 
2

9
, 

9

2
, 

2

2
, 

1

9
, 

8

9
;  3) 

10

19
, 

19

11
, 

11

11
, 

1

19
, 

118

119
;

 2) 
4

5
, 

5

4
, 

4

4
, 

4

9
, 

5

9
;            4) 

45

50
,   

50

45
, 

55

45
, 

45

55
, 

55

55
.
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879°.	Numiți dintre fracțiile date pe cele neregulate:

 1) 
7

17
, 

77

77
, 

17

7
, 

7

12
, 

17

17
;

 2) 
15

14
, 

14

15
, 

15

15
, 

5

15
, 

15

5
;

 3) 
99

111
, 

110

111
, 

119

111
, 

111

110
, 

111

99
;

 4) 
99

999
, 

999

99
, 

9

99
, 

99

99
, 

99

9
.

880°.	Sunt date fracțiile:  2

13
, 

3

4
, 

4

3
, 

13

13
, 

12

6
, 

2

6
, 

133

155
, 

1458

1546
, 

145

144
, 

10

9

, 
4

4
, 

51

52
, 

2

6
, 

6

2
.Scrieți: 1) fracțiile regulate; 2) fracțiile neregulate.

881°.	Scrieți toate fracțiile regulate cu numitorul 5.
882°.	Scrieți toate fracțiile neregulate cu numărătorul 9.

883°.	Cum este fracția  c

d
 — regulată sau neregulată, dacă:

 1) c < d; 2) c ³ d? Aduceţi exemplu.

884°.	Sunt date fracțiile: 3

3
, 

2

3
, 

3

2
, 

11

15
, 

15

11
, 

11

11
, 

10

9
, 

9

10
, 

19

20
, 

5

9
. 

Scrieți acele fracții, care: 1) sunt mai mici decât 1; 2) mai mari decât 1; 3) 
sunt egale cu 1.

885°.	Sunt date fracțiile: 5

2
, 

4

9
, 

7

7
, 

3

15
, 

15

3
, 

15

15
, 

9

8
, 

8

9
, 

9

9
, 

7

6
. Scrieți 

acele fracții care: 1) sunt mai mici ca 1; 2) sunt mai mari ca 1; 3) sunt 
egale cu 1.

886°.	Pentru care valori ale lui a sunt juste egalitățile:

 1) 
10

1
a

= ;  2) 
5

1
a

= ;  3) 
451

1
a

= ;  4) 1
15

a = ;  5) 1
63

a = ;  6) 1
10

a = ?

887°.	Pentru care valori ale lui x sunt juste egalitățile:

 1) 
25

1
x

= ;  2) 
11

1
x

= ;  3) 
56

1
x

= ;  4) 1
100

x = ;  5) 1
11

x = ;  6) 1
1

x = ?

888°.	Comparați fracțiile:

 1) 
1

5
 şi 3

5
;

 2) 
19

20
 şi 21

20
;

 3) 
28

28
şi 21

28
; 

 4) 
28

25
şi1;

 5) 
18

25
şi 1;

 6) 
25

25
şi 1.
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889°.	Comparați fracțiile:

 1) 
4

9
 şі 14

9
;

 2) 
49

20
 şі 48

20
;

 3) 
31

31
 şі 30

31
; 

 4) 
43

41
 şі 1;

 5) 
40

41
 şі 1;

 6) 
41

41
 şі1.

890°.	 Scrieți în ordine crescătoare fracțiile: 9

11
, 

7

11
, 

1

11
, 

5

11
, 

11

11
, 

6

11
, 

13

11
. Numiți fracțiile cea mai mare și cea mai mică dintre ele.

891°.	Scrieți în ordine descrescătoare fracțiile: 5

17
, 

7

17
, 

2

17
, 

9

17
, 

11

17
, 

19

17

,
17

17
. Numiți pe cea mai mare și pe cea mai mică dintre ele.

892°.	Pentru care valoare a lui x fracția 
x

7
 este mai mare decât 3

7
 și mai mică ca  5

7
?

893°.	Pentru care valoare a lui y fracția 
y

9
 este mai mică ca  7

9
 și mai mare ca  5

9
?

894°.	Scrieți cea mai mare fracție neregulată cu numitorul:
 1) 4;  2) 19;  3) 200;  4) 1111.

895°.	 Desenați semidreapta numerică, luând ca segment unitate 9 

pătrățele. Notați punctele care corespund fracțiilor: 1) 
2

9
; 2) 

7

9
; 3) 

5

9

; 4) 
1

9
; 5) 

8

9
; 6) 

9

9
. Care dintre puncte este situat cel mai departe de 

la originea de coordonate, dar cel mai aproape?
896°.	 Construiți semidreapta numerică cu segmentul unitate de 11 

pătrățele. Notați punctele care corespund fracțiilor:  1) 
2

11
; 2) 

8

11
; 3) 

5

11
; 4) 

11

11
; 5) 

9

11
; 6) 

10

11
. Care dintre aceste puncte este cel mai 

aproape de punctul de referință 0, iar care – cel mai departe?
897°.	Căror fracții din figura 211corespund punctele A, B, C, D și E, reprezentate 

în figura 211? Care din aceste puncte are  coordonata cea mai mare? 

O X

10 2 3

A B C D E
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898°.	În sala unui cinematograf sunt 160 de locuri. În timpul vizionării 
filmului de desene animate „Șrek” clasa a 5-a A a ocupat 18 locuri, 
a 5-a B – 22 de locuri, a 5-a C – 20 locuri. Ce parte din locurile 
cinematografului au ocupat toți elevii claselor a cincea?

899°.	Un pepene verde a fost tăiat în 15 felii identice. La prânz mama 
a mâncat 3 felii, tata – 6 felii, Ionuț – 4 felii. Ce parte a pepenelui a 
mâncat familia în timpul prânzului?

900°.	 Din 46 milioane a populației Ucrainei în capitală locuiesc 3 
milioane. A câta parte din toată populația țării alcătuiesc locuitorii 
Kievului?

901.	Cu numerele 2, 5, 7, 15 alcătuiți toate fracțiile regulate posibile.
902.	Compuneți cu numerele 2, 5, 7, 15 toate fracțiile neregulate posibile.
903.	Pentru a coace 2 plăcinte mama a cumpărat 12 ouă. Pentru ca să 

coacă plăcinta cu mere mama a folosit 5 ouă. Iar pentru ca să coacă 
plăcinta cu vișine – 3 ouă. Ce parte din ouă a folosit mama pentru ca 
să coacă plăcinta cu mere? Dar pentru plăcinta cu vișine? Care din 
părți este mai mare: acea ce a fost folosită pentru a coace plăcinta 
cu mere, sau acea, ce a rămas nefolosită?

904.	Folosind numerele 3, 7 și 9 scrieți toate fracțiile posibile, dacă 
fiecare din ele:

 1) este egală cu 1;     2) este mai mică ca 1;     3) este mai mare ca 1.
905.	Folosind numerele 5, 9, 11, scrieți toate fracțiile posibile astfel, ca 

fiecare din ele să fie:
 1) egală cu 1;     2) mai mică ca 1;     3) mai mare ca 1.
906*.	Ionela a vărsat apă din cainic. Dacă ea ar fi vărsat de 2 ori mai 

multă apă, atunci în cainic ar fi rămas de 2 ori mai puțin, decât a 
rămas acum. Ce parte din apă a vărsat Ionela?

907*.	Mama a împărțit 15 piersice între doi fii astfel că cel mai în vârstă 
a primit câte 3 piersice de atâtea ori de câte ori cel mic a primit câte 2 
piersice. Ce parte din toată cantitatea de piersice a primit fiecare fiu?

908*.	În tabăra „Artek” în detașamentul Nr. 2 din elevii clasei a 5-a C 
au venit 6 elevi, ceea ce alcătuiește jumătate din o treime a întregului 
detașament. Ce parte alcătuiesc elevii clasei a 5-a C din toată 
cantitatea elevilor ai detașamentului Nr. 2?
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	PUNEȚI ÎN PRACTICĂ

909.	Ce parte din clasa voastră alcătuiesc fetițele? Dar băieții?
910.	Pentru repararea camerei bunicii, mama a cumpărat 12 suluri de 

tapet. Pentru tapisarea a doi pereți sunt necesare câte 4 suluri de 
tapet, a celui de-al treilea – 2 suluri,  iar a celui de-al patrulea – 1 sul. 
Ce parte din tapet este necesară pentru a căptuși fiecare perete? Ce 
parte de tapet va rămânea?

911.	Desenați un pătrat cu latura de 4 cm. Împărțiți-l în 16 părți. Colorați 
5 părți cu creion roșu și 7 părți – cu cel albastru. Scrieți cu ajutorul 
fracțiilor ce parte din pătrat: 1) este de culoare roșie: 2) are culoarea 
albastră; 3) nu este colorată. Care din aceste părți este cea mai 
mare? Cea mai mică?

	PROBLEME PENTRU REPETARE

912.	Calculați: 1) 152 · 64 - 8400; 2) (36 + 16 · 4) : 10 - 5.

913.	Rezolvați ecuațiile:
 1) 144 - (х : 11 + 21) · 5 = 14; 2) 120 : (х - 19) = 6.

914.	Pentru iarmarocul școlar 15 fetițe au copt 270 de checuri, pe care 
le-au vândut cu câte 2 grivne bucata. Banii primiți ele i-au împărțit 
egal între dânsele. Câți bani a câștigat fiecare fetiță?

915.Parcul pentru copii are formă dreptunghiulară; aria lui este egală 
cu 21 ha, iar lățimea – 250 m. Calculați perimetru parcului.

§ 24. FRACȚIILE ȘI ÎMPĂRȚIREA

Uitați-vă la figura 212. Voi vedeți 3 nuci întregi. 
Dacă le-am împărți în jumătăţi, atunci obținem 6 

jumătăți, sau
6

2
 nuci.  Am obținut că numărul 

natural 3 și fracția 
6

2
 exprimă una și aceeași 

cantitate de nuci, adică   
6

3
2

= .             Dar, din Fig. 212
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altă parte, numărul 3 este egal cu câtul numerelor 6 și 2. Reiese, că  
6

6 : 2
2

= .

În general, câtul de la împărțirea a două numere naturale 
poate fi prezentat în formă de fracție ordinară. Numărătorul 
acestei fracții este egal cu deîmpărțitul, numitorul – cu 
împărțitorul, iar linia de fracție înlocuiește semnul împărțirii. 

De exemplu, 2
2 :5

5
= , 

7
7 :7

7
= , 

16
16 : 3

3
= . Voi vedeți că 

atunci, când deîmpărțitul este mai mic decât împărțitorul, 
obținem o fracție regulată. Însă când deîmpărțitul este mai 
mare sau egal cu împărțitorul, atunci fracția obținută este 
neregulată.

Voi știți că un număr natural se poate împărți la altul sau fără 
rest sau cu rest. De exemplu, 30 : 6 = 5, iar 30 : 7 = 4 (rest 2). Dacă 
prezentăm câtul în formă de fracție, atunci aceste egalități se pot 

scrie astfel: 
30

5
6

=  şі 30 2
4

7 7
= + .

Din primul exemplu reiese că orice număr natural poate fi 

prezentat în formă de fracție: 30 25 20
5

6 5 4
= = = .

Suma 
2

4
7

+  pe scurt se scrie 
2

4
7

 și se citește „patru întregi 

și două șeptimi”.

Numărul  2
4

7
 este număr de tip nou. El este numit număr 

mixt. În scrierea lui numărul 4 se numește partea întreagă, iar    
2

7
  – partea fracționară.

 numărul mixt este egal cu suma părții întregi și a 
celei fracționare a lui; partea fracționară a numărului 
mixt totdeauna este fracție regulată.

Atrageți atenția:
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Operația care transformă fracția neregulată în număr mixt 
(sau număr natural), se numește separarea părții întregi din 
fracția neregulată.

	 Regula separării părții întregi din fracția neregulată.
Pentru a separa partea întreagă din fracția neregulată trebuie:
1) de împărțit numărătorul fracției date la numitor;
2) câtul de-l scris ca partea întreagă a numărului mixt căutat;
3) numitorul părții fracționare este numitorul fracției date;
4) numărătorul părții fracționare este restul de la împărțire.

Oare totdeauna se poate separa partea întreagă din fracția 
neregulată? Da, deoarece fracția neregulată totdeauna este mai 
mare sau egală cu 1.

P r o b l e m a  1. Separați partea întreagă din fracția 
32

5
.

R e z o l v a r e .  Împărțim numărătorul acestei fracții la numitorul ei. 
Câtul incomplet este egal cu 6, iar restul – cu 2. De aceea partea 
întreagă a numărului mixt este 6, iar numărătorul părții fracționare a 

lui este 2. Putem scrie: =32 2
6

5 5
.

După care regulă numărul mixt îl putem transforma în fracție 
neregulată? Să judecăm.  

În problema rezolvată numărul mixt  
2

6
5

 noi l-am obținut în 

urma împărțirii numărului 32 la 5. Deci, numitorul fracției neregulate 
este 5. Deoarece numărul 32 nu se împarte la 5 fără rest, avem că 
32 : 5 = 6 (rest 2). Cu formula pentru aflarea deîmpărțitului la 
împărțirea cu rest obținem că 32 = 6 • 5 + 2. Iar pentru numărul 

mixt   
2

6
5

  aceasta înseamnă  că noi mai întâi partea întreagă a lui 

6 am înmulțit-o cu numitorul părții fracționare, iar apoi am adunat 
numărul 2 al părții fracționare.

MEMORIZAȚI!
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Deci, 
2 32

6
5 5

= . Putem generaliza rezolvarea problemei și să scriem 

regula.

	 Regula transformării a numărului mixt în fracție neregulată.
Pentru a transforma numărul mixt în fracție neregulată trebuie:
1) în numitorul fracției căutate trebuie scris numitorul părții 
fracționare;
2) partea întreagă o înmulțim cu numitorul părții fracționare;
3) adunăm produsul obținut cu numărătorul părții fracționare;
4) suma obținută este numărătorul fracției căutate.

P r o b l e m a  2. Transformați într-o fracție neregulată numărul  5
8

6
.

R e z o l v a r e .

	 Află mai mult

 Scrierea fracțiilor cu ajutorul numărătorului și a numitorului 
a apărut în Grecia antică. Însă grecii scriau numitorul 
sus, iar numărătorul sub linia de fracție. Fracțiile în forma 
obișnuită pentru noi primii au început 
să le scrie hindușii aproximativ 1500 
de ani în urmă, însă ei nu scriau linia 
de fracție între numărător și numitor. 
Linia de fracție a intrat în circuit numai 
aproape cu 300 de ani în urmă. 

MEMORIZAȚI!
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Primul savant european, care a început să aplice și să răspândească 
scrierea actuală a fracțiilor a fost negustorul și călătorul italian Fibonacci 
(Leonardo Pisano).

1. Сum de exprimat prin fracție câtul a două numere? Ce este 
numărător în această fracție? Dar numitor?

2. Cum de scris fracția în formă de cât?
3. Ce este număr mixt? Aduceți exemplu.
4. Ce fracție este partea fracționară a numărului mixt?
5. Cum de separat partea întreagă din fracția neregulată?
6. Cum de transformat numărul mixt într-o fracție neregulată?

REZOLVAȚI PROBLEMELE

916ђ.	Oare este adevărat că  2

5
 este egal cu:

 1) 2 + 5; 2) 5 - 2; 3) 2 · 5; 4) 2 : 5?

917ђ.	Oare este adevărat că 3 : 4 este egal cu:

 1) 3 + 4; 2) 4 - 3; 3) 
3

4
;  4) 3 · 4?

918ђ.	Citiți numerele:

 1) 
3

6
7

; 2) 
1

4
5

;  3) 
13

12
14

; 4) 
1

7
4

.

 Numiți: a) partea întreagă a numărului mixt; b) partea fracționară a 
numărului mixt.

919ђ.	Oare poate partea fracționară a numărului mixt să fie egală cu:

 1) 
4

9
;  2) 

9

4
;  3) 

4

19
;  4) 

100

99
?

920°.	Scrieți în formă de fracție:
 1) 4 : 5;  2) 12 : 4;  3) 15 : 12;  4) 7 : 7.
 Din fracțiile obținute scrieți:

a) fracțiile regulate; b) fracțiile neregulate.
921°. Scrieți în formă de fracție:
 1) 3 : 7;  2) 15 : 5;  3) 21 : 5;  4) 1 : 4.
 Din fracțiile obținute scrieți:

a) fracțiile regulate; b) fracțiile neregulate.

AMINTIȚI-VĂ PRINCIPALUL
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922°.	 Scrieți în formă de număr mixt:

 1) + 3
5

4
;  2) + 3

7
5

;  3) + 12
12

19
; 4) + 112

111
114

.

923°.	Scrieți în formă de număr mixt:

 1) + 2
8

5
;  2) + 10

11
13

;  3) + 22
15

27
; 4) + 1125

222
1265

.

924°.	 Cu care date trebuie completate pătrățelele goale ale 
tabelului 39?

Tabelul 39

Câtul 
	

Fracția Deîmpărțitul Împărțitorul Numărătorul Numitorul

3 : 5

13

7

5 15
5 17

925°.	Scrieți 1 în formă de fracție cu numitorul:
 1) 5;       2) 25;       3) 44;       4) 77;       5) 555;       6) 10.

926°.	Scrieți 1 în formă de fracție cu numărătorul:
 1) 7;       2) 111;       3) 56;       4) 13;       5) 2369;       6) 100.

927°.	Scrieți numărul 3 în formă de fracție cu numitorul:
 1) 10;       2) 2;       3) 3;       4) 5;       5) 6;       6) 11.

928°.	Scrieți numărul 5 în formă de fracție cu numitorul:
 1) 5;       2) 10;       3) 50;       4) 25;       5) 40;       6) 100.

929°. Scrieți patru numere, care sunt mai:
 1) mari de 3, însă mai mici decât 4;
 2) mari decât 5, însă mai mici decât 6;
 3) mari decât 15, însă mai mici decât 16.
930°.	Scrieți trei numere care sunt:
 1) mai mici decât 7, însă mai mari decât 6;
 2) mai mici decât 12, însă mai mari decât 11;
 3) mai mici decât 45, însă mai mari decât 44.
931°.	 Comparați:

 1) 6 : 5şi 8

5
;     2) 17 : 8şi 21

8
;     3) 125 : 4şi 81

4
;     4) 145 : 12şi 78

12
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932°.	Comparați:

 1) 8 : 3 şi 11

3
;  2) 25 : 12 şi 49

12
;  3) 125 : 15 şi 75

15
;  4) 124 : 17 şi 45

17
.

933°.	Separați partea întreagă din fracția neregulată:

 1) 
10

9
;       2) 

15

4
;       3) 

21

2
;       4) 

110

13
;       5) 

53

4
;       6) 

99

3
.

934°. Separați partea întreagă din fracția neregulată:

 1) 
12

11
;       2) 

17

3
;       3) 

23

2
;       4) 

112

5
;       5) 

65

4
;       6) 

77

7
.

935°.	Scrieți fracția neregulată în formă de număr mixt:

 1) 
13

9
;       2) 

78

5
;       3) 

154

13
;       4) 

145

5
;       5) 

123

3
;       6) 

125

23
.

936°.	Scrieți fracția neregulată în formă de număr mixt:

 1) 
23

11
;  2) 

45

4
;  3) 

111

13
;  4) 

147

27
.

937°.	Scrieți în formă de cât numărul mixt::

 1) 
2

1
5

;  2) 
6

4
7

;  3) 
5

3
11

;  4) 
4

10
9

.

938°.	Scrieți în formă de cât numărul mixt:

 1) 
2

1
9

;  2) 
3

5
8

;  3) 
5

7
12

;  4) 
5

11
9

.

939°.	Scrieți numărul mixt în formă de fracție neregulată:

 1) 
1

6
5

;  2) 
2

9
7

;  3) 
2

12
9

;  4) 
3

5
4

.

940°.	Scrieți numărul mixt în formă de fracție neregulată:

 1) 
2

31
5

;  2) 
1

4
6

;  3) 
2

44
7

;  4) 
1

3
4

.

941°.	O bucată de țesătură pentru blugi au tăiat-o în 12 părți egale; 
trei din ele s-au folosit pentru a coase pantaloni, iar altele – pentru 
a coase scurte. Ce parte din țesătură s-a cheltuit pentru a coase 
pantaloni, iar ce parte pentru a coase scurte?

942°.	Pentru lucrul executat Sandu a primit 112 grivne, iar Ion – 109 
grivne. Acasă au hotărât să împartă banii egal între ei, tata și mama. 
Câți bani i-au revenit fiecăruia?

943°.	Separați partea întreagă din fracția neregulată:: 23

7
, 

17

3
, 

19

2
, 
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125

125
. Scrieți numerele obținute în ordine crescândă. Care din aceste 

fracții este cea mai mare?

944°.	Separați partea întreagă din fracțiile neregulate: 33

5
, 

45

4
, 

17

2
,  

625

625
. Scrieți numerele obținute în ordine descrescătoare. Care din 

aceste fracții este cea mai mică?
945°.	 Desenați semidreapta numerică și notați pe ea punctele care 

corespund numerelor:1) 
5

4
; 2) 

3

4
; 3) 

7

4
; 4) 

9

4
.

 Care din numere este amplasat cel mai aproape de originea de coordonate?
946°.	 Desenați semidreapta numerică și notați pe ea punctele care 

corespund numerelor: 1) 
5

3
; 2) 

2

3
; 3) 

8

3
; 4) 

10

3
.

Care din aceste numere este situat cel mai departe de originea de coordonate?
947.	Comparați:

 1) 
1

3
4
şi15

4
;      2) 

5
7

6
şi 51

6
;      3) 

3
15

5
 şi153

5
;      4) 

1
124

3
şi124

3
.

948.	Comparați:

 1) 
1

2
8
şi13

8
;     2) 

1
12

6
şi 43

6
;     3) 

2
45

5
şi 100

5
;     4) 

2
145

3
şi 145

3
.

949.	Scrieți în formă de număr mixt fracția 
a

b
, dacă:

 1) b = 5, iar numărătorul – cu 3 mai mare ca numitorul;
 2) b = 9,  iar numărătorul – cu 13 mai mic decât numitorul;
 3) a = 85,iar numitorul – cu 4 mai mic decât numărătorul.

950.	Scrieți în formă de număr mixt fracția 
a

b
, dacă:

 1) a = 46, iar numitorul – cu 7 mai mic decât numărătorul;
 2) a = 235, iar numitorul – cu 13 mai mic decât numărătorul;
 3) b = 8, iar numărătorul – cu 8 mai mare decât numitorul. 

951.	Scrieți în formă de fracție neregulată numărul mixt  
2

5
a , dacă:     

1) a = 1; 2) a = 10; 3) a = 21; 4) a = 24; 5) a = 100.
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952.	 Scrieți în formă de fracție neregulată numărul mixt 
12

13
b , dacă: 1) b = 2; 2) b = 20; 3) b = 19; 4) b = 145; 5) b = 101. 

953.	Pentru repararea a 3 săli de clasă identice trebuie 25 suluri de 
tapet. Oare vor fi suficiente 17 suluri de tapet pentru reparația a două 
astfel de săli de clasă?

954.	Pentru udarea a 5 parcele identice orașul trebuie să cheltuie 345 l 
apă. Oare vor fi suficiente 196 l pentru udarea a trei astfel de parcele?

955.	Pentru care valoare a lui x este satisfăcută egalitatea:

 1) 
х = 3

8 3
;  2) 

х = 3
2

8 8
;  3) 

х = + 7
1

8 8
?

956.	Pentru care valoare a lui y este adevărată egalitatea:

 1) 
y = 8

5 8
;  2) 

y = 1
3

5 5
;  3) 

y = + 4
1

5 5
?

957*.	Aflați cel mai mic număr cu două cifre, care fiind împărțit la 19, 
dă restul 9.

958*.	Aflați cel mai mare număr de două cifre, în rezultatul împărții 
căruia la 11 obținem restul 3.

959*.	Numiți 5 prechi de numere, care fiind puse în locul lui x și y, ar 

transforma egalitatea  x
y= + 7

10 10
  în egalitate adevărată.

960*.	La împărțirea la 7 a sumei numărului 8 cu dublul unui număr 
necunoscut s-a obținut la cât 4, iar la rest – numărul 2. Aflați numărul 
necunoscut.

	PUNEȚI ÎN PRACTICĂ

961.	Pentru reparația camerei lui Vasilică tata a cumpărat  1
12

4
 metri 

de plintă. Oare va ajunge plinta şi lui tata, dacă dimensiunile camerei 
sunt 3 metri pe 4 metri?

962.	 Conform rețetei pentru a coace franzele cu brânză mama are 

nevoie de  17

12
  kg făină. Mama are 2 kg. Oare îi va ajunge mamei 

făină?
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	PROBLEME PENTRU REPETARE

963.	Rezolvați ecuațiile:
 1) 100 : (18 + (82 - 10х) : 6) = 5; 2) (105 - (25 + 6х) · 4) · 30 = 150.

964.	Un turist a parcurrs în patru zile 82 km, totodată el parcurgea în 
fiecare zi cu 3 km mai puțin decât în cea precedentă. Câți kilometri a 
parcurs turistul în ultima zi?

965.	 Câte garnituri de cuvinte pot fi alcătuite din cuveintele IARBĂ, 
FLORI, SOARE?

§ 25. AFLAREA FRACȚIEI DINTR-UN NUMĂR. 
AFLAREA NUMĂRULUI DUPĂ FRACȚIA DATĂ A LUI

În pragrafele precedente voi ați aflat ce este fracția, ați 
clarificat ce arată numărătorul fracției, iar ce – numitorul ei. În 
practică suntem nevoiți să aflăm numărul, care alcătuiește din 

numărul dat, de exemplu, 1

100
, 

2

5
, 

17

25
 Așa probleme sunt 

numite probleme la aflarea fracției dintr-un număr. Ele pot fi 
soluționate cu metode atât algebrice, cât și aritmetice.

P r o b l e m a  1.  Casa lui Aurel se află la 540 m de școală. El a 

parcurs  
2

3
 din drum. Câți metri a parcurs Aurel?

R e z o l v a r e .  Facem desen la problemă (fig. 213).

540 м

540 : 3

x : 2

x 3
3

2
3

Fig. 213

m
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 Alcătuim scrierea prescurtată a datelor problemei. 

 Drumul până la școală – 540 m  — = 3
1

3

 A parcurs Aurel - ? -  2

3

	 1.	 Metoda aritmetică.

 1.Câți metri corespund fracției  1

3
 de drum?

 540 : 3 = 180 (m).

 2.  Câți metri revin la  2

3
 de drum?

 180 · 2 = 360 (m).
 Deci, Aurel a parcurs 360 m..

	 Regula aflării fracției dintr-un număr.
Pentru a afla cât reprezintă o fracție dintr-un număr, împărțim 
numărul dat la numitorul fracției și înmulțim rezultatul cu 
numărătorul ei.

 2.	 Metoda algebrică

MEMORIZAȚI!
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1) numărul, primit drept 1, exprimați-l printr-o fracție neregulată 
cu același numitor, ca și fracția dată;

2) pentru a alcătui ecuația compuneți expresiile pentru o parte 
din numărul dat și o parte din numărul căutat și egalați-le.

În practică deseori avem nevoie să rezolvăm problema inversă. 
Adică, să aflăm numărul, știind, că un număr dat alcătuiește o parte 
a lui. Așa probleme sunt numite probleme la aflarea numărului după 
fracția dată a lui. Ele tot pot fi rezolvate cu metodele și aritmetică, 
și algebrică.

P r o b l e m a  2. Aria teritoriului Norvegiei – 384 000 km2, ceea ce 

alcătuiește 
16

25
 din teritoriul Ucrainei. Care este aria teritoriului Ucrainei?

R e z o l v a r e . 
	 1.	 Metoda aritmetică.

 1.Câți km2 alcătuiește  1

25
 din aria teritoriului Norvegiei?

 384 000 : 16 = 24 000 (km2).
 2. Câți km2 constituie 25 astfel de părți?
 24 000 · 25 = 600 000 (km2).
 Așadar, aria teritoriului Ucrainei constituie 600 000 km2.

	 Regula aflării numărului după fracția dată a lui.
Pentru a afla numărul după fracția dată a lui trebuie numărul 
dat de împărțit la numărătorul fracției și rezultatul obținut de-l 
înmulțit cu numitorul ei.

Atrageți atenția:

MEMORIZAȚI!
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 2.	 Metoda algebrică.

1) numărul, primit drept 1, exprimați-l printr-o fracție neregulată 
cu același numitor, ca și fracția dată;

2) pentru a scrie ecuația, alcătuiți expresiile pentru o parte din 
numărul dat și o parte din numărul căutat, și egalați-le.

	 Aflați mai mult

 Andrei Grigorievici Konforovici – matematician și pedagog cunoscut 
ucrainean. S-a născut în 21 decembrie anul 1923 în satul Buda-
Babinețika a raionului Borodianskii regiunea Kiev. 

Atrageți atenția:
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   Direcția principală a activității metodice și ștințâifice ale lui A. G. 
Konforovici a devenit istoria matematicii și popularizarea cunoștințelor 
matematice. A lăsat moștenire peste 200 de lucrări tipărite. Ele 
sunt dedicate pregătirii matematice ale elevilor, olimpiadelor de 
matematică, analizei literaturii științifico-populare matematice și de 
informatică, aplicărilor matematicii, întrebărilor din istoria matematicii, 
jocurilor și șaradelor matematice.

1. Ce se dă și ce trebuie de aflat în problemele de aflare a fracției 
dintr-un număr.
2. Cum de aflat o fracție dintr-un număr?
3. Explicați ce se dă și ce trebuie de aflat în problemele la aflarea 
numărului după fracția dată a lui.
4. Cum de aflat numărul după fracția dată a lui

	REZOLVA-ȚI PROBLEMELE

966ђ.	Terminați corect regula.
 Pentru a afla fracția dintr-un număr, trebuie numărul dat…:
 1) de înmulțit la numitorul fracției și de-l împărțit la numărătorul lui;
 2) de-l împărțit la numitorul fracției și de înmulțit rezultatul cu numărătorul ei.
967ђ.	 În care din cele două cazuri Andrieș a judecat corect? Pentru a 

afla 
3

4
 din 24, trebuie:

 1) 24 : 4 = 6,  iar apoi  6 · 3 = 18;	2) 24 : 3 = 8, iar apoi  8 · 4 = 32.

968ђ.	Terminați corect regula.
 Pentru a afla numărul după fracția dată a lui, trebui numărul dat … :
 1) de-l înmulțit cu numărătorul fracției și de împărțit la numitorul ei;
 2) de împărțit la numărător și de înmulțit cu numitorul ei.
969ђ.	În care din cele două cazuri Arcade a judecat corect? Pentru a 

afla numărul ale cărui  8

12
 parte este egală cu 48, trebuie:

 1) 48 : 8 = 6, iar apoi 6 · 12 = 72; 2) 48 : 12 = 4, iar apoi 4 · 8 = 32.

970°.	Aflați:  1) 
2

3
 din 9; 3) 

4

5
 din 20; 5) 

21

20
 din 80;

  2) 
3

4
 din 12; 4) 

7

4
 din 32; 6) 

12

7
 din 49;

AMINTIȚI-VĂ PRINCIPALUL
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971°.	 Desenați segmentul AB cu lungimea 6 cm și segmentul CD, a 
cărui lungime constituie:

 1) 
1

3
 din lungimea segmentului AB;  3) 

3

2
 din lungimea segmentului AB;

 2) 
2

3
 din lungimea segmentului AB; 4) 

7

6
  din lungimea segmentului AB;

972°.	Cu ce este egală măsura în grade a unghiului, care alcătuiește:

 1) 
2

10
 din unghiul întins;  3) 

4

9
 din unghiul drept;

 2) 
5

18
 din unghiul desfășurat; 4) 

11

9
 din unghiul drept?

973°.	 Ce este egală măsura în grade a unghiului, care constituie:

 1) 
7

10
 din unghiul întins;;  3) 

8

9
 din unghiul drept;

 2) 
11

18
 din unghiul întins;  4) 

13

10
 din unghiul drept?

974°.	 Înălțimea lui Sandu este 185 cm, iar înălțimea Măriuței constituie 
4

5
 din înălțimea lui Sandu. Ce înălțime are Măriuța?

975°.	 Clasa a 5-a A a adunat 65 kg maculatură, iar a 5-a B - 14

13
 din aceea 

ce a adunat a 5-a A. Câte kilograme de maculatură au adunat ambele clase? 

145 cm

? cm
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976°.	Veronica planifica să facă tema pentru acasă în 45 minute, însă a consumat 
7

9
 din acest timp. În câte minute a făcut Veronica tema pentru acasă?

977°.	Sandu planifica să ajungă la bunica în 50 min, însă a cheltuit 7

5
  

din acest timp. În cât timp a ajuns la bunica Sandu?
978°.	Masa unui pepene verde este 12 kg. Câte kilograme alcătuiesc 

5

6
 din pepenele verde?

979°.	În noiembrie în 
2

3
 din toate zilele a plouat. Câte zile ploioase au 

fost în noiembrie?
980°.	Aflați numărul dacă:

 1) a lui  
1

3
 este egală cu 12;  4) a lui  2

7
 sunt egale cu 28;

 2) a lui  5

6
 sunt egale cu 30;  5) a lui  9

5
 sunt egale cu 45;

 3) a lui  17

4
 sunt egale cu 68; 6) a lui  25

12
 sunt egale cu 15;

981°.	Cu ce este egală lungimea segmentului AB, dacă:

 1) 
1

2
 din lungimea lui este egală cu 5 cm;

 2) 
5

7
 din lungimea lui este egală cu 15 cm;

 3) 
4

3
 din lungimea lui este egală cu 24 cm;

982°.	 Cu ce este egal unghiul, dacă:

 1) a lui  2

3
 sunt egale cu unghiul drept;

 2)a lui  5

9
 sunt egale cu unghiul drept;

 3) a lui  9

2
 sunt egale cu unghiul desfășurat?
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983°.	Cu ce este egal unghiul, dacă:

 1) a lui   5

6
 sunt egale cu unghiul drept;

 2) a lui   9

10
 sunt egale cu unghiul drept;

 3) a lui   9

8
 sunt egale cu unghiul desfășurat?

984°.	 Petru a rezolvat 20 de exerciții, ce constituie  
5

7
 din toată 

însărcinarea. Câte exerciții trebuiea să rezolve Petru?
985°. În excursie la Lvov se pregăteau să meargă 24 elevi, ceea ce 

constituiea 4

5
 din toată clasa. Câți elevi sunt în clasă?

986.	În magazin erau 280 kg înghețată. În prima zi au vândut 3

7
 din 

toată cantitatea de înghețată, iar în a doua – 
3

4
 din ceea ce s-a 

vândut în prima zi. Câte kilograme de înghețată s-au vândut în două zile?

987.	 Turiștii au parcurs 24 km. În prima zi au parcurs    
3

8
 din tot 

itinerarul, iar în a doua - 2

3
 din drumul parcurs în prima zi. Restul 

drumului ei l-au parcurs a treia zi. Câți kilometri au parcurs turiștii în 
primele două zile?

988.	 Dintr-o panglică cu lungimea 21 m au tăiat o bucată, care 

alcătuiește  
2

3
 din lungimea ei, iar restul au tăiat în 7 părți egale. 

Care este lungimea fiecărei părți?

989.	Dintr-o ladă cu masa 30 kg au luat  3

5
 bomboane, iar restul l-au 

împărțit egal la 4 cumpărători. Câte kilograme de bomboane a 
achiziționat fiecare cumpărător?

990.	Într-o livadă cresc peri și pruni. Aria parcelei cu pruni alcătuiește 
7

3
  din aria parcelei, ocupată de peri. Care este aria livezii, dacă perii 
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ocupă 30 000 m2?

991.	 Dintr-o canistră au vărsat  
1

3
 benzină, apoi au turnat în ea 

cantitatea de benzină, care alcătuiește  
1

5
 din benzina, rămasă în 

canistră. Este în canistră mai multă sau mai puțină benzină, decât a 
fost la început? Câtă benzină era la urmă în canistră, dacă la început în 
ea erau 120 l?

992. Sandu a câștigat în loterie suma, care alcătuiește 
8

5
 din suma, 

câștigată de Aurel. Cine a câștigat mai mulți bani și cu cât, dacă 
Aurel a câștigat 400 grn?

993.	Au repartizat varza în 2 saci, totodată masa primului sac constituie	
1

2
3

 din masa sacului al doilea. Ce masă au împreună ambii saci, 

dacă în primul sac erau 70 kg?

994.	Iliuță a economisit în ianuarie 12 grn, ce constituie   4

3
 din aceea, 

ce el a economisit în decembrie, și cu 3 grn mai puțin, decât a 
economisit în februarie. În care lună Iliuță a economisit cel mai puțini 
bani și câți?

995.	Într-o brutărie au copt 12 plăcinte cu vișine, ceea ce reprezintă 
6

5
  

din plăcintele cu căpșune. De care plăcinte au fost coapte mai mult 
și cu cât?

996.	 Până la 1 septembrie într-un atelier de croitorie au cusut 196 

costume pentru fetițe, ceea ce reprezintă  
14

9
 din cantitatea 

costumelor pentru băieți. De care costume au cusut mai puține și cu cât?

997.	Un fermier a adunat cartofi, a căror masă reprezintă  11

9
 din masa 

cartofilor, culeși de alt fermier. La care fermier roada de cartofi este 
mai mare și cu cât, dacă primul a recoltat 121 000 kg?
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998.	 Mama a preparat pentru iarnă dulcețuri din vișine și căpșune. 

Cantitatea borcanelor cu dulceață de căpșune reprezintă 
11

5
 din 

cantitatea de borcane cu dulceață din vișine. Câte borcane în total a 
pregătit mama, dacă cu dulceață de căpșune erau 121 de borcane?

999.	Domițian a hotărât să înceapă o viață nouă și a alcătuit un orar 

nou al zilei sale. El a hotărât că 
1

6
  din zi să o închine citirii presei 

proaspete,  1

12
 – realizării a unor fapte bune, 3

8
 – practicării sportului, 

2

8
 – primirii meselor și 8 ore de dedicat somnului. Ajutați-i lui Domițian 

să clarifice dacă este realizabil al lui orar.
1000*.	Aglaița a citit o carte cu 240 pagini în 4 zile. În prima zi ea a citit 

1

3
  din carte, în a doua - 3

4
 din ceea ce a citit în prima zi, iar în ziua 

a treia – 
2

7
 din aceea ce a citit fetița în primele două zile în total și 

încă 10 pagini. Câte pagini a citit fetița în a patra zi?
1001*.	Costică avea de două ori mai multe cărți decât David. Costică 

i-a dat 1

4
 din cărțile sale lui David. Cine acum are mai multe cărți?

1002*.	Un pescar a prins un pește, la care coada are masa de 1 kg, iar 
capul – tot atât cât coada și jumătate din trunchi. Trunchiul are masa 
ca capul și coada împreună. Care era masa peștelui?

1003*.	La întrebarea „Ce oră este?” un om glumeț a răspuns: „Jumătate 

din timpul ce a trecut de la miezul nopții este egal cu 
3

4
 din timpul ce 

a rămas până la amiază”. Care a fost totuşi ora?
1004*.	Un sfert din eminenții clasei se ocupă cu muzica, iar o treime  

din muzicanți sunt eminenți. Cine sunt mai mulți în clasă: eminenți 
sau muzicanți?
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	PUNEȚI ÎN PRACTICĂ

1005.	 Pentru cumpărarea rechizitelor de cancelarie pentru școală 

părinții au cheltuit 4

16
 din suma, pe care au cheltuit-o pentru 

repararea camerei. Cât au cheltuit părinții pentru rechizitele școlare, 
dacă pentru reparație ei au cheltuit 1600 grn?

1006.	Aria camerei Ilenuței reprezintă 
8

5
 din aria camerei lui Sandu. La 

cine este mai mare camera și cu cât dacă aria camerei lui Sandu 
este 40 m2?

1007.	Câte zile durează primul semestru, dacă 
3

5
 din el reprezintă 72 

de zile?

	PROBLEME PENTRU REPETARE

1008.	Calculați:
 1) 1024 - 72 · 2; 2) (1024 - 72) · 2.

1009.	Rezolvați ecuațiile:
 1) 385 - (x +124) = 198; 2) 18 · (x + 9) = 1854.

1010.	O latură a unui dreptunghi este de trei ori mai mare decât alta. 
Aflați laturile dreptunghiului, dacă perimetrul lui este egal cu 64 cm.

1011.	 Aflați muchia cubului, dacă volumul lui este egal cu volumul 
paralelipipedului dreptunghiular cu dimensiunile de 4 cm, 3 cm,         
144 cm.
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VERIFICAȚI NIVELUL ÎNSUȘIRII MATERIALULUI

ÎNTREBĂRI DE CONTROL
1.	Ce este fracție ordinară? Ce arată numărătorul ei? Ce – 

numitorul?
2.	Care fracție se numește regulată?
3.	Care fracție se numește neregulată?
4.	Care fracție este egală cu 1?
5.	Care fracție este mai mare decât 1?
6.	Care fracție este mai mică decât 1?
7.	Explicați cum de comparat fracțiile cu numitori egali.
8.	Explicați cum de scris fracția în formă de cât.
9.	Ce este numărul mixt?

10.	Ce fracție este partea fracționară a numărului mixt?
11.	Cum de separat partea întreagă din fracția neregulată?
12.	Cum de transformat numărul mixt în fracție neregulată?
13.	Explicați cum de aflat o fracție din numărul dat.
14.	Explicați cum de aflat numărul după fracția dată a lui.
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VERIFICAȚI NIVELUL ÎNSUȘIRII MATERIALULUI

ÎNSĂRCINĂRI-TEST
 Citiți cu atenție problemele și găsiți printre răspunsurile propuse 

pe cel corect. Pentru efectuarea însărcinării-test trebuie 10 – 15 
min.

1°.	Care din fracțiile de mai jos sunt neregulate?

 А. 
3

4
. B. 

4

9
.  C.	

10

10
.  D.	

9

10
.

2°.	Cu ce este egală partea întreagă a numărului  16

5
?

	 А. 1.  B.	16.  C.	5.  D.	3.

3°.	 Într-o livadă sunt 36 pomi, din ei  
7

12
 – meri. Câți meri sunt în 

livadă?

	 А. 18.  B. 21.  C.	12.  D.	16.

4.	Pentru care valoare a lui y este adevărată egalitatea  
2

2
7 7

y = ?

 А. 14.  B. 11.  C.	16.  D.	4.

5*.	Pentru repararea cabinetului clasei a 5-a A au cheltuit o sumă, 

egală cu 
2

2
5

  din suma, cheltuită pentru reparația cabinetului 

clasei a 5-a B. Cu cât mai multe mijloace bănești s-au cheltuit 
pentru reparația cabinetului clasei a 5-a A, dacă pentru reparația 
cabinetului clasei a 5-a B s-au cheltuit 2400 grn?

	 А. 5760 grn.  B. 1400 grn.  C. 1000 grn. D. 3360 grn.



7
CAPITOLUL  FRACŢII ZECIMALE                                                                            

ŞI OPERAŢII CU ELE

În capitol veţi afla:
	 ce este fracţia zecimală şi care este structura ei;
	 care sunt regulile de adunare şi scădere a fracţiilor zecimale;
	 cum de aflat produsul şi câtul a două fracţii zecimale;
	 cum de comparat fracţiile zecimale;
	 în ce constă rotunjirea numărului şi cum de rotunjit 

numerele; 
	 cum de pus în practică materialul studiat.
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§ 26.  ADUNAREA ȘI SCĂDEREA FRACȚIILOR      
CU ACEIAȘI NUMITORI

Voi deja știți cum de adunat și scăzut numerele naturale. 
Fracțiile cu aceiași numitori de asemenea se pot aduna și 
scădea.

Tot așa ca la adunarea numerelor naturale, fracțiile, care se 
adună, se numesc termeni, iar rezultatul adunării se numește 
sumă.

Conform cărei reguli se adună fracțiile cu aceiași numitori? 
Să examinăm un exemplu.

P r o b l e m a  1. Mama a cumpărat la 
copii un baton de ciocolată, în care sunt 
18 porțiuni. Ilenuța a spus că ar mânca 5 
porțiuni din baton, iar Ionuț a spus că ar 
mânca 7 porțiuni (fig. 214). Ce parte din 
batonul de ciocolată ar mânca Ilenuța și 
Ionuț împreună?

R e z o l v a r e .  O porțiune este a 
1

18
 parte din batonul de ciocolată. 

Ilenuța ar fi mâncat  
5

18
 părți din baton, iar Ionuț -  

7

18
 din baton. 

Împreună copiii ar fi mâncat 12 porțiuni, adică  
12

18
 a batonului de 

ciocolată.

Rezolvând problema noi am procedat ca și cu numerele concrete – 
am adunat cantități de porțiuni de ciocolată, iar cu cuvântul „porțiune” 

am numit 
1

18
 parte din batonul de ciocolată. Cu alte cuvinte, căutând 

suma  
5 7

18 18
+  noi am lăsat fără schimbări același numitor al termenilor, 

dar am adunat numai numărătorii lor. Încercați de sine stătător să 
formulați regula adunării fracțiilor cu aceiași numitori și comparați-o cu 
cea din manual.

Fig. 214
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Regula adunării fracțiilor cu aceiași numitori.
Pentru a afla suma a două fracții cu aceiași numitori, trebuie:
1) numitorul comun de-l scris la numitorul sumei;
2) de adunat numărătorii și de scris rezultatul la numărătorul 
sumei.

a b a b

c c c

++ =

De exemplu: 2 3 2 3 5

7 7 7 7

++ = = .

Oare este valabilă regula adunării pentru trei și mai multe 
fracții cu aceiași numitori? Da. De exemplu:

1 3 5 4 2 1 3 5 4 2 15

21 21 21 21 21 21 21

+ + + ++ + + + = = .

La adunarea fracțiilor, tot așa, ca și la adunarea numerelor 
naturale, se îndeplinesc legile adunării.

P r o b l e m a  2. Aflați suma 
9 5 1

11 11 11
 + +  

.

Rezolvare. 

 dacă la adunarea fracțiilor cu aceiași numitori primim la 
rezultat fracție neregulată, atunci trebuie în ea de separat 
părțile întreagă și fracționară și de reprezentat răspunsul prin 
număr mixt.

MEMORIZAȚI!

Atrageți atenția:
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P r o b l e m a  3. Tata le-a dat copiilor 11 părticele din batonul de 
ciocolată, de toate erau 18 părticele. Ilenuța a mâncat 4 părticele ale 
batonului, iar restul părticelelor le-a mâncat Ionuț. Cu ce parte din 
baton mai mult a mâncat Ionuț decât Ilenuța? 

R e z o l v a r e .  O părticică este 
1

18
 parte din batonul de ciocolată. 

Ilenuța a mâncat 4

18
 parte a batonului, iar Ionuț a mâncat 11 - 4 = 7 

părticele, adică 
11 4 7

18 18 18
- =  parte din baton. Pentru a afla cu cât a 

mâncat mai mult Ionuț, decât Ilenuța trebuie din 
7

18
  de scăzut  

4

18
. 

Vom avea: -- = =7 4 7 4 3

18 18 18 18
.

 Răspuns: Ilenuța a mâncat mai mult decât Ilenuța cu 
3

18
 părți ale 

batonului.

Regula scăderii fracțiilor cu aceiași numitori.
Pentru a afla diferența a două fracții cu numitori egali trebuie:
1) numitorul comun de-l scris la numitorul diferenței;
2) de scăzut din numărătorul descăzutului numărătorul 
scăzătorului și de scris rezultatul la numărătorul diferenței.

a b a b

c c c

-- =

 diferența a două fracții cu aceiași numitori, la care sunt egali 
numărătorii, totdeauna este egală cu zero.

MEMORIZAȚI!

Atrageți atenția:
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	 Află mai mult
 În Roma antică erau răspândite așa-numitele fracțiile dousprezecimi. 

Moneda de aramă, iar mai târziu unitate de masă, romanii o 
împărțeau în douăsprezece părți egale – uncii. În școlile Romei 
antice se acorda o atenție deosebită calculelor cu fracții. În cartea 
„Știința poeziei” Horațiu expune următoarul dialog al profesorului cu 
elevul.

–  Fiul Albina! Spune-mi: dacă noi, având cinci uncii, vom scădea 
una, ce va rămâne? – a întrebat profesorul.

– O treime din acca – a răspuns elevul.
– Minunat! Dar dacă noi vom adăuga la cele cinci uncii anterioare 

încă una, cât va fi în total? – iarăși întreabă profesorul.
– Jumătate de acca – a răspuns elevul.
Să traducem această problmeă în limba de azi. Luăm în vedere că:

1 acc = 12 uncii (aproximativ 327 g).
 Atunci:

5 1 5 1 4 1

12 12 12 12 3

-- = = = ,

5 1 5 1 6 1

12 12 12 12 2

++ = = = .

       
                        

1 acc
                                                         

1 uncie

Fig. 215

1. Formulați regula adunării a două fracții cu aceiași numitori.
2. Formulați regula scăderii a două fracții cu aceiași numitori.
3. Cu ce este egală diferența a două fracții cu numitori egali dacă 
numărătorii sunt aceiași?

AMINTIȚI-VĂ PRINCIPALUL
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	REZOLVAȚI PROBLEMELE

1012ђ.	Trebuie de adunat două fracții  1

5
 și 3

5
.

 1) Care va fi numitorul fracției, obținute în sumă:
 а) 5;  b) 10;  c) 25;  d) 4?
 2) Care va fi numărătorul fracției obținute în sumă:
 а) 5;  b) 4;  c) 3;  d) 10?
 3) Numiți fracția care este rezultatul adunării a fracțiilor date.

1013ђ.	Dacă la  
3

8
 adunăm 

2

8
, atunci în rezultat obținem fracția, în 

care:
 1) numărătorul este egal cu: а) 1; b) 2; c) 5; d) 8;
 2) numitorul este egal cu: а) 5; b) 8; c) 16; d) 64.

1014ђ.	Oare este adevărat că suma fracțiilor 
4

17
 și

2

17
 este fracția:

 1) 
6

34
;  2) 

8

17
;  3) 

6

17
;  4) 

2

17
?

1015ђ.	Trebuie de scăzut din fracția  4

5
 fracția  

1

5
.

 1) Care va fi numitorul fracției, obținute în rezultatul scăderii: а) 5;        
b) 10; c) 25; d) 3?

 2) Care va fi numărătorul fracției, obținute în rezultatul scăderii 
fracției: а) 5; b) 4; c) 3; d) 10?

 3) Numiți fracția care este rezultatul scăderii a fracțiilor date.

1016ђ.	Dacă am scădea din 
8

3
 fracția  

2

8
, , atunci diferența ar fi o 

fracție, în care:
 1) numitorul este egal cu: а) 1; b) 8; c) 0; d) 16;
 2) numărătorul este egal cu: а) 8; b) 6; c) 5; d) 1.

1017ђ.	Oare este adevărat că diferența fracțiilor    
9 3

і
13 13

 este fracția:

 1) 
3

13
; 2) 

6

31
;  3) 

12

13
;  4) 

6

26
?

și
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1018°.	Calculați oral:

 1) 
2 4

25 25
+ ;

 2) 
7 3

28 28
+ ;

 3) 
11 4

29 29
+ ;

 4) 
16 3

25 25
+ ;

 5) 
9 1

11 11
+ ;

 6) 
4 7

13 13
+ .

1019°.	Aflați suma fracțiilor:

 1) 
35

71
 şi 35

71
;  2) 

53

69
 şi  14

69
;  3) 

45

97
  şi  15

97
;  4) 

12

49
  şi  25

49
.

1020°.	Calculați:

 1) 
12 14

31 31
+ ;

 2) 
22 39

73 73
;

 3) 
24 17

59 59
+ ;

 4) 
216 19

253 253
+ ;

 5) 
39 106

151 151
+ ;

 6) 
240 357

1237 1237
+ .

1021°.	Calculați:

 1) 
23 14

37 37
+ ;

 2) 
22 39

83 83
+ ; 

 3) 
25 27

59 59
+ ;

 4) 
26 17

67 67
+ ;

 5) 
116 26

157 157
+ ;

 6) +44 37

123 123
.

1022°.	Aflați valoarea sumei  
a b d

c c c
+ +  , dacă:

 1) а = 1, b = 2, c = 5, d = 1;
 2) а = 2, b = 5, c = 11, d = 3;
 3) а = 7, b = 6, c = 23, d = 5.
1023°.	Aflați suma:
 1) două șeptimi și trei șeptimi;
 2) șaptesprezece asupra lui douăzeci și șapte și cinci asupra lui 

douăzeci și șapte;
 3) nouă asupra lui douăzeci și doi și cinci asupra lui douăzeci și doi.
1024°.	Comparați:

 1) 
11 12

35 35
+  şі 21

35
;

 2) 
27 32

67 67
+   şі 50

67
;

 3) 
27 28

79 79
+  şі 55

79
;

 4) 
25 35

83 83
+  şі 50

83
.

1025°.Comparați:

 1) 
12 19

37 37
+   şі 29

37
;  2) 

34 23

61 61
+   şі 60

61
.
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1026°.	Adunați fracțiile:

 1) 
12 13

30 30
+ ;     2) 

21 34

55 55
+ ;     3) 

11 17

56 56
+ ;     4) 

15 17

48 48
+ .

1027°.	Adunați fracțiile:

 1) 
23 5

42 42
+ ;     2) 

20 8

49 49
+ ;     3) 

41 25

66 66
+ ;     4) 

43 11

81 81
+ .

1028°.	 Aflați descăzutul, dacă diferența este egală cu 
123

143
, iar 

scăzătorul –   17

143
.

1029°.	Rezolvați ecuația:

 1) 
9 8

19 19 19

x - = ;  2) 
14 28

53 53 53

x - = ;  3) 
8 13

29 29 29

x+ = .

1030°.	Rezolvați ecuația;

 1) 
17 6

31 31 31

x - = ;  2) 
15 48

67 67 67

x - = ;  3) 
34 27

89 89 89

x+ = .

1031°.	Pentru a coase nasturii la rochie, Violetei i-au trebuit 15 min, 
iar pentru a calca rochia – 10 min. Ce parte din oră i-a fost necesară 
fetiței pentru a aduce rochia în ordine?

1032°.	 La lecția de matematică copiii au scris probă de control.     
7

33
 din toți elevii au primit note de la 10 până la 12 puncte,   19

33
 — 

de la 7 până la 9 puncte, restul elevilor – note, mai mici de 6 puncte. 
Ce parte din elevi au primit note bune (de la 7 până la 12 puncte)?

1033°.	Calculați:

 1) 
12 7

13 13
- ;  2) 

17 15

19 19
- ;  3) 

12 12

15 15
- .

1034°.	Aflați diferența fracțiilor:

 1) 
35

71
 şi 35

71

;

 2) 
53

69
 şi14

69
;  3) 

45

97
 şi 15

97
;  4) 

27

49
 şi 25

49

.

1035°.	Calculați

 1) 
22 14

31 31
- ;  2) 

52 39

73 73
- ;  3) 

440 337

1237 1237
- .
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1036°.	Aflați valoarea diferenței  
a b

c c
-  , dacă:

 1) а = 6, b = 3, c = 7; 2) а = 8, b = 5, c = 11.

1037°.	Aflați diferența fracțiilor:
 1) treisprezece cincisprezecimi și șapte cincisprezecimi;;
 2) treizeci și patru asupra lui patruzeci și  unu și treisprezece asupra 

lui patruzeci și unu;
 3) cincizeci și opt asupra lui nouăzeci și nouă și unsprezece asupra 

lui nouăzeci și nouă.
1038°.	Aflați diferența fracțiilor:

 1) 
23 5

42 42
- ;  2) 

20 13

49 49
- ;  3) 

41 25

66 66
- ;  4) 

43 7

81 81
- .

1039°.	Suma a trei fracții este egală cu 
112

159
, două din acestea sunt 

egale cu 
56

159
și 

37

159
. Aflați fracția necunoscută.

1040°.	Suma a două fracții este egală cu 
42

43
, iar una din fracții –  29

43

Aflați cealaltă fracție.
1041°.	Ce numere trebuie de pus în loc de literele a și b pentru ca 

egalitatea să fie adevărată:

 1) 
7 11

17 17 17

a + = ;

 2) 
32 23

41 41 41

b- = ;

 3) 
15 34

37 37 37

a+ = ;

 4) 
13 27

63 63 63

b - = ?

1042°.	Rezolvați ecuațiile:

 1) 
13 28

29 29 29

x + = ; 2) 
29 58

79 79 79

x + = ; 3) 
52 29

81 81 81

x- = .

1043°.	Rezolvați ecuațiile:

 1) 
26

31 31

17

31

x+ = ; 2) 
27 54

89 89 89

x + = ; 3) 
53 27

96 96 96

x- = .

1044°.	
19

33
 din fetițele clasei a 5-a B frecventează secții sportive, 

totodată 7

33
 se ocupă cu voleiul, iar altă parte – cu gimnastica. Ce

parte de fetițe se ocupă cu gimnastica?
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1045°.	 Într-un magazin s-a adus un lot de legume.  
11

17
 din toate 

legumele alcătuiesc ardeii, iar 
3

17
 – castraveții. Cu cât mai  mult s-au 

adus la magazin ardei decât castraveți?
1046.	Calculați::

 1) 
16 26 17

53 53 53
 + +  

;     3) 
24 17 35

59 59 59
- + ;     5) 

66 111 44

151 151 151
 + +  

;

 2) 
73 49 19

83 83 83
- - ;     4) 

2

9 9
 + +  

6 54 17

3 3 93
;     6) 

72 123 68

127 127 127
 + +  

.

1047. Calculați:

 1) 
13 14 17

37 37 37
 + +  

;     2) 
72 29 17

83 83 83
- - ;     3) 

35 17 45

59 59 59
- + .

1048.	 Repartizați următoarele sume în ordinea creșterii valorilor lor: 
13 25

47 47
+ , +15 27

47 47
, 

19 7

47 47
+ , 

29 3

47 47
+ .

1049.	Repartizați următoarele sume în ordinea descreșterii valorilor lor:

 
32 17

43 43
- , 

22 9

43 43
- , 

37 8

43 43
- , 

28 19

43 43
- .

1050.	Aflați valoarea expresiei 
a b d
c c c

 - +  
, dacă:

 1) а = 51, b = 23, c = 77, d = 14;
 2) а = 72, b = 25, c = 97, d = 33;
 3) а = 107, b = 26, c = 127, d = 66.
1051.	Rezolvați ecuația:

 1) 
14 5 28

39 39 39 39

x + + = ;

 2) 
17 8 27

53 53 53 53

x  - + =  
;

 3) 
39 17 58

89 89 89 89

x  + - =  
;

 4) 
53 17 32

101 101 101 101

x + - =  
.

1052.	Rezolvați ecuația:

 1) 
15 6 39

41 41 41 41

x+ + = ;

 2) 
36 19 28

67 67 67 67

x - - =  
;

 3) 
37 11 17

85 85 85 85

x  - + =  
;

 4) 
x + - =  

67 28 35

111 111 111 111
.
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1053.	Punctele M și N împart în părți segmentul AB, care are lungimea 

de 26 cm. Segmentul AM reprezintă 
5

13
 din segmentul AB, iar segmentul 

MN – 
7

13
 din segmentul AB. Care este lungimea segmentului NB?

1054.	Segmentul MN cu lungimea de 48 cm este împărțit în părți de 

punctele A și C. Segmentul MA constituie 
3

16
 din segmentul MN, segmentul 

AC – 
7

16
  a segmentului MN. Care este lungimea segmentului CN?

1055.	 Într-un microraion trăiesc 6300 de copii de vârstă școlară. În 

prima școală învață 
14

45
 din toți elevii, în a doua școală – cu 

2

45
 elevi 

mai mult, decât în prima, iar în a treia școală cu 
3

45
 elevi mai puțin 

decât în a doua. Restul copiilor învață în școlile altui microraion. Câți 
elevi învață în trei școli în total? Ce parte din elevi învață în trei școli 
în total? Câți din elevi învață în alte școli?

1056.	Au participat la concursul „Cangur” în a. 2010  1

20
 elevi ai școlii, 

în a . 2011 — 
3

20
 părți ai cantității elevilor școlii, iar în a. 2012 – cu 

1

20
 mai mult decât suma părților cantității elevilor ce au participat la 

concurs în primii doi ani. Ce parte a elevilor a participat la concursul 
„Cangur” în trei ani? Câți elevi au participat la concurs în trei ani în 
total, dacă în școală învață 600 elevi?

1057.	Măriuța s-a gândit la o fracție oarecare, pe care la început a 

mărit-o cu 
15

83
, apoi cu încă  34

83
. În rezultat ea a obținut  81

83
. La ce 

număr s-a gândit Măriuța?
1058.	Ionel s-a gândit la o oarecare fracție pe care la început a mărit-o 

cu 
27

91
, iar apoi suma a micșorat-o cu  

19

91
. A obținut în rezultat  

82

91

La care număr s-a gândit Ionel?
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1059.	Cu cât suma 
34 56

137 137
+  este mai mică decât numărul   

108

137
 și 

este mai mare decât diferența -135 77

137 137
?

1060.	 Cu cât suma 
17

211
+134

211
 este mai mare decât diferența 

-134 117

211 211
 și mai mică decât suma   

67 98

211 211
+ ?

1061*.	Calculați:
 1) 1 1 1 1 1 1

2 3 6 8 9 12
+ + + + +

;
 2) 

1 1 1 1 1

3 4 12 32 48
+ + + + .

1062*.	Sunt scrise consecutiv câteva numere. Primul număr este  
1

6
 , 

iar fiecare următorul – cu  1

3
 mai mare decât anteriorul. Aflați numărul, 

situat pe locul al cincilea în acest șir.

1063*.	Aflați suma numerelor: 
1 2 100

...
101 101 101

+ + + .

1064*.	 Scrieți fracția, al cărei numitor este cel mai mare număr de 
patru cifre, iar numărătorul este egal cu suma tuturor numerelor de 
trei cifre, scrise fiecare cu unele  și aceleași cifre.

	PUNEȚI ÎN PRACTICĂ

1065.	Distanța dintre Kiev și Harkov reprezintă  478

541
 din distanța de la 

Kiev până la Lvov, iar distanța de la Kiev până la Cerkasî – cu 
289

541
 

mai mică. Ce parte a distanței de la Kiev până la Lvov reprezintă 
distanța de la Kiev până la Cerkasî? Care este distanța de la Kiev 
până la Cerkasî și de la Kiev până la Harkov, dacă distanța de la Kiev 
până la Lvov este egală cu 541 km?

1066.	Cum de împărțit egal 7 pâini la 8 persoane?
1067.	Marina i-a ajutat mamei la gospodărie.  5

12
oră ea a dereticat în 

camere, 3

12
 oră – a spălat vesela. Cât timp Marina s-a ocupat cu 

gospodăria casnică?
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	PROBLEME PENTRU REPETARE

1068.	Calculați:
 1) 11 120 + 5555 + 21 080 + 4445; 2) 8 ore 37 min + 6 ore 56 min.
1069.	 Distanța dintre două orașe este 60 km. Din ele au pornit în 

același timp în aceeași direcție doi bicicliști. Viteza unuia din ei este 
12 km/oră, iar a altuia, ce se mișca în urma primului – 15 km/oră. 
Peste cât timp al doilea biciclist îl va ajunge din urmă pe primul?

1070.	Rezolvați ecuația:
 1) (140 - x) · 15 = 1845; 2) 325 - (x - 340) : 9 = 85.
1071.	Irina a citit 60 pagini din „Toreadorii de Vasiukivka” în 2 ore, iar 

Octavian – în 3 ore. De cât timp are nevoie fiecare din copii, pentru 
a citi toată cartea care are 540 pagini?

§ 27. COMPLETAREA FRACȚIEI REGULATE 
PÂNĂ LA UNITATE. SCĂDEREA FRACȚIEI DIN 

NUMĂRUL NATURAL

Cercetați figura 216. Voi vedeți că 
pentagonul este împărțit în 5 triunghiuri 
egale. Două din ele sunt colorate, iar 
trei – nu. Evident, că părțile colorate și 
necolorate se completează una pe alta 
până la un pentagon întreg. Acest gând 
poate fi reprezentat cu ajutorul fracțiilor. 

Partea vopsită alcătuiește 
2

5
  a 

pentagonului, iar cea nevopsită . Dacă luăm că pentagonul 

este 1, atunci se poate spune: fracția   2

5
  completează fracția 

3

5
 până la 1, și invers, fracția 

3

5
 completează fracția  2

5
   până 

Fig. 216
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la 1. Cu alte cuvinte, 2

5
 și  3

5
sunt perechea de fracții, care se 

completează una pe cealaltă până la 1.
Pentru a afla a doua fracție a unei astfel de perechi, trebuie de 

aflat diferența numărului 1 și a fracției date. Pentru aceasta trebuie 
1 de-l transformat în fracție neregulată, apoi de făcut scăderea. 
De exemplu:  5

1
5

= , și atunci   
5 2 3

5 5 5
- =  sau 

5 3 2

5 5 5
- = .

Voi probabil ați observat, că suma numărătorilor fracțiilor 
a unei astfel de perechi, totdeauna este egală cu numitorul. 
Ce aceea, pentru a afla a doua fracție a acestei perechi, este 
suficient de aflat diferența numitorului și numărătorului fracției 
date și de o scris în numărătorul fracției căutate.

 diferența numărului 1 și a fracției regulate este fracția, care 
completează fracția dată până la 1.

Oare se poate scădea fracția ordinară dintr-un număr 
întreg? Să examinăm problema.

P r o b l e m a  1.  Aflați diferența numărului 4 și a fracției  3

2
.

R e z o l v a r e .  Fracția dată are numitorul 2, de aceea reprezentăm 

numărul 4 în formă de fracție neregulată cu același numitor: = 8
4

2
. 

Aflăm diferența fracțiilor cu aceiași numitori:  - =8 3 5

2 2 2
. Diferența 

obținută  
5

2
 — fracție neregulată, de aceea separăm în ea partea 

întreagă:  =5 1
2

2 2
. Deci,  - =3 1

4 2
2 2

.

Atrageți atenția:
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Regula scăderii fracției din numărul natural.
Pentru a scădea fracția dintr-un număr natural, trebuie:
1) de scris numărul natural în formă de fracție neregulată cu 
același numitor ca la fracția dată;
2) de făcut scăderea fracțiilor cu aceiași numitori;
3) dacă diferența este fracție neregulată, atunci de separat                      
în ea partea întreagă.

Caz particular este atunci, când scăzătorul – fracție 
regulată. Atunci putem proceda și altfel.

P r o b l e m a  2. Vinni-Puh, fiind în ospeție la 
Iepuraș, a găsit un polobocel cu miere și a mâncat 
2

3
 kg din ea (fig. 217). Câtă miere i-a rămas 

Iepurașului, dacă în polobocel erau 3 kg miere?
R e z o l v a r e .

 MEMORIZAȚI!

Fig. 217

3 kg
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 diferența numărului natural, mai mare decât 1, și a fracției 
regulate este număr mixt, a cărui parte întreagă este cu 
1 mai mică decât numărul dat, iar partea fracționară este 
complementara (completarea) fracției date până la 1.

	 Aflați mai mult

	 Feofan Prokopovici (1681 – 1736) 
– teolog, scriitor, poet, matematician, 
filozof, remarcabil activist al științei, 
culturii și învățământului de origine 
ucrainean. A învățat în liceul Kieveano-
Movilean la secția de filozofie. Apoi și-a 
continuat studiile în Polonia și Italia. A 
revenit în Kiev și a predat în Academia 
Kieveano-Movileană. În aa. 1711 – 
1716 Feofan Prokopovici este rectorul 
acestei academii. Sub conducerea 
lui F. Prokopovici academia a devenit 
un așezământ de învățământ superior de frunte în Europa.                                                                         
F. Prokopovici este autorul „Abecedarului” după care multe decenii 
au învățat ucrainenii, rușii, bielorușii, grecii, moldovenii, sârbii, 
gruzinii, bulgarii. Lucrările lui erau pe larg cunoscute în toate țările 
slave răsăritene. F. Prokopovici acorda o mare atenție matematicii. În 
anii 1707 – 1708 în ciclul lecțiilor de filozofie a Academiei Kieveano-
Movileană el a introdus lecții de matematică. Acesta a fost primul 
curs de matematică care avea bază științifică.

1. Cum de găsit fracția care completează fracția regulată până la 1?
2. Cum două fracții se completează reciproc până la 1?
3. Cum de scăzut din unitate fracția regulată?
4. Cum de scăzut fracția dintr-un număr natural?
5. Cum de scăzut fracția regulată dintr-un număr natural?
6. Cu ce este egală diferența numărului natural, neegal cu 1, și a 
fracției regulate?

Atrageți atenția:

AMINTIȚI-VĂ PRINCIPALUL



240 Capitolul 6

	REZOLVAȚI PROBLEMELE

1072ђ.	Care din fracțiile de mai jos completează fracția  3

11
 până la 1:

 1) 
3

11
; 2) 

6

11
;  3) 

8

11
;  4) 

1

11
?

1073ђ.	Care din următoarele perechi de fracții se completează reciproc 
până la 1:

 1) 
7

3  şі 3

7
;  2) 

3

7
  şі 5

7
;  3) 

3

7
 şі 4

7
;  4) 

4

7
 şі 2

7
?

1074ђ.	Exprimați numărul 2 în formă de fracție neregulată cu numitorul:
 1) 3;  2) 4;  3) 5;  4) 8.

1075ђ.	 Reprezentați numărul 5 în formă de fracție neregulată cu 
numitorul:

 1) 2;  2) 5;  3) 6;  4) 10.

1076ђ.	Trebuie din 1 de scăzut 4

5
.

 1) Care va fi numitorul diferenței: а) 4; б) 5; в) 10; г) 1?
 2) Care va fi numărătorul diferenței: а) 5; б) 4; в) 1; г) 0?
 3) Numiți fracția pe care o vom primi în rezultatul scăderii.

1077ђ.	Dacă din 1 scădem 2

8
, atunci obținem fracția, în care:

 1) numitorul este egal cu: а) 2; b) 8; c) 6; d) 1;
 2) numărătorul este egal cu: а) 8; b) 2; c) 6; d) 1.

1078°.	Calculați:

 1) 
17

- 4
1 ;  2) 

13
1

15
- ;  3) 

4
1

47
- .

1079°. Calculați:

 1) 
3

1
22

- ;  2) 
24

1
25

- ;  3) 
16

1
37

- .

1080°.	Suma a două fracții este egală cu 1, una din fracții este egală 

cu  29

43
. Aflați cealaltă fracție.
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1081°.	Oare este adevărat că diferența - 3
2

5
 este egală cu:

 1) 
4

5
; 2) 

2
1

5
;  3) 

2

5
?

1082°.	Oare este adevărat că diferența - 1
3

3
 este egală cu:

 1) 
2

1
3

; 2) 
1

2
3

;  3) 
2

2
3

?

1083°.	Calculați:

 1) 
4

2
11

- ;

 2) 
2

4
5

- ;

 3) 
6

5
7

- ;

 4) 
4

10
9

- ;

 5) 
10

6
11

- ;

 6) 
5

8
-10 .

1084°.	Calculați:

 1) 
2

3
3

- ;

 2) ;

 3) 
3

11
7

- ;

 4) 
2

10
9

- ;

 5) 
8

8
11

- ;

 6) 
12

4
13

- .

1085°.	Suma a două numere este egală cu 6, unul din ele este egal cu 
32

43
. Aflați celălalt număr.

1086°.	Suma a trei numere este egală cu 11. Două din ele sunt 
10

19
 și  

7

19
. Aflați numărul necunoscut.

1087°.	Calculați:

 1) 
17

- 4
2 ;

 2) 
3

4
5

- ;

 3) 
4

3
7

- ;

 4) - 2
10

15
;

 5) 
10

5
11

- ;

 6) - 3
11

8
.

1088°.	Calculați:

 1) 
3

3
22

- ;

 2) 
4

5
5

- ;

 3) 
6

7
7

- ;

 4) 
2

10
13

- ;

 5) 
7

11
-11 ;

 6) 
3

8
7

- .
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1089°.	Aflați diferența numerelor:

 1) 2 şі 15

21
;  2) 3 şі 14

19
;  3) 5  şі 13

17
.

1090°.	Aflați diferența:
 1) a numărului 2 și a patru șeptimi;
 2) a numărului trei și a cinci optimi;
 3) a numărului patru și o noime.
1091°.Comparați:

 1) 
12

1
35

- şі 21

35
;

 2) 
16

2
33

- şі 16
1

33
;

 3) 
18

5
19

- şі 11
4

19
;

 4) 
26

13
33

- şі 7
12

33
.

1092°.	Comparați:

 1) 
17

1
26

-  şі 7

26
;

 2) 
11

2
26

- şі 17
1

26
;

 3) 
19

12
21

- şі 5
11

21
;

 4) 
15

23
22

- şі 9

22
22 .

1093°.	Suma a trei fracții este egală cu 2. Două din aceste fracții sunt 
12

19
 şі 17

19
. Aflați fracția necunoscută.

1094°.	Descăzutul este 2, diferența 
24

35
.  Aflați scăzătorul.

1095°.Descăzutul este 3, diferența 
14

17
. Aflați scăzătorul.

1096°.	La un magazin s-a adus un lot de fructe. 
7

23
 din toate fructele 

alcătuiesc bananele, 
8

23
 — portocalele, iar restul – mandarinele. Ce 

parte din fructele, aduse la magazin, constituie mandarinele? Câte 
kilograme de fiecare fel de fructe s-au adus la magazin, dacă s-au 
adus în total 345 kg fructe?

1097°.	Rezolvați ecuația:

 1) 
13

1
29 29

x + = ;  2) 
15

3
23 23

x- = ;  3) 
7

5
9 9

x+ = .
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1098°.	Rezolvați ecuația:

 1) 
17

1
25 25

x + = ;  2) 
9

5
14 14

x- = ;  3) 
13

7
17 17

x + = .

1099.	Aflați valoarea diferenței 2
a
c

- ,  dacă:

 1) а = 2, c = 5; 2) а = 3, c = 7;  3) а = 5, c = 9.
1100.	Calculați:

 1) 
2 17

4
16 16

- - ;

 2) 
45 23

5
43 43

- - ;

 3) 
11 52

4
49 49

- - ;

 4) - -22 34
10

15 15
.

1101.	Calculați:

 1) 
17 53

3
47 47

- - ;

 2) 
35 22

5
33 33

- - ;

 3) 
55 69

10
31 31

- - ;

 4) 
133 166

12
101 101

- - .

1102.	Calculați:

 1) 
16 17

2
33 33

 - +  
;

 2) 
39 19

3
43 43

 - -  
;

 3) 
27 48

4
55 55

 - +  
;

 4) 
34 17

10
41 41

 - -  
.

1103. Calculați:

 1) 
20 14

3
27 27

 - +  
;

 2) 
19

22
 - -  

9
5

22
;

 3) 
17 11

4
25 25

 - +  
;

 4) 
39 14

8
40 40

 - -  
.

1104.	Aflați valoarea expresiei b d
a

c c
 - +  

, dacă:

 1) а = 3, b = 13, c = 27, d = 7;
 2) а = 7, b = 16, c = 35, d = 11;
 3) а = 5, b = 67, c = 120, d = 43.

1105.	Aflați valoarea expresiei b d

c c
 - -  

, dacă:

 1) а = 3, b = 9, c = 13, d = 7; 2) а = 5, b = 25, c = 26, d = 3.
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1106.	Rezolvați ecuația:

 1) 
13 25

2
39 39 39

x  + + =  
;

 2) 
17 47

2
43 43 43

x - + =  
;

 3) 
17 78

1
89 89 89

x  + - =  
;

 4) 
53 48 27

101 101 101 101

x + - =  
.

1107.	Rezolvați ecuația:

 1) 
18 49

2
41 41 41

x - + =  
;

 2) 
49 18

1
67 67 67

x - - =  
;

 3) 
51 17

1
85 85 85

x  - - =  
;

 4) 
67 54 21

121 121 121 121

x + - =  
.

1108.	Au participat la concursul „Cangurul” elevii școlii „Deștepții”. Din 

ei diplomă roșie au primit 
3

25
 din toți elevii, albastră – cu  

6

25
 elevi 

mai mult, decât au primit pe cea roșie, iar verde – restul elevilor. Ce 
parte din elevi au primit diplome verzi? Câte diplome de fiecare fel au 
primit elevii școlii, dacă au participat de toți la concurs 625 de elevi?

1109.	Măriuța s-a gândit la un oarecare număr, pe care la început l-a 

mărit cu  
63

71
, iar apoi – încă cu 

75

71
. În rezultat a obținut 3. La ce 

număr s-a gândit Măriuța?
1110*.	Diferența dintre număr și un sfert din el este egală cu 9. Aflați acest număr.
1111*.	Suma numărului și a sfertului din el este 30. Aflați acest număr.

1112*.	Calculați: 
1 1 1 1

3
2 6 8 18

- - - - .

1113*.	Cu care numere trebuie înlocuite asteriscurile pentru a obține 
egalități adevărate:

 1) 
15 14* * 1
17 17 17 17

+ = = ;

 2) 
7* *2 4 6 7

10 10 10
+ = = ;

 3) 
3* * *12 4 11 4 7

8 8 8 8
- = - = ;

 4) 
1 5* * *5 2 4 2 2
9 9 9 9 9

- = - = ?

1114*.	Primul număr din serie este egal cu 3, iar fiecare următor – cu 
1

8
 mai mic ca anteriorul lui. Aflați numărul, situat pe locul al șaptelea, 

în această serie.
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	PUNEȚI ÎN PRACTICĂ

1115.	 Efectuați scăderea cu ajutorul fracțiilor: 
 1) 1 oră – 45 min;  2) 2 m – 8 dm;  3) 3 zile – 10 ore.
1116.	O latură a unui strat de flori de formă triunghiulară este egală cu 

1 m, a doua – cu  
2

7
 m mai mică decât prima, iar a treia – cu 

5

7
 m 

mai mică decât prima latură. Aflați perimetrul stratului de flori.

	PROBLEME PENTRU REPETARE

1117.	Calculați:
 1) 35 · 166 - 66 · 35; 2) (18 · 49 - 16 · 49) : 14 - 7.

1118.	Diferența a două numere este egală cu 80. Unul din ele este de 
6 ori mai mic decât celălalt. Aflați aceste numere.

1119.	Semidreapta ON – semidreaptă interioară a unghiului AOB. Aflați:
 1) Ð АОN, dacă   Ð АОB = 88° și  Ð BОN = 54°;
 2) Ð АОB, dacă  Ð АОN = 108° și Ð BОN = 27°.
1120.	 La turneul matematic trei echipe au rezolvat în total 36 de 

probleme. Prima echipă a rezolvat cu 3 probleme mai puțin decât a 
doua, iar a treia – cu 6 mai puține decât cantitatea problemelor, pe 
care le-au rezolvat prima și a doua echipe împreună. Câte probleme 
a rezolvat fiecare echipă? Care echipă a biruit în turneu?

§ 28. ADUNAREA ȘI SCĂDEREA              
NUMERELOR MIXTE

Voi deja știți cum de adunat și scăzut numerele naturale 
și fracțiile cu aceiași numitori. Numerele mixte tot se pot 
aduna și scădea. În acest paragraf noi vom examina regulile 
de adunare și scădere a numerelor mixte, la care părțile 
fracționare – fracții cu aceiași numitori. Cu alte cazuri veți 
face cunoștință în clasa a 6-a.
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P r o b l e m a  1. Aflați suma: 
5 7

2 3
11 11

+ .

R e z o l v a r e .  Transformăm fiecare termen al sumei în fracție 
neregulată:

 
5 27

2
11 11

= , 
7 40

3
11 11

= . Acum adunăm fracțiile obținute, aplicând 

regula adunării fracțiilor cu aceiași numitori:  
27 40 67

11 11 11
+ = . Separăm 

în suma primită părțile întreagă și fracționară: 
67 1

6
11 11

= .                           

Așadar, 1

11 11
+ =5 7

2 3 6
11

.

Regula adunării a numerelor mixte.
Pentru a afla suma a două numere mixte trebuie:
1) de reprezentat numerele date în formă de fracții neregulate;
2) de adunat aceste fracții;
3) în suma obținută de separat părțile întreagă și fracționară.

Oare se pot aduna numerele mixte și în alt mod? Da. Să 
examinăm un exemplu.

P r o b l e m a  2. Pentru a coase costume de scenă, destinate teatrului 

școlar, trebuie de cumpărat  
3

9
5

  m stofă de culoare roșie și 
1

6
5

  m 

stofă de culoare albă. Câtă stofă în total trebuie de cumpărat?
R e z o l v a r e .

MEMORIZAȚI!
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Oare se poate cu acest procedeu de adunat trei și mai 
multe numere mixte? Da. De exemplu: 

( )1 3 5 7
1 2 3 4 1 2 3 4

21 21 21 21
1 3 5 7 16 16

10 10
21 21 21 21 21 21

+ + + = + + + +

 + + + + = + =  
.

După adunarea numerelor mixte se poate întâmpla că suma 
părţilor fracţionare ale lor să fie fracţie neregulată. Atunci trebuie 
de separat din ea părţile întreagă şi fracţionară, iar mai departe de 
efectuat adunarea conform regulei adunării numerelor mixte. De 
exemplu:

( )

( )

5 7 5 7
2 3 2 3

11 11 11 11

12 1 1 1 1
5 5 1 5 1 6 6

11 11 11 11 11

 + = + + + =  

= + = + = + + = + = .

 la adunarea numerelor mixte, tot așa, ca și la adunarea 
numerelor naturale, sunt valabile legile comutativă și 
distributivă ale adunării.

Operația scăderii a numerelor mixte se efectuează după o 
regulă analogică cu ceea a adunării a astfel de numere. 

Atrageți atenția:
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Regula scăderii a numerelor mixte.
Pentru a afla diferența a două numere mixte trebuie:
1) de scris numerele mixte în formă de fracții neregulate;
2) de scăzut aceste fracții;
3) de separat în diferența primită părțile întreagă și fracționară.

De exemplu : 4 3 19 8 11 1
3 1 2

5 5 5 5 5 5
- = - = = .

Cum din numărul întreg de scăzut numărul mixt? Pentru 
aceasta trebuie de transformat descăzutul și scăzătorul în 
fracții neregulate și de făcut scăderea. De exemplu:

3 21 10 11 4
3 1 1

7 7 7 7 7
- = - = = .

	 Aflaţi mai mult

 A afla diferența a două numere mixte se poate, ca și la adunare, 
netransformând numerele date în fracții neregulate. De exemplu:

( )     - = + - + = - + - =          
4 3 4 3 4 3 1

3 1 3 1 3 1 2
5 5 5 5 5 5 5

.

 Dacă partea fracționară a descăzutului este mai mică decât partea 
fracționară a scăzătorului, atunci: 1) se „împrumută” 1 de la partea 
întreagă a descăzutului; 2) se reprezintă 1  în formă de fracție 
neregulată cu același numitor ca numitorul părții fracționare a 
scăzătorului; 3) se adună ea cu partea fracționară a descăzutului; 
4) se efectuează scăderea cu procedeul cunoscut. De exemplu, 

trebuie de aflat diferența 
4 5

5 2
7 7

- . Vedem că  
4 5

7 7
< . De aceea 

vom acționa conform planului de mai sus:

 
4 5 11 5 6

5 2 4 2 2
7 7 7 7 7

- = - = .

MEMORIZAȚI!
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1. Formulați regula adunării numerelor mixte.
2. Cum se adună două, trei și mai multe numere mixte?
3. Formulați regula scăderii a numerelor mixte.
4. Cum de scăzut dintr-un număr întreg un număr mixt?

	REZOLVAȚI PROBLEMELE 

1121ђ.	Trebuie de adunat două numere mixte   
1

5
7

  și  
2

6
7

.

 1) Scrieți numărul 
7

1
5  în formă de fracție neregulată. 

 2) Scrieți numărul 2
6

7
 în formă de fracție neregulată.

 3) Aflați suma fracțiilor, obținute în punctele 1) și 2). Separați în 
fracția obținută părţile întreagă și fracționară.

1122ђ.	Trebuie de adunat două numere mixte 1
1

5
și 3

3
5

.

 1) Care va fi partea întreagă a sumei lor:  a) 1; b) 3; c) 4; d) 5?

 2) Care va fi partea fracționara a sumei lor:  a) 
3

5
; b) 

4

5
; c) 

1

5
; d) 

3

25
?

 3) Numiți numărul care este rezultatul adunării a numerelor mixte date.

1123ђ.	Oare este adevărat, că suma numerelor  
4

2
17

și 
2

5
17

 este numărul:

 1) 
6

7
34

; 2) 
8

10
17

; 3) 
6

7
17

; 4) 
6

8
17

?

1124ђ.	Trebuie de scăzut două numere mixte 
3

15
4

 și  
1

10
4

.

 1) Scrieți numărul 
3

15
4

  în formă de fracție neregulată.

 2) Scrieți numărul  
1

10
4

  în formă de fracție neregulată.

 3) Aflați diferența fracțiilor neregulate, obținute în punctele 1) și 2).
Separați în fracția obținută părțile întreagă și și fracționară.

AMINTIȚI-VĂ PRINCIPALUL 
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1125ђ.	Trebuie de scăzut numerele mixte 
7

4
9

 și  
4

1
9

.

 1) Care va fi partea întreagă a diferenței lor:  а) 4; b) 3; c) 2; d) 1?
 2) Care va fi partea fracționară a diferenței lor:

 а) 
11

9
; b) 

3

9
; c) 

3

18
; d) 

2

9
?

 3) Numiți numărul, care este diferența numerelor mixte date.

1126ђ.	Oare este adevărat că 
9 3

7 4
13 13

-  este egală cu:

 1) 
3

11
13

; 2) 
6

11
13

; 3) 
3

3
13

; 4) 
6

3
13

?

1127°.	Calculați:

 1) 
2 4

5 6
25 25

+ ;

 2) 
3

28
+7

7 3
28

;

 3) 
11 4

5 9
29 29

+ ;

 4) 
6 3

8 8
25 25

+ ;

 5) 
9 2

10
11 11

+ ;

 6) 
4 9

11 2
13 13

+ .

1128°.	Calculați:

 1) 
3 3

3 14
7 7

+ ;     2) 
5 3

6 7
13 13

+ ;     3) 
3 1

2 6
5 5

+ ;     4) 
11 7

7 5
22 22

+ .

1129°.	Aflați suma numerelor:

 1) 
5

3
21

 şі 4
4

21
;

 2) 
13

3
19

 şі 14
11

19
;

 3) 
15

6
17

 şі 2
10

17
;

 4) 
2

25
9

 şі 8
4

9
;

 5) 
12

7
15

 şі 13
8

15
;

 6) 
11

11
13

 şі 12
22

13
.

1130°.	Aflați suma:
 1) trei întregi și două șeptimi și a cinci întregi și trei sutimi;
 2) șase întregi și șaptesprezece asupra lui douăzeci și unu si a cinci 

întregi și cinci asupra lui douăzeci și unu;
 3) nouă întregi și patru unsprezecimi și a doi întregi și șapte 

unsprezecimi.
1131°.	Comparați:

 1) 
2 12

11
13 13

+   şі 12;

 2) 
17 3

7 2
21 21

+  şі10;

 3) 
7 2

6 8
9 9

+   şі 14;

 4) 
5 14

8 6
18 18

+   şі 15.



OPERAȚIILE DE ORDINUL ÎNTÂI ASUPRA FRACȚIILOR ORDINARE … 251

1132°. Comparați:

 1) 
4 11

7 5
15 15

+  şі 12;     2) 
7 10

5 4
17 17

+ şі 1
10

17
;     3) 

9 2
9 3

11 11
+ şі 13.

1133°.	 Aflați descăzutul dacă diferența este egală cu  
12

10
13

, iar 

scăzătorul cu— 
4

1
13

.

1134°.	 Între care numere naturale consecutive sunt situate pe 
semidreapta numerică numerele mixte, obținute în rezultatul adunării 
următoarelor numere:

 1) 
2 1

2 1
7 7

+ ;     2) 
6 3

5 3
11 11

+ ;     3) 
3 1

11 2
5 5

+ ;     4) 
7 1

12 5
12 12

+ ?

1135°.	Calculați:

 1) 
21 4

5 3
25 25

- ;

 2) 
8

28
-17

7 3
28

;

 3) 
11 4

15 9
29 29

- ;

 4) 
6 7

8 6
15 15

- ;

 5) 
3 10

10 3
11 11

- ;

 6) 
4 9

11 2
13 13

- .

1136°.	Calculați:

 1) 
3 2

13 4
7 7

- ;     2) 
11 17

7 5
22 22

- ;     3) 
11 14

9 4
15 15

- ;     4) 
7 11

10 8
12 12

- .

1137°.	Aflați diferența numerelor:

 1) 
5

5
11

şі 9
4

11
;

 2) 
8

13
9

şі 4
11

9
;

 3) 
5

6
7

 şі 6
4

7
;

 4) 
2

25
9

şі 8
4

9
;

 5) 
12

17
15

şі 3

15
8 ;

 6) 
11

11
13

şі 12
9

13
.

1138°.	Comparați:

 1) 
2 3

7
7 7

-  şі 7;     2) 
7 9

7 6
11 11

şі 1;     3) 
5 8

6 3
9 9

-  şі 2
2

9
.

1139°. Comparați:

 1) 
14 11

7 5
15 15

-  і 
3

2
15

;     2) 
7 10

5 4
17 17

-  і 
3

17
;     3) 

7 9
9 3

11 11
-  і 6.

1140°.	 Aflați scăzătorul, dacă diferența este egală cu 
2

8
9

, iar 

descăzutul  — 
7

10
9

.
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1141°.	Aflați termenul necunoscut, dacă suma este egală cu 
2

16
5

, iar 

termenul cunoscut  — 
77

5
.

1142°.	Aflați termenul necunoscut dacă suma este egală cu
3

11
7

, iar 

termenul cunoscut  — 
65

7
.

1143°.	Aflați coordonatele punctelor, reprezentate în figura 218. Aflați 
lungimile tuturor segmentelor posibile.

1144°.	Determinați coordonatele punctelor, reprezentate în figura 219. 
Aflați lungimile tuturor segmentelor posibile.

O X

10 2 3

A B C D E

Fig. 218

O X

10 2 3 4

A B C

Fig. 219

1145°.	 Construiți semidreapta numerică. Ca segment unitate luați 
lungimea a trei pătrățele de caiet. Notați pe această semidreaptă 

punctele  А 1
1

3
 
  

, B 2
2

3
 
  

, C 1

3
 
  

, D 2
4

3
 
  

, K 1
3

3
 
  

.  Aflați 

lungimile ale tuturor segmentelor posibile.
1146°.	 Desenați o semidreaptă numerică. Ca segment unitate luați  

lungimea segmentului de patru pătrățele de caiet. Notați pe această 

semidreaptă punctele F 3
1

4
 
  

, K 1
2

4
 
  

, N 1
1

4
 
  

, M 1
3

4
 
  

,  

E 2

4
 
  

. Aflați lungimile tuturor segmentelor posibile.

1147°.	Rezolvați ecuația:

 1) 
9 8

2
13 13 13

x - = ; 2) 
4 6

4 3
23 23 23

x- = ; 3) 
8 5

2 3
29 29 29

x+ = .
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1148°.	Rezolvați ecuaţia: 

 1) 
7 7

3
9 9 9

x - = ; 2) 
4 7

5 4
15 15 15

x- = ; 3) 
18 15

3 4
19 19 19

x+ = .

1149.	Calculați:

 1) 
3 2 7

1 2 3
13 13 13

 + +  
; 3) 

17 17 17
 + +  

6 16 8
5 6 13 ;

 2) 
7 11 10

5 4 2
18 18 18

 + +  
;  4) 

16 14 13
11 4 7

23 23 23
 + +  

.

1150. Calculați:

 1) 
13 14 16

3 5 8
21 21 21

 + +  
; 2) 

1 17 19
15 6 4

27 27 27
 + +  

.

1151.	Repartizați în ordine crescătoare valorile expresiilor:

 
3 5

2 5
17 17

+ , 
6 7

4 3
17 17

+ , 
9 16

1 6
17 17

+ , 
9 15

3 3
17 17

+ .

1152.	Amplasați în ordine descrescătoare valorile expresiilor:

 
12 7

2 6
13 13

+ , 
9 9

1 7
13 13

+ , 
5 8

13 13
+5 3 , 

9 11
4 3

13 13
+ .

1153.	Aflați perimetrul triunghiului, dacă o latură a lui este egală cu 
5

5
8

 dm, a doua – cu  
2

3
8

 dm mai mare decât prima, iar a treia— cu 

1
1

8
 dm mai mare decât a doua.

1154.	Calculați suma lungimilor a tuturor muchiilor piramidei DABC, 

dacă DА = DB = DC = 5
2

11
 cm, BC = АB = АC = 3

6
11

 cm.

1155.	 Aflați suma tuturor muchiilor unui paralelipiped dreptunghic, 

dacă lățimea lui este 
5

4
7

 cm, înălțimea – cu  
2

2
7

   cm mai mare 

decât lățimea, iar lungime – cu  
6

1
7

  cm mai mică ca înălțimea.

1156.	Aflați suma tuturor muchiilor unui paralelipiped dreptunghiular 

dacă lățimea lui este egală cu 
2

13
9

 cm, înălțimea – cu  
4

4
9

 cm mai 

mică decât lățimea, iar lungimea – cu 
7

10
9

 cm mai mare decât înălțimea.
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1157.	Luminița s-a gândit la număr, pe care prima dată l-a mărit cu 
15

3
83

,  iar apoi-încă cu  
34

2
83

. A obținut la rezultat   
11

7
83

. La număr 

s-a număr s-a gândit Luminița?

1158.	 Cu cât numărul  
13 19

11 22
21 21

+  este mai mare decât numărul  

16 17
54 21

21 21
-  și mai mic decât numărul +7 20

26 9
21 21

?

1159.	 Munții Alețika, Borevka și Hoverla aparțin Carpaților orientali. 

Muntele Alețika are înălțimea  
512

1
1000

 km, muntele Borevka — 

695
1

1000
  km, iar muntele Goverla  — 

61
2

1000
 km.  Cu cât este mai 

înalt muntele Goverla decât munții Alețik și Boverka?
1160.	 Repartizați pe semidreapta numerici punctele, coordonatele 

cărora sunt egale cu valorile expresiilor: 
2 3

3 2
5 5

- , 
3 4

7 5
5 5

- , 

2 1
1 1

5 5
+ .

1161.	 Amplasați pe semidreapta numerică punctele, coordonatele 

cărora sunt egale cu valorile expresiilor:  
3 1

1 1
4 4

+ , 
1 3

5 3
4 4

- , 

2 3
10 8

4 4
- .

1162*.	 În interiorul unghiului întins MON sunt duse semidreaptele 
interioare OK și OL. Aflați măsura în grade a unghiului MOK dacă  

Ð KOL = 
8

88
18

°
  și  Ð MOK = Ð NOL.

1163*.	O șalupă parcurge în direcția cursului râului  
5

11
6

 km pe oră, 

iar împotriva cursului — 
1

4
2

  km pe oră. Aflați viteza șalupei și viteză 

cursului râului. 
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1164*.	Se știe că suma a două numere mixte în care primul este mai mare 
decât al doilea, este egală cu 7. Diferența părților întregi ale lor este egală 

cu 2, iar diferența părților fracționare  — 
7

17
. Aflați aceste numere.

1165*.	Se știe, că diferența a două numere mixte, unde primul număr 
este mai mic ca al doilea , este egală cu 1. Suma părților întregi ale 
lor este 7, iar suma părților fracționare este numărul mixt, a cărui 

parte fracționară este egală cu 
4

6
. Aflați aceste numere.

	PUNEȚI ÎN PRACTICĂ

1166.	Parcela de pe lângă casă trebuie împrejmuită cu gard. Parcela 

are forma dreptunghiului dreptunghiular cu laturile 
5

10
6

  m și  2
7

6
   

m.  Câți metri are gardul?

1167.	Dana a plătit pentru biscuiți  
3

7
25

grn,  iar pentru bomboane  — 

7
15

25
 grn. Mama i-a dat Danei pentru cumpărătură 30 grn. Câți bani 

i-au rămas Danei?
1168.	 Toderică și Aurel au hotărât să cumpere înghețată. Toderică 

avea 5 grn, iar Aurel  — 
7

4
20

 grn. O porție de înghețată costă 4 grn 

55c. Oare i-a ajuns fiecăruia din băieți bani pentru înghețată? Dacă 
nu, atunci cine câţi bani a împrumutat de la altul?

	PROBLEME PENTRU REPETARE

1169.	Calculați cu procedeul convenabil:
 1) 4 · 17 · 50;          2) 25 · 123 · 4;          3) (357 · 125) · 8.

1170.	La o fabrică planificau în 30 zile să coase 240 costume. Dar în 
fiecare zi coseau 2 costume mai mult, decât au planificat. În câte zile 
la fabrică vor îndeplini planul?

1171.	Rezolvați ecuația:
 1) 33 + 5х = 25;          2) 225 - 4х = 53.

1172.	Câte numere de trei cifre pot fi alcătuite cu cifrele 3, 5, 0?
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VERIFICAȚI NIVELUL ÎNSUȘIRII MATERIALULUI

ÎNTREBĂRI DE CONTROL
1.	Formulați regula adunării a două fracții cu aceiași numitori.
2.	Formulați regula scăderii a două fracții cu aceiași numitori.
3.	Cu ce este egală diferența a două fracții cu aceiași numitori la 

care sunt egali numărătorii?
4.	Cum de aflat fracția care completează fracția regulată până la 1?
5.	Care sunt acele două fracții care se completează reciproc până 

la 1?
6.	Cum se scade fracția regulată din 1? 
7.	Cum se află diferența numărului natural, diferit de 1, și a unei 

fracții regulate?
8.	Formulați regula adunării numerelor mixte.
9.	Formulați regula scăderii numerelor mixte.

10.	Cum de scăzut dintr-un număr întreg un număr mixt?



OPERAȚIILE DE ORDINUL ÎNTÂI ASUPRA FRACȚIILOR ORDINARE … 257

VERIFICAȚI NIVELUL ÎNSUȘIRII MATERIALULUI

ÎNSĂRCINĂRI-TEST 
 Citiți cu atenție problemele și aflați printre răspunsurile propuse pe 

cel corect. Pentru îndeplinirea însărcinării-test trebuie 10-15 min.

1°.	Calculați: 
12

2
13

- .

	 А.	
12

2
13

. 	 B.	
12

1
13

. 	 C.	
1

1
13

. 	 D.	
11

1
13

.

2°.	Arătați inegalitatea numerică adevărată:

 А.	
5 7

2
11 11

+ > .	B.	
5 7

1
11 11

+ < .	C.	
5 7

1
11 11

+ > .	D.	
5 7 3

1
11 11 11

+ > .

3°.	Care din următoarele numere este soluția ecuației  
17 4

1 2
19 19 19

x + = ?

 А. 2.  B.	6.  C. 
6

19
.  D. 10.

4.	Aflați lungimea segmentului AB, dacă coordonata punctului B este 

egală cu  
5

5
7

, iar coordonata punctului A – cu 
6

2
7

 mai mică decât 

coordonata punctului B.

 А.	
6

2
7

. 	 B.	
4

2
7

. 	 C.	
5

5
7

. 	 D.	
6

3
7

.

5*.	 Aflați perimetrul celei mai mari fețe a paralelipipedului 
dreptunghiular, dacă dimensiunile lui sunt egale cu valorile 

expresiilor:  
6 9

11 11
+ , - 5

3 1
11

, 
4 10

1 1
11 11

+ .

 А.	
2

6
11

. 	 B.	
3

9
11

. 	 C.	
9

5
11

. 	 D.	
7

9
11

.
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CAPITOLUL  FRACŢII ZECIMALE                                                                            

ŞI OPERAŢII CU ELE

În capitol veţi afla:
	 ce este fracţia zecimală şi care este structura ei;
	 care sunt regulile de adunare şi scădere a fracţiilor zecimale;
	 cum de aflat produsul şi câtul a două fracţii zecimale;
	 cum de comparat fracţiile zecimale;
	 în ce constă rotunjirea numărului şi cum de rotunjit 

numerele; 
	 cum de pus în practică materialul studiat.
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§ 29. CE ESTE FRACŢIE ZECIMALĂ. 
COMPARAREA FRACŢIILOR ZECIMALE

Uitaţi-vă la figura 220. Voi vedeţi că lungimea segmentului 
AB este egală cu 7 mm, iar lungimea segmentului DC – 18 mm. 
Pentru a exprima lungimile acestor segmente în centimetri 

trebuie de folosit fracţiile: 	 7

10
	  cm, 	 18

10
	 cm.	Voi ştiţi multe alte 

exemple când sunt folosite fracţii cu numitorii 10, 100, 1000, 

ş.a. Aşa 5 c. = 	 5

100
	grn, 15 g = 	 15

1000
	  kg, 25 cm2 = 25

10000
	m2.	

Astfel de fracţii le numesc zecimale.
Pentru scrierea lor este utilizată o formă mai comodă, pe 

care o sugerează rigla din dispozitivele voastre şcolare. Să ne 
adresăm la exemplul cercetat.

Voi ştiţi că lungimea DC (fig. 220) poate fi exprimată cu 

numărul	 8
1

10
	cm.	 Dacă după partea întreagă a acestui număr 

de pus virgulă, iar după ea numărătorul părţii fracţionare, atunci 
obţinem o scriere mai compactă: 1,8 cm. Pentru segmentul AB 

atunci obţinem: 0,7. Într-adevăr, fracţia	
7

10
 este regulată, ea 

este mai mică decât unitatea, de acea parte întreagă a ei. 
Numerele 1,8 şi 0,7 – exemple de fracţii zecimale. 

A B C

10 2 3 4 10 2 3 4

D

Fig. 220
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Fracţia zecimală 1,8 se citeşte astfel: „unu întreg şi opt 
zecimi”, iar fracţia 0,7 – „zero întreg şi şapte zecimi”.

Cum de scris fracţiile 	
5

100
,	

15

1000
,	

25

10000
	 în formă de 

fracţii zecimale? Pentru aceasta trebuie de ştiut structura 
scrisului a fracţiei zecimale.

În scrierea fracţiei zecimale totdeauna sunt părţile întreagă 
şi fracţionară. Pe ele le desparte virgula. În partea întreagă 
clasele şi ordinele sunt tot acelea ca şi la numerele naturale. 
Voi ştiţi că acestea-s clasele unităţilor, miilor, milioanelor                
ş. a. m. d., iar în fiecare din ele sunt câte 3 ordine – a unităţilor, 
a zecilor şi sutelor. În partea fracţionară a fracţiei zecimale 
nu sunt evidenţiate clase iar ordine pot fi oricât de multe. 
Denumirile lor corespund denumirilor ale numitorilor fracţiilor 
ordinare – zecimi, sutimi, miimi, sutimi de miimi, milionimi, 
zecimi de milionimi ş. a. m. d.

Ordinul zecimilor este cel mai superior în  partea fracţionară 
a fracţiei zecimale. 

În tabelul 40 voi vedeţi denumirile ordinelor ale fracţiei şi 
numărul  „o sută douăzeci şi trei întregi şi patru mii cinci sute 

şase sutimi de miimi” sau	
4506

123
100000

.	 Denumirea părţii 

fracţionare „sutimi de miimi” în fracţia ordinară o determină 
numitorul ei, iar în cea zecimală – ultimul ordin al părţii 
fracţionare. Voi vedeţi că în numărătorul părţii fracţionare a 

numărului 4506
123

100000
	 cifre sunt cu una mai puţin, decât 

zerouri la numitor . Dacă nu considerăm aceasta, atunci în 
scrierea părţii fracţionare vom face greşeală – în loc de 4506 
sutimi de miimi vom scrie 4506 zecimi de miimi, însă

4506
123 123,4506

100000
≠ .	De aceea în scrierea numărului dat 

în formă de fracţie zecimală trebuie de pus 0 după virgulă (în 
ordinul zecimilor) : 123,04506.
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Tabelul 40 
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Nu-
mărul 1 2 3 0 4 5 0 6

 în fracţia zecimală după virgulă trebuie să fie atâtea 
cifre câte zerouri la numitorul fracţiei ordinare 
corespunzătoare.

Acuma putem scrie fracţiile 	
5

100
,	

15

1000
,	

25

10000
 sub 

forma de fracţii zecimale.

5
0 0 0,05;1

5
0 00 0,005;1

25
0 0 0 0 0,0025.1

Fracţiile zecimale pot fi comparate tot aşa, ca şi numerele 
naturale. Dacă în scrierea fracţiilor zecimale sunt multe cifre, 
atunci se utilizează reguli speciale. Să examinăm exemple.

P r o b l e m ă .  Comparaţi fracţiile:  1) 96,234 şi 830,123; 2) 3,574 
şi  3,547.
R e z o l v a r e .  1. Partea întreagă a primei fracţii este numărul de 
două cifre 96, iar partea întreagă a fracţiei a doua – numărul de trei 
cifre 830, de aceea: 

Atrageţi atenţia:
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 96,234 < 830,123.
 2. În scrisul fracţiilor 3,574 şi 3,547 părţile întregi sunt egale. De 

aceea comparăm ordin cu ordin părţile fracţionare ale lor. Pentru 
aceasta scriem fracţiile date una sub alta:

 3,574
 3,547
 Fiecare fracţie are câte 5 zecimi. Însă prima fracţie are 7 sutimi, iar a 

doua – numai 4 sutimi. De aceea prima fracţie este mai mare decât 
a doua: 3,574 > 3,547.

Regulile de comparare a fracţiilor zecimale.
1. Din două fracţii zecimale mai mare este aceea la care partea 
întreagă este mai mare. 
2. Dacă părţile întregi ale fracţiilor zecimale sunt egale, atunci 
se compară părţile lor fracţionare ordin  cu ordin, începând cu 
ordinul superior (a zecimilor). 

Ca şi fracţiile ordinare fracţiile zecimale pot fi repartizate pe 
semidreapta numerică. În figura 221 voi vedeţi că punctele A, 
B şi C au coordonatele: A(0,2), B(0,9), C(1,6).

O X

0 1 2

A B C

Fig. 221

	 Aflaţi mai mult 

 Fracţiile zecimale sunt legale cu sistemul zecimal de numeraţie, 
care este poziţional. Însă apariţia lor are o istorie destul de veche 
şi este legată cu numele ilustrului matematician şi astronom al-Kaşi 
(numele deplin – Dgemsid ibn-Masud al-Kaşi ). În lucrarea „Cheia 
de la aritmetică” (sec. XV) el pentru prima dată a formulat regulile 
operaţiilor cu fracţiile zecimale, a adus exemple de efectuare a 
operaţiilor cu ele. Neştiind nimic despre descoperirea lui al-Kaşi, a 
doua oară „a descoperit” fracţiile zecimale aproximativ peste 150 de 
ani, matematicianul şi inginerul olandez Simon Steven. În lucrarea 
„Desetina” (a. 1585) S. Steven a expus teoria fracţiilor zecimale. El 

MEMORIZAŢI!
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propaga în tot felul fracţiile zecimale, subliniind comoditatea acestor 
fracţii în efectuarea calculelor practice. A separa partea întreagă a 
fracţiei zecimale de cea fracţionară propuneau de făcut în diferite 
moduri. Aşa al-Kaşi scria partea întreagă şi fracţionară cu cerneală de 
culori diferite sau punea între ele o liniuţă verticală. S. Steven pentru 
a separa aceste părţi ale fracţiei zecimale punea zero în cerculeţ. 
Virgula, primită în zilele noastre, a propus-o ilustrul astronom şi 
matematician Johann Kepler (1571 – 1630 ). 

1. Care fracţie se numeşte zecimală?
2. Cum se numesc ordinele zecimale, situate de la virgulă la stânga? 
La dreapta?
3. Ce dependenţă este între cantitatea de cifre, situate după virgulă 
în fracţia zecimală şi cantitatea de zerouri în numitorul fracţiei ordinare 
corespunzătoare? 
4. Cum se compară fracţiile zecimale cu diferite părţi întregi? 
5. Cum de comparat fracţiile zecimale cu părţi întregi egale? 

	REZOLVAŢI PROBLEMELE

1173ђ.	Scrieţi lungimea segmentului AB în centimetri, dacă:
 1) АB = 5 mm;    2) АB = 8 mm;    3) АB = 9 mm;    4) АB = 2 mm. 
1174ђ.	Citiţi fracţiile:
 1) 12,5;
 2) 5,6;

 3) 3,54;
 4) 12,03;

 5) 19,345;
 6) 15,103;

 7) 1,1254;
 8)12,1065.

 Numiţi: a) partea întreagă a fracţiei; b) partea fracţionară a fracţiei;      
c) ordinele fracţiei. 

1175ђ.	Aduceţi exemplu de fracţie zecimală, în care după virgulă sunt 
situate: 

 

1176ђ.	Câte semne după virgulă  are fracţia zecimală, dacă numitorul 
fracţiei ordinare corespunzătoare este egal cu:

 1) 10;  2) 100;  3) 1000;  4) 10 000?

1177°.	Care fracţie are partea întreagă mai mare? 
 1) 12,5 sau115,2;
 2) 5,25 sau 35,26;
 3) 185,25 sau 56,325;

 4) 789,154 sau 78,4569;
 5) 1258,00265 sau 125,0333;
 6) 1269,569 sau 16,12?

AMINTIŢI-VĂ PRINCIPALUL

1) o cifră;          2) două cifre 3) trei cifre.
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1178°.	 În numărul 1 256 897 separaţi cu virgula ultima cifră şi citiţi 
numărul obţinut. Apoi consecutiv mutaţi virgula cu o cifră spre stânga 
şi numiţi fracţiile ce le-aţi primit.

1179°.	Citiţi fracţiile şi scrieţi-le în formă de fracţie zecimală:

 1) 
4

1
10

,

 2) 
7

2
10

;

3) 
1

74
1000

;

4) 
7

101
1000

;

5) 
12

1
100

;

6) 
125

12
1000

;

7) 
35

25
1000

;

8) 
3

45
1000

.

1180°.	Citiţi fracţiile şi scrieţi-le în formă de fracţie zecimală:

 1) 
8

12
100

; 2) 
7

55
100

; 3) 
89

85
1000

; 4) 
55

5
1000

.

1181°.	Scrieţi în formă de fracţie ordinară: 
 1)  2,5;
 2) 125,5;
 3) 0,9;

4) 0,5;
5) 12,12;
6) 25,36;

7) 315,89;
8) 0,15;
9) 458,025;

10) 45,089;
11) 258,063;
12) 0,026.

1182°.	Scrieţi în formă de fracţie ordinară: 
 1) 4,6; 2) 34,45; 3) 0,05; 4) 185,342.

1183°.	Scrieţi în formă de fracţie zecimală: 
 1) 8 întregi şi 3 zecimi; 
 2) 12  întregi şi 5 zecimi; 
 3) 0 întregi şi 5 zecimi; 
 4) 12 întregi şi 34 sutimi; 

 5) 145 întregi şi 14 sutimi; 
 6) 125 întregi şi 19 sutimi; 
 7) 0 întregi şi 12 sutimi; 
 8) 0 întregi şi 3 sutimi; 

1184°.	Scrieţi în formă de fracţie zecimală: 
 1) zero întreg şi opt miimi; 
 2) douăzeci întregi şi patru sutimi;
 3) treisprezece întregi şi cinci sutimi;
 4) o sută patruzeci şi cinci întregi şi două sutimi.
1185°.	Scrieţi câtul în formă de fracţie ordinară, iar apoi în formă de 

fracţie zecimală:
 1) 33 : 100;
 2) 5 : 10;

 3) 567 : 1000;
 4) 56 : 1000;

 5) 8 : 1000;
 6) 5 : 100.

1186°.	Scrieţi câtul în formă de număr mixt, iar apoi în formă de fracţie 
zecimală:

 1) 188 : 100;
 2) 25 : 10;

 3) 1567 : 1000;
 4) 1326 : 1000;

 5) 12 548 : 1000;
 6) 15 485 : 100.

1187°.	Scrieţi câtul în formă de număr mixt, iar apoi în formă de fracţie 
zecimală: 

 1) 1165 : 100;  2) 69 : 10;  3) 2546 : 1000;
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 4) 1269 : 1000;  5) 26 548 : 1000;  6) 3569 : 100.

1188°.	Exprimaţi în grivne: 
 1) 35 c.;     2) 6 c.;     3) 12 grn 35 c.;     4) 123 c.

1189°.	Exprimaţi în grivne:
 1) 58 c.;     2) 2 c.;     3) 56 grn 55 c.;     4) 175 c.

1190°.	Scrieţi în grivne şi copeici:
 1) 10,34 grn;     2) 12,03 grn;     3) 0,52 grn;     4) 126,05 grn.

1191°.	Exprimaţi în metri şi scrieţi răspunsul ca fracţie zecimală:
 1) 5 m 7 dm; 2) 15 m 58 cm; 3) 5 m 2 mm; 4) 12 m 4 dm 3 cm 2 mm.

1192°.	Exprimaţi în kilometri şi răspunsul scrieţi-l în formă de fracţie 
zecimală: 1) 3 km 175 m; 2) 45 km 47 m; 3) 15 km 2 m.

1193°.	Scrieţi în metri şi centimetri:
 1) 12,55 m;     2) 2,06 m;     3) 0,25 m;     4) 0,08 m.

1194°.	 Cea mai mare adâncime a Mării Negre este de 2,211 km. 
Exprimaţi adâncimea mării în metri:

1195°.	Comparaţi fracţiile:
 1) 15,5 şi 16,5;
 2) 12,4  şi  12,5;
 3) 45,8  şi  45,59;
 4) 0,4  şi  0,6; 

 5) 4,2 şi  4,3;
 6) 14,5  şi  15,5;
 7) 43,04  şi  43,1;
 8) 1,23  şi 1,364; 

 9) 1,4 şi  1,52;
 10) 4,568  şi  4,569;
 11) 78,45 şi  78,458;
 12) 2,25  şi  2,243.

1196°.	Comparaţi fracţiile:
 1) 78,5  şi 79,5;
 2) 22,3 şi 22,7;

 3) 78,3 şi 78,89; 
 4) 0,3 şi 0,8;

 5) 25,03 şi 25,3;
 6) 23,569  şi 23,568.

1197°.	Scrieţi în ordine crescătoare fracţiile zecimale: 
 1) 15,3; 6,9; 18,1; 9,3; 12,45; 36,85; 56,45; 36,2;
 2) 21,35; 21,46; 21,22; 21,56; 21,59; 21,78; 21,23; 21,55.

1198°.	Scrieţi în ordine descrescătoare fracţiile zecimale:
 15,6; 15,9; 15,5; 15,4; 15,45; 15,95; 15,2; 15,35.

1199°.	Exprimaţi în metri pătraţi şi scrieţi în formă de fracţie zecimală:
 1) 5 dm2;     2) 15 cm2;     3) 5 dm2 12 cm2.

1200°.	Camera are forma unui dreptunghi. Lungimea ei este 90 dm, 
iar lăţimea – 40 dm. Aflaţi aria camerei. Răspunsul scrieţi-l în metri 
pătraţi.

1201.	Comparaţi fracţiile:
1) 0,04 şi 0,06;
2) 402,0022 şi 40,003;
3) 104,05 şi 105,05;
4) 40,04 şi 40,01;

5) 1,003 şi 1,03;
6) 1,05 şi1,005;
7) 4,0502 şi 4,0503;
8) 60,4007 şi 60,04007;

9) 120,058 şi 120,051;
10) 78,05 şi 78,58;
11) 2,205 şi 2,253;
12) 20,12 şi 25,012.
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1202.	Comparaţi fracţiile:
 1) 0,03 şі 0,3;
 2) 5,03  şі  5,003;
 3) 50,3  şі  5,03; 

 4) 6,4012  şі 6,404;
 5) 450,025  şі  450,2054;
 6) 3,05  şі  3,041.

1203.	Scrieţi cinci fracţii zecimale, care sunt situare pe semidreapta 
numerică între fracţiile:

 1) 6,2 şі 6,3;  2) 9,2 şі  9,3;  3) 5,8 şі  5,9;  4) 0,4 şі 0,5.

1204.	Scrieţi cinci fracţii zecimale, care sunt situate pe semidreapta 
între fracţiile: 1) 3,1 şі 3,2; 2) 7,4 şі 7,5. 

1205.	Între care două numere naturale vecine este situată fracţia zecimală:
 1) 3,5;  2) 12,45;  3) 125,254;  4) 125,012?

1206.	 Scrieţi cinci fracţii zecimale pentru care sunt adevărate 
inegalităţile:

 1) 3,41 < x < 5,25;
 2) 15,25 < x < 20,35;

 3) 1,59 < x < 9,43;
 4) 2,18 < x < 2,19.

1207.	 Scrieţi cinci fracţii zecimale pentru care este adevărată 
inegalitatea:

 1) 3 < x < 4;  2) 3,2 < x < 3,3;  3) 5,22 < x < 5,23.

1208.		Scrieţi cea mai mare fracţie zecimală:
 1) cu două cifre după virgulă care este mai mică decât 2;
 2) cu o cifră după virgulă care este mai mică decât 3;
 3) cu trei cifre după virgulă care este mai mică decât 4; 
 4) cu patru cifre după virgulă care este mai mică decât 1.
1209.	Scrieţi cea mai mică fracţie zecimală:  
 1) cu două cifre după virgulă, care este mai mare decât 2;
 2) cu trei cifre după virgulă care este mai mare decât 4. 
1210.	Scrieţi toate cifrele care pot fi puse în loc de asteriscuri pentru a 

primi inegalitate adevărată: 
 1) 0,*3 > 0,13;
 2) 8,5* < 8,57;

 3) 3,75 > 3,*7; 
 4) 9,3* < 9,34;

 5) 2,15 < 2,1*;
 6) 9,*4 > 9,24.

1211.	 Cu care cifră trebuie de înlocuit asteriscul pentru a obţine o 
inegalitate adevărată:

 1) 0,*3 > 0,1*;  2) 8,5* < 8,*7;  3) 3,7* > 3,*7? 

1212.	Scrieţi toate fracţiile zecimale, a căror parte întreagă este egală 
cu 6, iar partea fracţionară conţine trei semne zecimale, scrise cu 
cifrele 7 şi 8. Scrieţi aceste fracţii în ordinea descreşterii lor.

1213.	Scrieţi şase fracţii zecimale cu partea întreagă 45, iar părţile lor 
fracţionare constau din patru cifre diferite: 1, 2, 3, 4. Scrieţi aceste 



FRACŢII ZECIMALE ŞI OPERAŢII CU ELE 267

fracţii în ordinea creşterii lor..
1214*.	Câte pot fi alcătuite fracţii zecimale, la care partea întreagă să 

fie egală cu 86, iar partea fracţionară să fie compusă din trei cifre 
diferite: 1, 2, 3?

1215*.	 Câte fracţii zecimale cu partea întreagă, egală cu 5, pot fi 
compuse, dacă partea fracţionară este de trei cifre scrise cu cifrele 6 
şi 7? Scrieţi aceste fracţii în ordine descrescătoare.

1216*.	Tăiaţi în numărul 50,004007 trei zerouri astfel, ca să se obţină:
 1) cel mai mare număr;  2) cel mai mic număr.

	PUNEŢI ÎN PRACTICĂ

1217.	Măsuraţi lungimea şi lăţimea caietului său în milimetri şi scrieţi 
răspunsul în decimetri.

1218.	Scrieţi înălţimea voastră în metri cu ajutorul fracţiei zecimale.
1219.	Măsuraţi dimensiunile camerei sale şi calculaţi perimetrul şi aria 

ei. Răspunsul scrieţi-l în metri şi metri pătraţi.

	PROBLEME PENTRU REPETARE

1220.	Pentru care valori ale lui x fracţia  
x

13
 este neregulată?

1221.	Rezolvaţi ecuaţia:  1) 
7 7

3
11 11 11

x - = ; 2) 
4 7

5 4
17 17 17

x- = .

1222.	Un magazin avea să vândă 714 kg de mere.

În prima zi au vândut   
5

17
 din toate merele, iar în a doua — 

3

5
din aceea 

ce au vândut în prima zi. Câte mere s-au vândut în 2 zile?
1223.	Muchia cubului au micşorat-o cu 10 cm şi au obţinut un cub, al 

cărui volum este egal cu 8 dm3. Aflaţi volumul primului cub.
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§ 30. ADUNAREA ŞI SCĂDEREA                 
FRACŢIILOR ZECIMALE

Voi deja ştiţi cum se adună şi scad fracţiile cu aceiaşi 
numitori, numerele mixte. Să încercăm a aduna fracţiile 
zecimale.

P r o b l e m a  1. Aflaţi suma 3,12 + 8,26 

R e z o l v a r e .  Scriem fracţiile zecimale în formă de numere mixte 
şi aflăm suma lor:

 
++ = + + =12 26 12 26 38

3 8 (3 8) 11
100 100 100 100

. Exprimăm suma primită în 

fracţie zecimală: 11,38. Deci, 3,12 + 8,26 = 11,38.

Fracţiile zecimale se scriu după acelaşi principiu poziţional, 
ca şi numerele naturale. De aceea adunarea şi scăderea 
acestor fracţii se face analogic ca adunarea şi scăderea 
numerelor naturale. Dacă numerele sunt cu multe cifre, atunci 
operaţiile este comod de le efectuat în coloniţă. Totodată 
fracţiile zecimale se scriu astfel ca virgulele să fie una sub 
alta. Atunci ordinele de acelaşi nume vor fi situate unul sub 
altul sutele sub sute, zecile sub zeci, unităţile sub unităţi, 
zecimile sub zecimi ş. a. m. d. Se adună fracţiile zecimale 
fără a atrage atenţia la virgule, adică ca numere naturale. În 
sumă virgula se pune sub virgulele termenilor.

P r o b l e m a  2. Aflaţi suma: 23,6515 + 45,3342.

R e z o l v a r e .
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Regula adunării fracţiilor zecimale.
Pentru a afla suma a două fracţii zecimale trebuie: 
1) de scris fracţiile una sub alta astfel, ca virgula să fie sub 
virgulă; 
2) de efectuat adunarea fără a atrage atenţie la virgulă; 

3) în suma primită de pus virgula sub virgulele ce sunt în termeni.

Oare pot fi adunate fracţiile zecimale cu o cantitate diferită 
de cifre, situate după virgulă? Da. Pentru a aduna astfel de 
fracţii, în fracţia cu cantitatea mai maică de semne zecimale 
după virgulă se scrie cantitatea necesară de zerouri la 
dreapta ei, şi apoi se adună fracţiile conform regulii de mai 
sus. Examinăm un exemplu.

P r o b l e m a  3. Aflaţi suma numerelor 5,31254 şi 14,42.

R e z o l v a r e .  Deoarece în numărul 5,31254 după virgulă sunt 5 
cifre, iar la numărul 15,42 – numai 2 cifre, se poate egala numărul 
semnelor zecimale. Pentru aceasta reprezentăm al doilea număr în 
forma: 15,42=15,42000. Atunci:  15,42000

  +  5,31254
  20,73254

	 pentru adunarea fracţiilor zecimale, ca şi pentru numerele 
naturale, sunt valabile legile comutativă şi asociativă ale 
adunării.

Operaţia scăderii fracţiilor zecimale se efectuează, după o regulă 
analogică cu regula adunării fracţiilor zecimale.

Regula scăderii a fracţiilor zecimale.
Pentru a afla diferenţa a două fracţii zecimale trebuie:
1) de scris fracţiile una sub alta astfel ca virgula să fie situată 
sub virgulă;
2) de efectuat scăderea, neglijând virgulele;
3) în diferenţa obţinută de pus virgula sub virgulele care sunt în 
descăzut şi scăzător.

MEMORIZAŢI! 

Atrageţi atenţia:

MEMORIZAŢI!
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Oare se pot scădea fracţiile zecimale cu cantităţi diferite 
de cifre, după virgulă? Da. Să examinăm un exemplu.

P r o b l e m a  4. Aflaţi diferenţa: 9,5 – 3,178.

R e z o l v a r e . 

	 Aflaţi mai mult 

 Ostrogradsikii Mihailo Vasilievici – 
remarcabil matematician ucrainean, 
provenea dintr-un neam vechi căzăcesc 
Ostrogradskii. S-a născut în satul Paşeivka 
din gubernia Poltava. În aa. 1816 – 1820 a 
făcut studiile la universitatea din Harkov, în 
aa. 1822 – 1828 a continuat studiile în College 
de France din Paris . A lucrat cu precădere 
în Franţa şi Rusia. Din a. 1828 – profesor în şcolile superioare din 
Petersburg. Elevul lui Amper, a lui de Laplace. Lector al Colegiului 
Anri IV (Paris), profesor al universităţii din Petersburg şi al Liceului 
militar de Marină, membru al Academici de ştiinţe din Petersburg 
(din a. 1830, în vârstă de 29 ani), Paris (din a. 1856), academiilor 
de ştiinţe din Roma şi Turin. Lumea ştie investigaţiile lui din teoria 
numerelor, algebrei, teoriei probabilităţilor şi a calculului variaţional. 
Prietenea cu Taras Şevcenko. UNESCO în a. 2001 l-a introdus pe  
M. Ostrogradskii în lista matematicienilor iluştri ai lumii.

1. Formulaţi regula adunării a fracţiilor zecimale.
2. Care legi ale adunării se îndeplinesc la adunarea fracţiilor 

zecimale?
3. Cum se adună fracţiile zecimale care au cantităţi diferite de cifre 

după virgulă?

AMINTIŢI-VĂ PRINCIPALUL
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4. Formulaţi regula scăderii a fracţiilor zecimale.
5. Cum de scăzut fracţiile zecimale cu cantităţi diferite de cifre 

după virgulă? 

 REZOLVAŢI PROBLEMELE

1224ђ.	Oare este adevărat că suma fracţiilor 2,1 şi 3,5 este egală cu: 
 1) 56;  2) 5,06;  3) 5,6;  4) 2,135?

1225ђ.	Oare corect  au adunat fracţiile zecimale:
 1) + 2,35 
  6,4   
  8,75;

 2) + 2,3 5 
       6,4   
  2,9 9;

 2) + 2,3 5 
       6,4   
  2 9,9?

1226ђ.	Oare este adevărat că diferenţa fracţiilor 9,7 şi 3,2 este egală cu:
 1) 65;  2) 12,9;  3) 9,38;  4) 6,5?

1227ђ.	Oare au fost scăzute corect fracţiile zecimale:
 1) - 46,97 
     2,4   
  44,57;

 2) - 46,9 7 
        2,4   
  46,7 3;

 3) - 4 6,97 
      2,4      
  2 2,97?

1228°.	Alaţi suma:
 1) 3 + 0,5;
  2) 5 + 0,25;

 3) 4 + 3,87;
 4) 0,4 + 5;

 5) 0,2 + 78;
 6) 0,87 + 56.

1229°.	Calculaţi oral:
 1) 3,3 + 1,5;
  2) 2,5 + 0,3;

 3) 4,7 + 2,2;
 4) 4,4 + 5,2;

 5) 5,2 + 78,1;
 6) 11,8 + 15,1.

1230°.	Calculaţi:
 1)    + 13,45 
  2,42

 2)    + 47,26 
  5,41

 3)  + 147,78 
  2,45

 4)+ 2652,19 
  2145,45

1231°.	Calculaţi:
1) 2,9 + 3,7;
2) 5,3 + 2,8;
3) 19,14 + 15,25;
4) 25,45 + 48,19;
5) 15,148 + 12,125;
6) 12,125 + 13,145;

7) 145,154 + 125,548;
8) 25,1456 + 12,1256;
9) 2,1205 + 3,1045;
10) 5,2564 + 2,1498;
11) 54,58 + 13,05;
12) 20,86 + 23,09;

13) 10,008 + 1,005;
14) 1,025 + 3,105;
15) 105,004 + 120,508;
16) 2,1006 + 12,0056;
17) 12,0005 + 3,0045;
18) 50,2004 + 2,1007.

1232°.	Calculaţi:
1) 1,8 + 2,5;
2) 15,16 + 54,36;
3) 12,87 + 12,11;

4) 15,456 + 11,256;
5) 14,458 + 23,478;
6) 156,478 + 569,123;

7) 23,1458 + 11,1154;
8) 3,1085 + 4,7089;
9) 4,5809 + 1,9876.
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1233°.	Aflaţi valoarea expresiei:
 1) 2,31 + (17,65 + 8,69);
 2) 0,387 + (12,613 + 9,142);

 3) (15,302 + 7,279) + 1,419;
 4) (28,243 + 27,107) + 2,77.

1234°. Aflaţi valoarea expresiei:
 1) (7,891 + 3,9) + (16,01 + 2,109);  2) 14,537 + (2,143 + 5,9).

1235°.	Rezolvaţi ecuaţiile: 
 1) x - 2,5 = 1,8;
 2) x - 7,3 = 15,9;
 3) x - 85,75 = 38,96;

 4) x - 32,5 = 105,84;
 5) x - 12,7 = 234,69;
 6) x - 123,56 = 34,23.

1236°.	Rezolvaţi ecuaţiile: 
 1) x - 3,6 = 2,9;
 2) x - 75,8 = 23,9; 

 3) x - 36,59 = 78,91;
 4) x - 13,506 = 304,234.

1237°.	De pe o parcelă au recoltat 85,69 t grâu, iar de pe alta-cu 26,3t 
mai mult. Câte tone de grâu au recoltat de pe ambele parecele?

1238°.	Lăţimea dreptunghiului este egală cu 9,56 cm, iar lungimea lui-
cu 3,3 cm mai mare. Aflaţi perimetrul dreptunghiului.

1239°.	Clasa a 5-A a adunat 56,89 kg maculatură, iar a 5-B – cu 12,065 
kg mai mult. Câtă maculatură au adunat ambele clase împreună? 

1240°.	Scăzătorul este egal cu 12,58, iar diferenţa – cu 2,569. Aflaţi 
descăzutul.

1241°. Scăzătorul este egal cu 45,02, iar diferenţa – cu 0,009. Aflaţi 
descăzutul.

1242°.	Calculaţi oral:
 1) 3,8 - 1,5;
  2) 2,5 - 0,3;

 3) 4,7 - 2,2;
 4) 9,4 - 5,3;

 5) 98,2 - 78,1;
 6) 21,8 - 17,3.

1243°.	Calculaţi: 
 1) - 23,95 
     2,32

 2) - 48,86 
     3,51

 3) - 258,98 
       4,25

1244°.	Aflaţi diferenţa:
1) 9,3 - 3,7;
2) 29,14 - 15,55;
3) 95,35 - 38,29;
4) 15,148 - 12,125;
5) 22,105 - 14,345;
6) 145,154 - 125,548;

7) 35,1456 - 11,1256;
8) 8,1205 - 4,1045;
9) 5,2564 - 2,1498;
10) 3,08 - 1,51;
11) 89,16 - 54,36;
12) 33,87 - 12,11;

13) 56,456 - 25,256;
14) 104,45 - 92,478;
15) 789,4 - 569,123;
16) 29,14 - 11,1154;
17) 8,1085 - 0,708;
18) 7,5809 - 2,98.

1245°.	Calculaţi: 
 1) 7,8 - 6,9;
 2) 24,2 - 0,867; 

 3) 1 - 0,999;
 4) 129 - 9,72; 

 5) 3 - 0,007;
 6) 425 - 2,647;
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 7) 8,1 - 5,46;  8) 0,02 - 0,0156;  9) 83 - 82,877.

1246°.	Rezolvaţi ecuaţia:
 1) x + 4,5 = 9,8;
 2) x + 5,2 = 18,9;

3) x + 85,75 = 96,96;
4) x + 65,3 = 115,89;

5) x + 10,4 = 456,73;
6) x + 123,6 = 156,03.

1247°.	Rezolvaţi ecuaţia:
 1) x + 8,8 = 9,9;
 2) x + 45,3 = 87,7; 

 3) x + 25,45 = 83,89;
 4) x + 103,7 = 109,58.

1248°.	 Descăzutul este egal cu 125,6, iar diferenţa – cu 6,8. Aflaţi 
Scăzătorul.

1249°.	Descăzutul este egal cu 45,1546, iar scăzătorul – cu 2,0156. 
Aflaţi diferenţă.

1250°.	Dintr-o  bucată de mătase cu lungimea de 29,8 m au tăiat 5,45 
m. Câţi metri de mătase au rămas? 

1251°.	 Înălţimea lui Ionel este egală cu 1,56m. Aurel este mai înalt 
decât Ionel cu 0,06m, iar Ilenuţa e mai joasă decât Aurel cu 0,25cm. 
Ce înălţimi au Aurel şi Ilenuţa? 

1252°.	Suma a trei fracţii este egală cu 125,56, două din aceste fracţii 
sunt 15,6 şi 25,33. Aflaţi fracţia necunoscută.

1253°.	Aflaţi perimetrul triunghiului, dacă o latură a lui este egală cu 
25,3 cm, a doua – cu 1,5 cm mai lungă, decât prima, iar a treia – cu 
1,2 cm mai scurtă, decât a doua.

1254°.	Un tractorist a arat 28,7 ha de pământ, ceea ce este cu 5,38 ha, 
mai puţin, decât a arat al doilea tractorist. Câte hectare de pământ 
au arat împreună ambii tractorişti? 

1255.	Aflaţi suma:
 1) 5,19 + 7,81 + 3,58;
 2) 0,38 + 12,63 + 9,64;
 3) 15,109 + 17,081 + 23,508;

 4) 100,308 + 120,603 + 119,609;
 5) 105,09 + 1147,001 + 2,879;
 6) 10,348 + 125,3 + 1019,789.

1256.	Aflaţi suma:
 1) 8,91 + 3,92 + 36,02;
 2) 45,37 + 22,45 + 85,09;

3) 800,901 + 303,092 + 360,007;
4) 405,303 + 220,045 + 805,102.

1257.	Calculaţi:
1) 15,19 - 10,11 - 4,56;
2) 180,3 - 152,6 - 19,4;
3) 105,129 - 100,081 - 2,408;

4) 705,308 - 520,723 - 100,585;
5) 2569,9 - 25,1056 - 2112,7944;
6) 510,3 - 1,253 - 101,047.

1258.	Calculaţi:
1) 158,97 - 113,55 - 10,03;
2) 405,45 - 202,65 - 15,08;

3) 1256,803 - 1021,032 - 235,771;
4) 5255,336 - 2365,077 - 2125,119.
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1259.	Calculaţi:
1) 2,31 + 17,65 - 8,69;
2) 0,387 + (12,613 - 9,142);
3) 7,891 + 8,9 - (16,01 - 2,109);

4) 14,537 - (2,145 + 5,392);
5) 15,302 + 7,879 - 1,321;
6) 28,243 + 27,17 - 2,713.

1260.	Calculaţi:
1) 12,51 - (19,85 - 8,79);
2) 0,974 + (20,258 - 7,232);

3) 3,789 + 7,8 + 23,02 - 4,109;
4) 19,807 - (4,165 + 7,602).

1261.	Rezolvaţi ecuaţia:
1) (x + 5,5) - 7,9 = 12,35;
2) (x - 13,78) + 27,6 = 105,56;
3) 15,45 + (x - 96,37) = 102,3;

4) 150,705 - (x + 10,09) = 100,305;
5) (x - 105,01) - 0,99 = 199;
6) (x - 50,47) - 107,3 = 58,63.

1262.	Rezolvaţi ecuaţia:
1) (x + 3,8) - 5,4 = 72,85;
2) (x - 23,58) + 37,6 = 150,78;

3) 10,36 + (x - 56,051) = 120,309;
4) 35,56 - (x + 12,07) = 18,49.

1263.	Cum se va schimba diferenţa, dacă:
 1) un termen de-l mărit cu 7,2, iar al doilea – cu 3,15;
 2) un termen de-l mărit cu 17,02, iar al doilea – cu 3,05?
1264.	Cum se va schimba suma, dacă:
 1) descăzutul de-l mărit cu 13,7, iar scăzătorul de-l mărit cu 4,5;
 2) descăzutul de-l micşorat cu 2,45, iar scăzătorul de-l micşorat cu 

10,07?
1265.	 Cu cât suma numerelor 102,3 şi 15,06 este mai mică decât 

numărul 155,78 şi mai mare decât numărul 23,258?
1266.	 Cu cât suma numerelor 145,258 şi 12,362 este mai mare 

ca diferenţa numerelor 125,6 şi 13,56 şi mai mică decât numărul 
987,62?

1267.	O sfoară au tăiat-o în cinci bucăţi. Prima bucată este mai mare 
decât a doua cu 4,2 m, însă mai scurtă decât a treia cu 2,3 m. A patra 
bucată este mai lungă decât a cincea cu 3,7 m, însă mai scurtă decât 
a treia cu 1,3 m. Care era lungimea sforii, dacă lungimea bucăţii a 
patra era 7,8 m? 

1268.	Aflaţi perimetrul triunghiului ABC, dacă AB = 2,8cm, iar BC este 
mai mare decât AB cu 0,8 cm, însă mai mică decât AC cu 1,1 cm.

1269.	Greutatea, pe care o ridică helicopterul, este mai uşoară decât 
helicopterul cu 5,89 t. Care este masa helicopterului împreună cu 
masa sarcinii, dacă masa sarcinii este 2,324 t?

1270.	 O ţeavă cu lungimea de 12,35 m au tăiat-o în două bucăţi. 
Lungimea unei bucăţi este egală cu 3,78 m. Cu câţi metri este mai 
lungă a doua bucată decât prima?
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1271.	Aerostatul este alcătuit dintr-un înveliş, gondolă pentru pasageri 
şi un arzător de gaz pentru încălzirea aerului din interiorul învelişului. 
Masa gondolei este 0,23 t şi ea este mai mică decât masa învelişului 
cu 0,33 t, însă mai mare decât masa arzătorului de gaz cu 0,16 t. 
Care este masa aerostatului?

1272*.	Găsiţi diferenţa expresiei a – c şi a numărului p, dacă:
 1) а = 102,35, c = 25,65 - 2,3, р = 10,3 - 2,6; 
 2) а = 100,305 - 56,25, c = 20,05 + 3,003, р = 4,506.

1273*.	 Schimbaţi asteriscul * cu semnele „+” sau „–” astfel, ca să 
obţineţi o egalitate justă:

 1) 3,78 * 12,921 * 11,01 = 5,691; 2) 7,17 * 5,92 * 12,008 = 13,258.

1274*.	 Înlocuiţi asteriscurile cu astfel de cifre, ca operaţiile să fie 
efectuate corect:

 1) +    *,8*4 
  14,72*
  *0,*84

 2) - 17,*4 
   **,5*
  5,23

1275*.	Puneţi în loc de asteriscuri astfel de cifre, ca operaţiile să fie 
efectuate corect: 

 1) + 72,** 
  1*,59
  *2,69

 2) - 9*,7*5 
  *4,*6*
  34,841

1276*.	Gândiţi-vă la un număr arbitrat, înmulţiţi-l cu 2 şi adăugaţi la 
produs numărul 15. Suma obţinută împărţiţi-o la 2 şi din cât scădeţi 
numărul gândit. Rezultatul va fi 7,5. Alcătuiţi calcularea rezultatului. 

	PUNEŢI IN PRACTICĂ

1277.	Alcătuiţi şi rezolvaţi problema la:
 1)  adunarea fracţiilor zecimale;
 2) scăderea fracţiilor zecimale.
1278.	 Ilenuţa i-a ajutat mamei la coacerea pâinii. Conform reţetei 

aluatul pentru panificaţie trebuie să conţină 600 g făină, 20 g unt, 
25 g praf de lapte, 7 g sare, 20 g zahăr, 7 g drojdie uscată. Câte 
grame de produse avea să cheltuie Ilenuţa pentru a pregăti aluatul? 
Răspunsul scrieţi-l în kilograme.

1279.	Desenaţi pe caiet un triunghi, măsuraţi laturile lui în centimetri şi 
aflaţi perimetrul lui în metri.
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	PROBLEME	PENTRU	REPETARE

1280.	Comparaţi fracţiile :
 1) 0,03 şi 0,09;  2) 204,05 şi 205,05;  3) 42,03 şi 40,3.

1281.	Rezolvaţi ecuaţiile :

 1) 
7 7

5
9 9 9

x - = ; 2) 
4 7

7 3
15 15 15

x- = ; 3) 
18 15

5 9
19 19 19

x+ = .

1282.	Se pregăteau să plece în excursie la Kanevo 12 elevi, ceea ce 

alcătuieşte 
3

8
 din cantitatea elevilor clasei. Câţi elevi sunt în clasă?

1283.	Aglaiţa s-a gândit la un număr, pe care mai întâi l-a mărit cu 
3

2
13

, iar apoi – încă cu  
2

1
13

. În rezultat a primit  
5

8
13

. La ce număr 

s-a gândit Aglaiţa?

§ 31. ÎNMULŢIREA FRACŢIILOR ZECIMALE

Voi ştiţi că operaţia înmulţirii a numerelor naturale poate 
fi înlocuită cu adunarea terminilor egali. Despre fracţiile 
zecimale aşa ceva nu se poate spune, deoarece cantitatea 
de termeni nu poate fi fracţie. Dar iată dacă terminii sunt fracţii 
egale, atunci adunarea lor poate fi înlocuită cu înmulţirea 
fracţiei cu un  număr natural.

P r o b l e m a  1. Pentru ieşirea în natură au cumpărat 3 ambalaje de 
zefir a câte 0,5 kg în fiecare. Câte kilograme de zefir au cumpărat 
pentru călătorie?
R e z o l v a r e .  Pentru a calcula cantitatea căutată de kilograme de 
zefir trebuie de calculat suma : 0,5 + 0,5 + 0,5 = 1,5 (kg). Deci, pentru 
călătorie au procurat 1,5 kg zefir.

Rezolvând problema noi am căutat suma a trei termeni 
egali. De aceea operaţia adunării se poate înlocui cu operaţia 
înmulţirii: 0,5 • 3. Reiese că acest produs este egal cu 1,5, 
adică 0,5 • 3 = 1,5. Într-adevăr, 0,5 kg = 500 g. Atunci în 
grame obţinem: 500 • 3 = 1500 (g), iar în kilograme aceasta 
este 1,5 kg.
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În practică frecvent apare necesitatea aflării produsului a 
două numere fracţionare. Să considerăm un exemplu.

P r o b l e m a  2.  Ecranul cărţii electronice are forma unui dreptunghi 
cu dimensiunile 8,7 cm şi 15,5 cm. Aflaţi aria ecranului.
R e z o l v a r e .  Pentru a afla aria ecranului trebuie de aflat aria 
dreptunghiului cu laturile 8,7 şi 15,5 cm: 

 S = 8,7 · 15,5 (cm2).
 Exprimăm lăţimea şi lungimea acestui dreptunghi în milimetri:           

8,7 cm = 87 mm, iar 15,5 cm = 155 mm.
    Atunci S = 87 • 155 = 13485 (mm2). Deoarece 1 cm2 = 100 mm2, avem 

că 1 mm2 = 
1

100
 cm2. Deci, 13485 mm2 = 13485 cm2 = 

13485

100
 cm2 

= 
85

134
100

 cm2  =  134,85 cm2.

Oare se poate afla masa zefirului, aria ecranului fără a 
transforma în unităţi mai mici? Da.

Atrageţi atenţia că pentru a obţine rezultatul în problema 
1 se pot înmulţi numerele naturale 5 şi 3, obţinem 15, şi în 
acest număr de separat cu virgula în dreapta lui 1 un semn 
zecimal. În problema 2 se pot înmulţi 87 şi 155, obţinem 
13485, apoi obţinem numărul 134,85, separând cu virgula 2 
semne zecimale. 

Anume suma cantităţilor zecimale ale ambilor factori este numărul 2.
Putem formula regula înmulţirii fracţiilor zecimale. 

Regula înmulţirii a fracţiilor zecimale.
Pentru a afla produsul a două fracţii zecimale trebuie:
1) de înmulţit fracţiile zecimale ca numere naturale, neglijând 
virgulele;
2) de separat în produs cu virgula de la dreapta spre stânga 
atâtea cifre, câte sunt după virgulă în primul şi al doilea factori 
împreună.

MEMORIZAŢI!
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Dacă în scrisul fracţiilor zecimale sunt multe cifre, atunci 
este convenabil de le înmulţit în coloniţă. 

Primul, de regulă, este scris numărul cu cantitatea de cifre 
mai mare. Al doilea număr se scris sub primul astfel, ca ultima 
cifră a lui să fie situată sub ultima a primului factor. De exemplu:

Oare poate cantitatea cifrelor unui produs să fie mai mică 
decât aceea pe care trebuie de-o separat cu virgula? Da. Atunci 
înaintea produsului se scriu zerouri, în cantitatea necesară, şi 
se pune virgula conform regulii înmulţirii, ca în exemplul 3. 

Sunt deosebite cazurile înmulţirii fracţiei zecimale cu 10, 
100, 1000, şi cu 0,1, 0,01, 0,001. Pentru aceasta se folosesc 
de următoarele reguli.

Pentru a înmulţi fracţia zecimală:
1) cu 10, 100, 1000, ... , trebuie în  fracţia dată de mutat virgula 
spre dreapta peste atâtea cifre, câte zerouri sunt scrise după 
1 în  numărul cu care o înmulţim;
2) cu 0,1, 0,01, 0,001, ..., trebuie în fracţia dată de mutat virgula 
spre stânga peste atâtea cifre câte cifre sunt situate după virgulă 
în numărul cu care înmulţim fracţia.

MEMORIZAŢI!
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De exemplu: 
128,543	·	10	=	1285,43;	 128,543	·	0,1	=	12,8543;
128,543	·	100	=	12	854,3;	 128,543	·	0,01	=	1,28543;
128,543	·	1000	=	12	8543;	 128,543	·	0,001	=	0,128543.
Oare putem afla o fracţie zecimală dintr-un număr? Da.
P r o b l e m a  3. În cantina şcolii au copt 200 de brânzoaice. Elevii 
clasei a 5-a A au mâncat 0,15 din această cantitate de brânzoaice. 
Câte branzoaice au mâncat elevii? 
R e z o l v a r e .   Alcătuim scrierea prescurtată a problemei. 

 Au copt – 200 – 1 
 Au mâncat – ? – 0,15 
 Fie că elevii au mâncat x brânzoaice. Atunci x : 0,15 = 200 : 1. De 

unde x = 200 • 0,15, x = 30 (buc.). Deci, elevii clasei a 5-a A au 
mâncat 30 brânzoaice. 

	 pentru a afla o fracţie zecimală dintr-un număr trebuie numărul 
dat de-l înmulţit cu această fracţie zecimală. 

	 Află mai mult
 Ghipatia – fiica vestitului învăţat 

grec Teon. Ea s-a născut şi a trăit în 
Alexandria în aa. 370 – 415. Ghipatia  
a fost prima femeie-matematician, 
filozof, astronom şi medic. În a. 400 
au invitat-o să citească lecţii în Şcoala 
din Alexandria. Ea era în aşa grad de 
învăţată multilateral că cu a ei părere 
se socoteau toţi savanţii acelui timp. 
Ghipatia a scris comentarii la lucrările 
lui Diofant şi Apollonii. Spre regret 
lucrările ştiinţifice ale Ghipatiei nu s-au 
păstrat. Dar umanitatea recunoscătoare 
a apreciat just aportul ei in dezvoltarea 
ştiinţei. Numele Ghipatiei este scris pe harta Lunii şi în cinstea ei 
este numit asteroidul (238) Ghipatia care a fost descoperit în a.1884. 

Atrageţi atenţia:



280 Capitolul 7

1. Formulaţi regula înmulţirii a fracţiilor zecimale. 
2. Ce trebuie de făcut, dacă produsul conţine mai puţine cifre, decât 
este necesar de separat cu virgula?
3. Cum de înmulţit fracţia cu 10? Cu 100? Cu 1000? 
4. Cum de înmulţit fracţia cu 0,1? Cu 0,01? Cu 0,001?
5. Cum de aflat fracţia zecimală dintr-un număr?  

	REZOLVAŢI PROBLEMELE

1284ђ.	Câte semne după virgulă trebuie să fie în produsul:
 1) 2,12 · 2,3;
 2) 14,3 · 2,156;
 3) 125,2 · 1,2;

 4) 125,2589 · 1,258;
 5) 12,0145 · 2154,2;
 6) 154,1256 · 2,3256?

1285ђ.	Se ştie că 25 • 13 = 325. Unde trebuie pusă virgula în produs, 
pentru ca înmulţirea să fie corectă:

 1) 2,5 · 13 = 325;  2) 0,25 · 13 = 325?

1286ђ.	 În ce parte trebuie de mutat virgula, dacă înmulţim fracţia 
zecimală cu:

 1) 10;  2) 100;  3) 1000;  4) 10 000?

1287ђ.	Peste câte semne spre dreapta trebuie mutată virgula, dacă fracţia 
zecimală se înmulţeşte cu:  1) 10; 2) 100; 3) 1000; 4) 10 000?

1288ђ.	 În ce parte trebuie de mutat virgule în produs, dacă fracţia 
zecimală se înmulţeşte cu:1) 0,1; 2) 0,01; 3) 0,001; 4) 0,00001?

1289ђ.	 Peste câte semne spre stânga trebuie de mutat virgula în 
produs, dacă fracţia zecimală este înmulţită cu:1) 0,1; 2) 0,01; 
3) 0,001; 4) 0,00001?

1290°.	Calculaţi oral:  1) 6 · 0,6; 2) 5 · 0,3; 3) 7 · 0,4; 4) 12 · 0,2.

1291°.	Dublaţi fracţia zecimală:
 1) 0,6;    2) 1,2;    3) 1,6;    4) 10,52;    5) 0,08;    6) 12,25.

1292°.	Scrieţi suma  în formă de produs şi efectuaţi înmulţirea:
 1) 4,78 + 4,78 + 4,78 + 4,78 + 4,78;
 2) 28,03 + 28,03 + 28,03 + 28,03 + 28,03 + 28,03.

1293°.	Aflaţi produsul:
 1) 8,9 · 6;
 2) 3,75 · 12;
 3) 0,075 · 24;
 4) 10,45 · 42;
 5) 137,64 · 35;

 6) 25,85 · 98;
 7) 9,3 · 8;
 8) 5,65 · 23;
 9) 0,065 · 36;
 10) 12,35 · 42;

 11) 125,68 · 45;
 12) 12,385 · 56;
 13) 154,365 · 23;
 14) 135,618 · 55;
 15) 652,385 · 45.

AMINTIŢI-VA PRINCIPALUL



FRACŢII ZECIMALE ŞI OPERAŢII CU ELE 281

1294°.	Aflaţi produsul:
 1) 7,3 · 8;
 2) 4,35 · 16;
 3) 0,036 · 68;
 4) 15,25 · 56;

 5) 256,67 · 65;
 6) 28,95 · 89;
 7) 7,3 · 9;
 8) 25,46 · 25;

 9) 120,35 · 2; 
 10) 105,32 · 56;
 11) 104,305 · 16;
 12) 130,608 · 505.

1295°.	Se ştie că 354 • 29 = 10 266. Puneţi în partea dreaptă a egalităţii 
virgula ca înmulţirea să fie efectuată corect:

 1) 3,54 · 29 = 10266;
 2) 35,4 · 2,9 = 10266; 

 3) 3,54 · 0,29 = 10266;
 4) 3,54 · 2,9 = 10266. 

1296°.	Verificaţi dacă Iliuţă a efectuat corect înmulţirea.
  1) 38,557
       40,5
  + 192 785
  1542 28  
  173,5065

 2) 1402,5
       12,5
  7012 5
 + 28050
  14025        
  175312,5

 3) 6,5419
         2,8
  +  52335 2
  130838    
  18,31732

1297°.	Calculaţi:
 1) 6,3 · 8,5;
 2) 4,15 · 1,6; 
 3) 1,025 · 6,8;

 4) 23,25 · 7,3;
 5) 2,56 · 5,4;
 6) 32,96 · 7,9;

 7) 10,36 · 85,2;
 8) 122,361 · 4,7;
 9) 302,16 · 2,915.

1298°.	Calculaţi:
 1) 2,8 · 3,5;
 2) 5,25 · 4,7;

 3) 25,15 · 4,8;
 4) 20,53 · 4,8;

 5) 23,78 · 98,3;
 6) 255,789 · 6,8.

1299°.	Aflaţi produsul numerelor:
 1) 0,3 · 7,5;
 2) 0,8 · 2,5;
 3) 1,7 · 0,2;

 4) 0,04 · 11,6;
 5) 0,05 · 12,5;
 6) 0,08 · 24,5;

 7) 0,056 · 0,3;
 8) 0,087 · 125,43;
  9) 0,096 · 0,9.

1300°.	Aflaţi produsul numerelor:
 1) 0,8 · 2,5;
 2) 0,7 · 2,4;

 3) 0,06 · 36,3;
 4) 0,04 · 102,3;

 5) 0,045 · 0,6;
 6) 0,706 · 105,03.

1301°.	Oare corect este efectuată înmulţirea: 
 1) 25,5 · 10 = 255;
 2) 256,258 · 100 = 25 625,8;
 3) 0,125 · 1000 = 125;

 4) 125,25 · 100 = 1,2525;
 5) 12,135 · 1000 = 0,12165;
 6) 125,5 · 10 = 12,55?

1302°.	Calculaţi oral:
 1) 1,6 · 10;
 2) 2,25 · 10;

 3) 2,45 · 100;
 4) 135,258 · 100.

´ ´ ´
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1303°.	Oare corect este efectuată înmulţirea:
 1) 25,5 · 0,1 = 2,55;
 2) 256,258 · 0,01 = 2,56258;
 3) 21,25 · 0,1 = 212,5;

 4) 1235,25 · 0,001 = 1,23525;
 5) 12,135 · 0,01 = 0,12135;
 6) 125,5 · 0,01 = 1,255?

1304°.	Calculaţi oral:
 1) 12,6 · 0,1; 2) 12,45 · 0,01; 3) 1252,45 · 0,001; 4) 132,58 · 0,01.

1305°.	După datele tabelului 41 aflaţi valorile expresiilor:
Tabelul 41

a 0,04 0,12 4,25 5,02 10,1 100,02 142,02

1000a

0,001a

1306°.	După datele tabelului 42 alaţi valorile expresiilor:
Tabelul 42

a 0,03 0,6 2,43 4,07 10,005 100,001 125,03

100a

0,001a

1307°.	Cu cât trebuie de înmulţit numărul: 1) 2,58 pentru a primi 258; 
2) 0,008, pentru a obţine 8; 3) 1200,3 pentru a obţine 1,2003?

1308°.	Cu cât trebuie de înmulţit numărul: 1) 25,8 pentru a obţine 2,58; 
2) 5089 pentru a obţine 50,89; 3) 1200,3 pentru a obţine 1,2003?

1309°.	Rezolvaţi ecuaţia: 
 1) x : 5 = 15,8;
 2) x : 8 = 120,83;
 3) x : 125 = 1025,803;

 4) x : 1,2 = 12,58;
 5) x : 10,23 = 102,508;
 6) x : 1,03 = 1,0258.

1310°.	Rezolvaţi ecuaţia: 
 1) x : 3 = 25,7;
 2) x : 3 = 125,59;  

 3) x : 11,3 = 102,508;
 4) x : 1,33 = 1,008.

1311°.	 Aflaţi perimetrul octogonului, dacă fiecare latură a lui are 
lungimea egală cu 4,65 cm.

1312°.	Masa fiecărei lăzi cu pere este egală cu 32,15 kg. Aflaţi masa 
a 123 astfel de lăzi.

1313°.	Lungimea podelei constituie 12,23 m, iar lăţimea ei – 7,02 m. 
Cu ce este egală aria podelei? 

1314°.	Aflaţi aria dreptunghiului cu laturile 19,4 dm şi 8,22 dm.
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1315°.	Din 1 kg de zmeură proaspătă se obţine 0,17 kg zmeură uscată. 
Câtă zmeură uscată se va obţine din 10 kg zmeură proaspătă?

1316°.	Viteza trenului este 83 km/oră . Ce distantă va parcurge trenul 
in: 1) 10 ore; 2) 0,1 ore; 3) 2,8 ore; 4) 3,5 ore; 5) 0,7 ore?

1317°.	O frânghie au tăiat-o în două părţi. Lungimea unei părţi este 
12,3 m, iar a altei-de 3 ori mai mare. Aflaţi lungimea frânghiei la 
început. 

1318°.	Aflaţi: 
 1) 0,2 din 350;
 2) 0,5 din 160;
 3) 0,7 din 70;

 4) 0,8 din 80;
 5) 0,25 din 45;
 6) 0,53 din 200;

 7) 0,37 din 37;
 8) 0,18 din 810;
 9) 0,15 din 600.

1319°.	Aflaţi: 
 1) 0,3 din 50;
 2) 0,4 din 60;

 3) 0,5 din 400; 
 4) 0,9 din 300;

 5) 0,41 din 300;
 6) 0,22 din 8.

1320°.	Victoraş a planificat să îndeplinească tema pentru acasă în 45 
min, dar a folosit numai 0,8 din acest timp. În câte minute a făcut 
tema pentru acasă Victoraş? 

1321°.	Ionela trebuia să presoare nisip pe un drumuleţ cu lungimea de 
6m. Până la ploaie ea a reuşit să presoare numai 0,65 din drumuleţ. 
Câţi metri de drumuleţ ea a presărat cu nisip?

1322.	Aflaţi produsul numerelor:
 1) 0,125 şі 12,5;
 2) 12,1254 şі 25,4;

3) 874,25  şі 1,254;
4) 1254,258 şі 85,602;

5) 28,4  şі 2045,31;
6) 5,2801  şі 4,019.

 Care produs este cel mai mic?
1323.	Faceţi înmulţirea:
 1) 10,25 · 2,5201;
 2) 7,6 · 349,25;

3) 3086,5 · 2,01;
4) 45,25 · 260,012;

5) 80,13 · 7,02;
6) 814,6 · 2,018.

 Care produs este cel mai mare?
1324.	 Calculaţi produsele şi valorile obţinute aranjaţi-le în ordine 

crescătoare: 
 78,3 · 0,3; 12,58 · 1,25; 125,487 · 0,02; 0,3 · 0,2; 1256,58 · 0,4.

1325.	 Calculaţi produsele şi valorile obţinute aranjaţi-le în ordine 
crescătoare:

 125,6 · 0,9; 1,45 · 1,35; 12,48 · 0,02; 0,4 · 0,6; 98 714,25 · 0,03.

1326.	Scrieţi în formă de produs şi calculaţi:
 1) 1,22;  2) 1,42;  3) 0,242;  4) 0,152.
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1327.	Calculaţi valoarea expresiei:
 1) (4,8 + 3,5) · 15;
 2) (15,8 + 2,7) · 56;
 3) (14,85 + 133,56) · 36;

 4) (256,456 - 12,05) · 26;
 5) (105,803 - 95,07) · 103;
 6) (1140,05 - 13,06) · 58.

1328.	Calculaţi valoarea expresiei:
 1) (40,18 + 13,5) · 1,5;
 2) (105,38 + 12,7) · 5,66;

 3) (1,485 + 130,56) · 3,16;
 4) (22,564 - 12,05) · 2,6. 

1329.	Ce numere trebuie puse în locul asteriscurilor pentru a obţine 
soluţiile corecte ale următoarelor exemple? 

         1) 
´

9,*48
      4*,2
  *8096
  + 45240
         *619*     
  4089,696

         2) 
´

25,3*
   1,*3  
  

+
     7*9   

       2**         
  26,*590

1330.	Aflaţi valoarea expresiei:
 1) 2,58a + 0,5b, dacă a = 12,56, b = 0,02;
 2) 122,08a + 12,5b, dacă a = 1,06, b = 0,2.

1331.	Calculaţi:
 1) 101,1 · (0,37 + 1,53) - (134,6 - 92,7) · 0,031;
 2) 300,2 - 10,01 · (42,9 - 39,8) · 8,9.

1332.	Calculaţi:
 1) 202,3 · (0,56 + 3,46) - (125,8 - 12,35) · 0,055;
 2) 500,7 - 100,02 · (44,89 - 25,7) · 12,06.

1333.	Aflaţi valoarea expresiei:
 1) 0,3 · (24,3 - 18,8) + 0,5 · (17,4 -  9,8 + 1,4) · 0,1;
 2) 0,5 · (13,4 + 15,4) - 0,4 ·13,1 - (18,6 - 13,2) · 0,5;
 3) 0,8 · (19,4 + 23,8) - 14,06 + 0,3 ·(19,01 - 13,31).

1334.	Aflaţi valoarea expresiei:
 1) 0,5 · (258,3 - 180,5) + 0,05 · 7,41 - (10,8 + 2,4) · 0,1;
 2) 0,6 · (130,4 - 105,4) - 0,4 ·100 - (108,63 - 103,92) · 0,9.

1335.	Rezolvaţi ecuaţia: 
1) (x + 4,8) : 8 + 12,5 = 25,9; 3) (x + 13,9) : 12,5 - 14,256 = 250,9;
2) (x - 14,9) : 9 + 1,25 = 36,7; 4) (x - 103,95) : 48,05 + 0,012 = 3,009.

1336.	Rezolvaţi ecuaţia: 
 1) (x + 7,9) : 48 - 0,02 = 15,7;
 2) (x - 56,3) : 7 - 25,015 = 306,3. 

1337.	Aflaţi aria şi perimetrul parcelei de lângă casă, care are forma 
dreptunghiulară, dacă lungimea şi lăţimea respectiv sunt egale cu: 
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1) 12,17 m şi 5,65 m; 2) 10,07 m  şi 3,03 m; 3) 0,7 m  şi  0,3 m; 
4) 9,3 m şi  0,6 m.

1338.	Dintr-un port spre altul au pornit în acelaşi timp un vapor cu abur 
şi o şalupă. Viteza vaporului este egală cu 27,8 km/oră, iar viteza 
şalupei – 31,3 km/oră. Ce distanţă va fi între ei peste 3,6 ore de la 
începutul mişcării?

1339.	 Dintr-un oraş au pornit în acelaşi timp în direcţii opuse două 
automobile. Viteza unuia din ele este de 83,5  km/oră, ce este cu 7,8 
km/oră mai mult decât viteză celui de-al doilea. Ce distanţă va fi între 
ele peste 4,5 ore de la pornire?

1340.	Cu cât aria dreptunghiului cu laturile 13,54 cm şi 2,02 cm se 
deosebeşte de aria pătratului cu latura de 5,76 cm?

1341.	Latura pătratului este egală cu 12,75 cm. Aflaţi perimetrul şi aria 
lui.

1342.	Din ce număr trebuie de scăzut 3,2 pentru a obţine numărul ce 
este de 4 ori mai mare decât 6,8?

1343.	La ce număr trebuie de adunat 4,2 pentru a obţine numărul, care 
este de 3 ori mai mare, decât 9,7?

1344.	 La o şcoală s-au adus 600 de manuale noi, 0,4 din această 
cantitate alcătuiesc manualele de matematică, 0,35 – manualele de 
istorie, iar restul – manualele de limba engleză. Câte manuale de 
limbă engleză au adus la şcoală?

1345.	 În trei zile turiştii au parcurs distanţa de 360 km. În prima zi 
turiştii au parcurs 0,25 din tot drumul, în a doua – 0,4 din tot drumul. 
Ce distanţă au parcurs turiştii în a treia zi? 

1346.	Care este măsura în grade a unghiului, dacă o parte a lui alcătuieşte 
0,25 din unghiul desfăşurat, iar a doua – 0,1 din unghiul drept?

1347.	Care unghi este mai mare: acel care constituie 0,4 din unghiul 
desfăşurat, sau acel, care alcătuieşte 0,5 din unghiul cu măsura în 
grade de 150°?

1348*.	Se ştie că a < 1, b < 1. Care afirmaţie este justă:
 1) a · b > 1;  2) a · b < 1;  3) a · b = 1?

1349*.	Se ştie că a > 1, b > 1. Care afirmaţie este justă:
 1) a · b > 1;  2) a · b < 1;  3) a · b = 1?

1350*.	 Unde trebuie puse parantezele pentru a obţine o egalitate 
adevărată: 35 – 1,5 • 104 – 1428 : 14 = 32?

1351*.	Calculaţi cu procedeul cel mai convenabil:
 1) (20 - 19,5) + (19 - 18,5) + … +(2 - 1,5) + (1 - 0,5);
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 2) 30,2 - 29,2 + 28,2 - 27,2 + … + 4,2 - 3,2 + 2,2 - 1,2.

	PUNEŢI ÎN PRACTICĂ

1352.	La începutul anului au fost cumpărate pentru elevii clasei 28 de 
tocuri a câte 2,25 grn şi 32de creioane a câte 1,35 grn. Câţi bani a 
costat cumpărătura?

1353.	Compuneţi o problemă a cărei rezolvare se exprimă prin produsul 
sumei numerelor 12,5 şi 11 şi a numărului 2,5.

	PROBLEME PENTRU REPETARE

1354.	Calculaţi: 1) 
22

3
55

- ; 2) 
17

5
35

- ; 3) 
8

12
9

- .

1355.	Aflaţi valoarea expresiei:
 1) (x - 203,002) - 0,07 = 187,036;
 2) (x - 32,33) + 198,005 = 897,03.

1356.	 Cum se va schimba volumul paralelipipedului dreptunghiular, 
daca o dimensiune a lui de o mărit de 8 ori, a doua-de o micşorat de 
4 ori, iar a treia – de o mărit de 6 ori?

1357.	În câte moduri putem aranja pe poliţă patru reviste diferite?

§ 32.  ÎMPĂRŢIREA FRACŢIILOR ZECIMALE

Voi ştiţi că operaţia împărţirii este inversă operaţiei înmulţirii. 
Aceasta se referă nu numai la numerele naturale, dar şi la fracţii. 
Să examinăm problemele, inverse la acele, pe care le-am rezolvat 
în paragraful precedent. 

P r o b l e m a  1. Pentru ieşirea în natură au cumpărat 3 ambalaje 
de zefir cu masa totală de 1,5 kg. Câte kilograme de zefir are un 
ambalaj?
R e z o l v a r e .  Pentru a determina cantitatea căutată de kilograme 
de zefir trebuie de calculat câtul: 1,5 : 3. Exprimăm 1,5 kg în grame. 
Atunci vom obţine: 1500 : 3 = 500 (g), iar în kilograme aceasta 
constituie 0,5 kg. Deci un ambalaj conţine 0,5 kg zefir.

În această problemă, ca în problema la înmulţire, se poate face 
împărţirea fracţiei 1,5 la numărul 3 ca a numerelor naturale 15 şi 3.
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 Însă locul virgulei la cât se va determina în alt mod. Ea 
trebuie pusă atunci, când se termină împărţirea părţii întregi a 
deîmpărţitului. Partea întreagă a numărului 1,5 este egală cu 1. Ea 
nu se împarte fără rest la 3, de aceea la cât trebuie de pus 0 întreg, 
după el virgula şi mai departe rezultatul împărţirii al numerelor 15 
şi 3. 

Aşadar 1,5 : 3 = 0,5. De sine stătător verificaţi cu înmulţirea dacă 
corect noi am făcut împărţirea.

Oare se poate împărţi fracţia zecimală la fracţie zecimală? Da. 
Împărţirea la fracţia zecimală poate fi redusă la împărţirea la număr 
natural. Pentru aceasta trebuie de mutat virgula în deîmpărţit şi 
împărţitor peste atâtea semne spre dreapta, câte sunt la împărţitor 
după virgulă.

P r o b l e m a  2. Ecranul cărţii electronice are forma unui dreptunghi 
cu lungimea 15,5 dm şi aria 134,85 dm2. Aflaţi lăţimea ecranului.
R e z o l v a r e .  Lăţimea căutată a ecranului o vom afla, împărţind 
aria dreptunghiului la lungimea lui: 134,85 : 15,5. Pentru a scăpa 
de fracţie la numitor înmulţim cu 10 deîmpărţitul şi împărţitorul. Iar 
pentru aceasta este suficient de mutat în fiecare din ei virgula spre 
dreapta cu un semn. Obţinem că împărţirea acestor fracţii s-a redus 
la împărţirea la un număr natural: 1348,5 : 155. Efectuăm această 
împărţire în formă de unghi.

 Aşadar lăţimea ecranului este egală cu 8,7 cm.

Putem formula regula împărţirii a fracţiilor zecimale.
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Regula împărţirii a fracţiilor zecimale.
Pentru a afla câtul a două fracţii zecimale trebuie: 
1) de trecut la împărţirea fracţiei zecimale la număr natural, 
pentru asta de mutat virgula în deîmpărţit şi împărţitor peste 
atâtea semne spre dreapta, câte sunt la împărţitor după virgulă;
2) de împărţit fracţia zecimală primită la numărul natural.

Oare poate deîmpărţitul să fie mai mic decât împărţitorul? 
Da. De exemplu, 0,4 : 5 = 0,08.

Deosebite sunt cazurile împărţirii a fracţiei zecimale la 10, 
100, 1000 şi la 0,1, 0,01, 0,001. Pentru aceasta se folosesc 
următoarele reguli. 

Pentru a împărţi fracţia zecimală:
1) la 10, 100, 1000,..., trebuie în fracţia dată de mutat virgula 
spre stânga peste atâtea cifre, câte zerouri, sunt scrise după 1 
în numărul, la care împărţim; 
2) la 0,1, 0,01, 0,001,.., trebuie în fracţia dată de mutat virgula 
spre dreapta peste atâtea cifre, câte cifre sunt după virgulă în 
numărul, la care împărţim. 

De exemplu:
128,543	:	10	=	12,8543;	 128,543	:	0,1	=	1285,43;
128,543	:	100	=	1,28543;	 128,543	:	0,01	=	12	854,3;
128,543	:	1000	=	0,128543;	 128,543	:	0,001	=	128	543.
Oare se poate afla numărul, fiind dată fracţia lui zecimală? Da.

P r o b l e m a  3. Elevii clasei a 5-a A au mâncat 30 de brânzoaice, 
ce alcătuieşte 0,15 din aceea ce au copt în cantina şcolii. Câte 
brânzoaice au copt în cantina şcolii?
R e z o l v a r e .  Alcătuim scrisul prescurtat al problemei. 

Au copt – ? – 1
Au mâncat – 30 – 0,15 
Fie că au copt x brânzoaice. Atunci x : 1 = 30 : 0,15.
De aici x = 30 : 0,15 şi x = 200 (buc.). Aşadar, în cantina şcolară au 
copt 200 brânzoaice.

MEMORIZAŢI!

MEMORIZAŢI!



FRACŢII ZECIMALE ŞI OPERAŢII CU ELE 289

	 pentru a afla numărul, fiind dată fracţia lui zecimală trebuie 
numărul, care corespunde fracţiei date, de-l împărţit la 
această fracţie zecimală.

	 Aflaţi mai mult
 Sofia Vasilievna Kovalevska (aa. 1850 

– 1891) – ilustru matematician. De la o 
vârstă fragedă fetiţa a dat dovadă de aşa 
trăsături de caracter ca capacitatea de 
a se concentra şi de-a fi perseverentă în 
realizarea scopului şi de-a fi complet de 
sine stătătoare. A citi s-a învăţat singură. 
Iniţial Sofia nu iubea aritmetica, însă cu 
timpul s-a pasionat de ea: ea rezolva 
probleme cu ajutorul a diverse combinaţii 
de numere, dând dovadă de o isteţime 
neobişnuită. Cu succes studia geometria. 
Când Sofia a împlinit 11 ani în calitate de 
profesor de matematică l-au angajat pe 
locotenentul de marină O. M. Strannoliubsikii. Deja de la primele lecţii 
pe el l-a uimit aceea că fetiţa aşa de repede însuşea primele noţiuni 
ale matematicii superioare - noţiunile de limită, derivată şi altele, „de 
parcă le ştia demult”. Sofia a explicat : „În acele minute când mata 
îmi explicaţi aceste noţiuni, subit mi-am amintit, că totul aceasta era 
scris în lecţiile lui Ostrogradskii, cu care erau tapisaţi pereţii camerei 
noastre, şi anume noţiunea de limită mi-a părut demult cunoscută”. 

1. Formulaţi regula împărţirii fracţiilor zecimale.
2. Oare întotdeauna deîmpărţitul este mai mare ca împărţitorul?
3. Cum de împărţit fracţiile zecimale când deîmpărţitul este mai mic 
ca împărţitorul?
4. Cum de împărţit fracţia zecimală la 10? La 100? La 1000? 
5. Cum de împărţit fracţia zecimală la 0,1? La 0,01? La 0,001?
6. Cum de aflat numărul, fiind dată fracţia lui zecimală?

Atrageţi atenţia:

AMINTIŢI-VĂ PRINCIPALUL
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REZOLVAŢI PROBLEMELE

1358ђ.	Oare corect este făcută operaţia împărţirii: 1) 10,5 : 5 = 2,1; 
2) 9,6 : 3 = 32; 3) 12,8 : 2 = 6,4; 4) 12,6 : 3 = 0,42?

1359ђ.	Cum de trecut de la împărţirea a două fracţii la împărţirea fracţiei 
la un număr natural: 1) 1,05 : 0,5;    2) 0,96 : 0,3;    3) 0,126 : 0,06?

1360ђ.	În care parte trebuie de mutat virgula când fracţia este împărţită 
la: 1) 10; 2) 100; 3) 1000; 4) 10 000?

1361ђ.	Cu câte semne spre stânga trebuie mutată virgula la împărţirea 
fracţiei la: 1) 10; 2) 100; 3) 1000; 4) 10 000?

1362ђ.	În care parte trebuie mutată virgula, dacă fracţia zecimală este 
împărţită la:  1) 0,1; 2) 0,01; 3) 0,001; 4) 0,00001?

1363ђ.	Cu câte semne spre dreapta trebuie mutată virgula la împărţirea 
fracţiei zecimale la: 1) 0,1; 2) 0,01; 3) 0,001; 4) 0,00001?

1364°.	Calculaţi oral:
 1) 24,3 : 3;  2) 12,4 : 4;  3) 10,2 : 2;  4) 6,8 : 2.

1365°.	Micşoraţi fracţia zecimală de două ori:
 1) 12,6;     2) 2,2;     3) 4,6;     4) 10,8;     5) 0,2;     6) 22,44.

1366°.	Verificaţi dacă Ionuţ a făcut corect împărţirea:
 144,24 12 144,24 12
 12 12,02 12 12,2
 24 24
 24 24
 024 024
 024 024
 0 0

1367°.	Calculaţi: 
 1) 1,75 : 1,4;
 2) 3,76 : 0,4;
 3) 2,59 : 3,7;
 4) 2,496 : 0,24;
 5) 7,38 : 4,5;

    6) 22,5 : 12,5;
    7) 7,56 : 0,6;
    8) 6,944 : 3,2;
    9) 14,976 : 0,72;
 10) 0,161 : 0,7;

 11) 0,0456 : 3,8;
 12) 168,392 : 5,6;
 13) 0,468 : 0,09;
 14) 0,182 : 1,3;
 15) 24,576 : 4,8.

1368°.	Calculaţi : 
 1) 29,88 : 8,3;
 2) 60 : 1,25;
 3) 8,4 : 0,07;
 4) 9,246 : 0,23;

 5) 0,00261 : 0,03;
 6) 131,67 : 5,7;
 7) 16,51 : 1,27;
 8) 0,824 : 0,8;

 9) 189,54 : 0,78.

-

-

-

-

-

-
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1369°.	Aflaţi câtul de la împărţirea numărul a la numărul b, dacă::
 1) a = 15,2; b = 1,9;
 2) a = 1,76; b = 0,11;
 3) a = 1,17; b = 0,09;

 4) a = 0,2623; b = 0,0061;
 5) a = 0,0168; b = 0,0012;
 6) a = 68,4; b = 5,7.

1370°.	Oare corect este efectuată împărţirea :
1) 25,5 : 10 = 2,55;
2) 256,152 : 100 = 2,56152;
3) 1546,154 : 1000 = 1,546154;

4) 25,5 : 10 = 255;
5) 256,152 : 100 = 25 615,2;
6) 1546,154 : 1000 = 1 546 154?

1371°.	Calculaţi oral: 
 1) 11,6 : 10;     2) 152,45 : 100;     3) 1035,258 : 1000.

1372°.	Oare corect este îndeplinită împărţirea:
 1) 126,5 : 0,1 = 12,65;
 2) 458,125 : 0,01 = 4,58125;
  3) 1256,25 : 0,1 = 12 562,5;

 4) 12,3525 : 0,001 = 12 352,5;
 5) 121,35 : 0,01 = 1213,5;
 6) 125,5 : 0,01 = 1,255?

1373°.	Calculaţi oral:
 1) 12,6 : 0,1;     2) 12,45 : 0,01;     3) 12,522 : 0,001.

1374°.	După datele tabelului 43 aflaţi valorile expresiilor:

Tabelul 43

a 15,21 2,36 456,25 0,26 10,65 15,36 154,45

a : 10

a : 0,1

1375°.	După datele tabelului 44 aflaţi valorile expresiilor:

Tabelul 44

a 325,258 25,215 2,403 0,07 12,006 302,027

a : 100

a : 0,01

1376°.	La cât trebuie de împărţit numărul:
 1) 324,25, pentru a obţine32,425;
 2) 8561,12, pentru a obţine 8,56112;
 3) 120,03, pentru a obţine1,2003?

1377°.	La ce număr trebuie de împărţit fracţia zecimală:
 1) 205,83, pentru a obţine 20 583;
 2) 12,265, pentru a obţine122,65;
 3) 12,6923, pentru a obţine12 692,3?
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1378°.	Rezolvaţi ecuaţia:
 1) 5 · x = 2,45;
 2) 8 · x = 16,8;

 3) 3 · x = 0,03;
 4) 6 · x = 60,60;

 5) 12 · x = 360,36;
 6) 11 · x = 121,11.

1379°.	Rezolvaţi ecuaţia:
 1) 5 · x = 10,5;  2) 2 · x = 20,12;  3) 6 · x = 12,66.

1380°.	Nicolae a parcurs cu trenul 162,5 km în 2,6 ore. Care era viteza 
trenului?

1381°.	Pasul omului este egal cu 0,8 m. Câţi paşi va face omul dacă 
va parcurge 200 m?

1382°.	2,5 kg de bomboane costă 65 grn. Cât costă 3,5 kg astfel de 
bomboane?

1383°.	De câte ori Karlson este mai greu decât Micuţul, dacă masa lui 
este 64, 8 kg, iar masa Micuţului – 32,4 kg?

1384°.	Aflaţi numărul, dacă:
 1) 0,2 din el sunt egale cu  70;
 2) 0,5 din el sunt egale cu  80; 
 3) 0,7 din el sunt egale cu  56; 

 4) 0,8 din el sunt egale cu  72; 
 5) 0,25 din el sunt egale cu  450;
 6) 0,53 din el sunt egale cu  159.

1385°.	Aflaţi numărul, dacă:
 1) 0,3 din el sunt egale cu 15; 
 2) 0,4 din el sunt egale cu 24; 

 3) 0,5 din el sunt egale cu 280;
 4) 0,41 din el sunt egale cu 123.

1386°.	 Victoraş a făcut tema pentru acasă în 36 min, ceea ce 
constituie 0,8 din timpul planificat. În câte minute Victoraş planifică 
să îndeplinească tema pentru acasă?

1387°.	Până la ploaie Daniela a dovedit să presoare cu nisip 3,9 m de 
drumuleţ, ce constituie 0,6 din lungimea lui. Ce lungime are drumuleţul?

1388°.	Aflaţi câtul numerelor:
 1) 0,8 şi 0,5;
 2) 3,51  şi 2,7;

 3) 14,335  şi  0,61;
 4) 0,096 şi 0,12;

 5) 0,126  şi  0,9;
 6) 42,105  şi  3,5.

 Care cât este cel mai mare?
1389°.	Faceţi împărţirea fracţiilor: 
 1) 0,72 : 0,06;     2) 0,7 : 0,35;     3) 2,8 : 0,07;     4) 1,08 : 0,8.
 Care cât este cel mai mic?
1390°.	 Calculaţi câturile şi valorile obţinute aranjaţi-le în ordine 

crescătoare:
 1) 0,84 : 0,21;
 2) 0,376 : 0,4;

 3) 3,5 : 0,04;
 4) 25,9 : 3,5;

 5) 16,92 : 4,23;
 6) 48,15 : 1,15.

1391°.	 Calculaţi câturile şi valorile obţinute repartizaţi-le în ordine 
descrescătoare:

 1) 0,72: 0,06;    2) 0,7 : 0,35;    3) 2,8 : 0,07;    4) 1,08 : 0,8.
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1392.	Calculaţi valoarea expresiei:
 1) 0,308 : 0,14 + 1,08;
 2) (3,2 + 4,75) : 1,5;
 3) 7,224 : 0,301 - 18,6;

 4) 19,56 : (3,05 +4,95);
  5) 120 - 72 : 0,6;
 6) 1,512 : (8,62 - 8,2).

1393.	Calculaţi valoarea expresiei:
 1) (21,2544 : 0,9 + 1,02 · 3,2) : 5,6;  
 2) 4,36 : (3,15 + 2,3) + (0,792 - 0,78) · 350;
 3) (3,91 : 2,3 · 5,4 - 4,03) · 2,4;    
 4) 6,93 : (0,028 + 0,36 · 4,2) - 3,5;
 5) (130,2 - 30,8) : 2,8 - 21,84;  
 6) 3,712 : (7 - 3,8) + 1,3 · (2,74 + 0,66). 

1394.	Calculaţi valoarea expresiei:
 1) (3,4 : 1,7 + 0,57 : 1,9) · 4,9 + 0,0825 : 2,75;
 2) (4,44 : 3,7 - 0,56 : 2,8) : 0,25 - 0,8;
 3) 10,79 : 8,3 · 0,7 - 0,46 · 3,15 : 6,9.

1395.	Rezolvaţi ecuaţiile:
 1) 10x + 1,5 · (2,3 - 1,7) = 13,45;   2) 100x - 0,87 · (19,3 + 3,7) = 0.

1396.	Rezolvaţi ecuaţiile:
 1) 4,5 · (10х + 5,5) = 90; 2) 10 : (18 - 100х) = 2,5.

1397.	Cangurul este mai scund decât girafa de 2 ori, iar girafa este mai 
înaltă decât cangurul cu 2,52 m. Care este înălţimea girafei? A cangurului?

1398.	În 2,4 ore un băiat a parcurs 7,2 km. Câţi kilometri va parcurge 
el cu aceeaşi viteză în 1,6 ore?

1399.	Lungimea dreptunghiului este 8,5 cm, iar lăţimea este  mai mică decât 
lungimea lui cu 2,5 cm. De câte ori se va micşora aria dreptunghiului, 
dacă lungimea lui de o micşorat cu 1,7 cm, iar lăţimea – cu 1,2 cm?

1400.	Către întrecerile la fotbal au fost cumpărate 4 tricouri de fotbal 
noi şi 3 costume sportive.  Costumul sportiv este de 5 ori mai scump 
decât tricoul de fotbal. Pentru toată cumpărătura s-a plătit 925,3 grn. 
Cât costă tricoul de fotbal şi cât costumul sportiv?

1401.	Pentru un toc, blocnotes şi un caiet s-a plătit 42,5 grn, totodată 
blocnotesul este de 3 ori mai scump decât caietul, iar tocul – de 2 ori 
mai scump decât blocnotesul. Cât costă fiecare obiect?

1402.	O funie au tăiat-o în două bucăţi. Lungimea unei parţii este 3,21 
m, iar lungimea celeilalte de 3 ori mai mică decât lungimea primei 
părţi. Care era lungimea funiei?

1403.	După ce biciclistul a parcurs 0,6 din tot drumul s-a constatat că 
lui i-au mai rămas să parcurgă 60 km. Câţi kilometri a planificat să 
parcurgă biciclistul?



294 Capitolul 7

1404.	După ce a citit 0,3 citit carte lui Călin i-au rămas să citească 140 
pagini. Câte pagini are cartea, pe care o citeşte Călin? 

1405.	Unghiului de 60° alcătuieşte 1,2 din al doilea unghi, care, la rândul 
său, constituie 0,4 din al treilea unghi. Care este măsura în grade a 
unghiului al treilea?

1406.	 Care segment este mai lung: acel, la care 0,2 din jumătatea 
lungimii este 1m, sau acel, la care 0,5 din sfertul lungimii lui este 
egal cu 1m?

1407*.	Se ştie că 6 kg caramele costă tot atât cât 4,7 kg zmeură. Cât 
costă un kilogram de zmeură, dacă zmeura e mai scumpă decât 
caramelele cu 1,3 grn?

1408*.	În prima oră autobuzul a parcurs 0,4 din tot itinerarul lui, în a 
doua – 0,35 din tot drumul, iar în a tria – partea drumului rămas . Ce 
drum a parcurs autobuzul în 3 ore, dacă în a treia oră el a parcurs cu 
30 km mai puţin decât în prima?

1409*.	După ce un turist a parcurs 0,3 şi încă 0,4 din tot drumul, a 
constatat, că drumul ce el l-a parcurs, era cu 6 km mai lung, decât 
jumătatea întregului drum al turistului. Aflaţi drumul turistului.

1410*.	Rezolvaţi ecuaţiile:
 1) (13,9 + 259,1) · 0.85 - 10x = 100,1; 
 2) 3 · (567,1 - 10,01) · 10,01 + 1000x = 51 670.

1411*.	Aflaţi legitatea şi scrieţi următoarele două numere în această 
scrieri:

 1) 0,2; 0,4; 1,2; 4,8;…;  2) 2; 4,5; 9,5; 19,5; 39,5;….

1412*.	 Înlocuiţi asteriscurile cu astfel de cifre, ca împărţirea să fie 
efectuată corect:

 *, * *  *9 *, * 5  39
 2 *   *,1* 7 *   *,**
  * *    * * *
  5 8    * * *
   0      0

	PUNEŢI ÎN PRACTICĂ

1413.	Aria lotului de lângă casă, care este de formă dreptunghiulară 
constituie 64,8 m2 , iar una din laturile lui – 12 m. Calculaţi lungimea 
gardului ce îngrădeşte acest lot.

1414.	 După ce a fost reparată bucătăria părinţii au hotărât să 
achiziţioneze mobilă nouă. Au cumpărat o masă şi 4 scaune pentru 
ce au plătit 2378 grn. Cât a costat un scaun, dacă masa a costat 538 grn?

- -

--
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	PROBLEME PENTRU REPETARE

1415.	Calculaţi valoarea expresiei:
 1) 6,85 · 3,2 - 6,85 · 1,7 + 1,5 · 4,15;
 2) 5,94 · 0,07 + 0,33 · 5,94 + 0,4 · 0,06.

1416.	Rezolvaţi ecuaţiile:
 1) (x + 9,18) : 9 + 102,52 = 250,93;
 2) (x - 25,92) : 7 + 11,205 = 306,7.

1417.	 Cu cât aria dreptunghiului cu laturile 12,5 m şi 7,3 m se 
deosebeşte de aria pătratului cu latura de 11,2 m?

1418.	 Din sat până la oraş sunt 132 km. În prima oră autobuzul a 

parcurs 3

11
 din drum, iar în a doua – 

4

11
  din drum. Câţi kilometri a 

parcurs autobuzul în două ore? 

§ 33.  ROTUNJIREA NUMERELOR 

Uitaţi-vă la figuri. Se vede că 
AB = 3cm (fig. 222), CD = 2,8 (fig. 
223), iar MN = 3,1 cm (fig. 224). În 
centimetri poate fi exprimată cu 
număr natural numai lungimea 
segmentului AB. Lungimile altor 
segmente se exprimă cu fracţii 
zecimale. Însă despre ele uneori 
se spune: lungimea segmentului 
CD – aproape că este de 3 cm, iar 
segmentul MN – este puţin mai 
lung de 3 cm. În aşa enunţuri noi 
am numit valorile aproximative 
ale lungimilor acestor segmente. 

Pe scurt se scrie: CD ≈ 3cm, 
MN ≈ 3cm. Semnul ≈ se citeşte 
astfel: „Aproximativ este egal”. 

10 2 3

A B

10 2 3

DC

10 2 3

NM

Fig. 222

Fig. 224

Fig. 223
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Valorile precise ale lungimilor segmentelor CD şi MN noi 
le-am înlocuit cu valorile aproximative. Altfel aşa o operaţie 
se numeşte rotunjire. Aşadar, lungimile segmentelor CD 
şi MN noi le-am rotunjit până la centimetri. Lungimile ale 
ambelor acestor segmente aproximativ sunt egale cu 3 cm. 
Însă lungimea segmentului CD este mai mică de 3 cm, iar 
lungimea segmentului MN – mai mare decât 3 cm. Se spune 
că lungimea segmentului CD a fost rotunjită prin adaus, iar 
lungimea segmentului MN a fost rotunjită prin lipsă.

Oare va fi corectă următoarea rotunjire: MN »	 4 cm? Nu, 
deoarece eroarea de rotunjire va fi considerabilă . Această 
rotunjire va aminti următoarele: „Vârsta elevului din clasa a 
cincea este aproape 20 de ani”. 

	 eroarea arată cu cât mai mare sau mai mic a devenit 
numărul ce se rotunjeşte.

Rotunjirea numerelor se efectuează conform a anumite 
reguli. Mai întâi se determină până la care ordin trebuie de 
rotunjit numărul. În exemplele cercetate lungimile segmentelor 
CD şi MN au trebuit rotunjite până la centimetri, de aceea 
numerele 2,8 şi 3,1 noi le-am rotunjit până la ordinul unităţilor: 
2,8 ≈ 3 şi 3,1 ≈ 3.

Apoi determină care anume rotunjire – prin lipsă sau prin 
adus – trebuie folosită. Pentru a înţelege principiul, conform 
cărui trebuie de făcut această alegere, să revenim la rigla 
din dispozitivele voastre şcolare (fig. 225). Voi vedeţi că 
între numerele 6 şi 7 sunt diviziuni cu valoarea de 1 mm, din 
care unele sunt amplasate mai aproape de numărul 6, iar 
altele – de numărul 7. De aceea lungimile, în care cantitatea 
de milimetri este de la 1 până la 4, e natural de le rotunjit 
prin lipsă până la numărul natural care este situat pe riglă 
la stânga lor: 6,1 ≈ 6,  6,2 ≈ 6,  6,3 ≈ 6, 6,4 ≈ 6. Lungimile, 
în care cantitatea de milimetri este de la 6 până la 9, este 
natural de le rotunjit prin adaos până la numărul natural ce 
stă în dreapta lor: 6,6 ≈ 7, 6,7 ≈ 7, 6,8 ≈ 7, 6,9 ≈ 7. Numărul 
6,5 este situat exact la mijlocul distanţei dintre 6 şi 7. Pentru 

Atrageţi atenţia:
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numerele care se termină cu 5 este înţelegere – de le rotunjit 
prin adaos. Adică, 6,5 ≈ 7.	

Fig. 225

	 în timpul rotunjirii numerelor mărirea cu 1 se referă 
numai la cifra acelui ordin până la care se rotunjeşte 
numărul.

P r o b l e m a  1. Numărul 12963,734 rotunjiţi-l: 1) până la sutimi;             
2) până la sute. 
R e z o l v a r e .   1. Numărul dat trebuie rotunjit până la sutimi, 
de aceea schimbările se referă numai la partea fracţionară a 
lui. Partea întreagă rămâne neschimbată. Partea fracţionară 
a numărului rotunjit trebuie să aibă două cifre după virgulă. 
Numărul dat are 3 sutimi şi 4 miimi. Deci 4 miimi le schimbăm cu 
zero, iar 3 sutimi rămân fără schimbări: 12963, 734 ≈ 12963,730. 
Zero putem să nu-l scriem. Aşadar, 12963,734 ≈ 12963,73. Am 
rotunjit numărul dat pin lipsă.
2. Numărul dat trebuie rotunjit până la sute. De aceea la numărul 
rotunjit rămâne partea întreagă, iar partea fracţionară va lipsi. 
Cantitatea de cifre în scrierea părţii întregi a numărului rotunjit 
nu trebuie să se schimbe, adică trebuie să fie compusă din cinci 
cifre. În numărul dat sunt 9 sute şi 6 zeci. Deci, 6 zeci şi totul ce 
este situat la dreapta trebuie de aruncat şi de înlocuit cu zerouri. 
Deoarece prima cifră 6 după cifra sutelor 9 se aruncă, trebuie 
de mărit cu 1 cifra 9 care se păstrează. Însă obţinem numărul 
10. De aceea trebuie de mărit cu 1 şi cifra din ordinul miilor. 
Aşadar, 12963,734 ≈ 13000,000 sau 12963,734 ≈ 13000. 
Numărul dat este rotunjit prin adaos.

Atrageţi atenţia:
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Oare este adevărată rotunjirea până la sutimi: 12,396 ≈ 
12,4? Nu. Această scriere arată că numărul l-au rotunjit până 
la zecimi. Corectă este scrierea: 12,396 ≈ 12,40 ≈ 12,4.

în numărul rotunjit: 
  1) partea întreagă trebuie să conţină  atâtea cifre, câte au fost până  
  la rotunjire; 
  2) în partea fracţionară ultimul trebuie să rămână acel ordin până la 
  care s-a făcut rotunjirea.

Putem formula regula rotunjirii numerelor

Regula rotunjirii numerelor
Pentru a rotunji numărul până la un oarecare ordin trebuie toate 
cifrele ce stau la dreapta acestui ordin de le schimbat cu zerouri. 
Dacă prima cifră după acest ordin este 0, 1, 2, 3, 4 atunci ultima 
cifră ce se păstrează nu se schimbă. Dacă prima cifră după 
acest ordin este 5, 6, 7, 8  sau 9, atunci ultima cifră care se 
păstrează este mărită cu 1. 

P r o b l e m a  2. Rotunjiţi 25,18 până la: 1) zecimi; 2) unităţi; 3) zeci.
R e z o l v a r e . 

	 Aflaţi mai mult
 Ştiaţi voi, că:

1) Charles Perrault, autorul “Scufiţei Roşii”, a scris povestea „Iubirea 
riglei şi a compasului”?

2) L. N. Tolstoi, autorul romanului „Război şi pace”, a scris manuale 
pentru şcoala primară, în particular manualul de aritmetică; 

3) Luis Karrol, autorul cărţii „Alisa în ţara minunilor” preda matematica 
în colegiul Chryst-Church al universităţii Oxford din Marea Britanie?

Atrageţi atenţia:

MEMORIZAŢI!
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1. Care operaţie se numeşte rotunjire?
2. Ce înseamnă a rotunji numărul prin adaos? Aduceţi exemplu.
3. Ce înseamnă a rotunji numărul prin lipsă? Aduceţi exemplu.
4. Ce arată eroarea?
5. Formulaţi regula rotunjirii numerelor.
6. Câte cifre trebuie să conţină partea întreaga a numărului rotunjit?
7. Care ordin trebuie să rămână ultimul în partea fracţionară a 
numărului rotunjit?

	REZOLVAŢI PROBLEMELE

1419ђ.	Bazându-vă pe riglă, numiţi două numere naturale între care 
este fracţia: 1) 1,3; 2) 2,7; 3) 6,2; 4) 8,9. De care este mai aproape 
fracţia dată?

1420ђ.	Între care numere naturale vecine este fracţia: 1) 2,25; 2) 3,78; 
3) 18,45; 4) 9,99? De care număr natural este mai aproape fracţia 
dată? 

1421ђ.	 Citiţi:  1) 3,6 » 4; 2) 5,67 » 5,7; 3) 15,93 » 15,9; 
4) 12,453 » 12,45. Până la care ordin s-a făcut rotunjirea?

1422ђ.	Citiţi: 1) 15,7 » 16; 2) 235,3 » 235; 3) 5,9 » 6; 4) 1,3 » 1. Ce 
rotunjire s-a făcut: prin adaos sau lipsă?

1423°.	Până la ce ordin a fost rotunjit numărul:
 1) 155,7 » 156;
 2) 155,75 » 156,8;
 3) 155,7569 » 155,76;

 4) 155,7512 » 155,751;
 5) 155,75128 » 155,7513;
 6) 155,75128 » 160?

1424°.	Până la ce ordin a fost rotunjit numărul:
 1) 150,7 » 151;  2) 150,05 » 150,1?

1425°.	Rotunjiţi fracţiile până la unităţi: 
 1) 2,6;     2) 2,19;    3) 506,444;     4) 4056,5444.

1426°.	Rotunjiţi fracţiile până la zeci: 
 1) 22,6;     2) 142,29;     3) 506,555;     4) 4587,6589.

1427°.	Rotunjiţi fracţiile până la sute:
 1) 202,6;     2) 102,32;     3) 570,666;     4) 125,6589.

1428°.	Rotunjiţi fracţiile până la zecimi:
 1) 142,22;     2) 2,626;     3) 50,5551;     4) 0,2156.

AMINTIŢI-VĂ PRINCIPALUL
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1429°.	Округліть дроби до сотих:Rotunjiţi fracţiile până la sutimi: 
1) 0,362;

 2) 2,006;  3) 0,98762;  4) 12,59879.

1430°.	Lungimile râurilor ale Ucrainei sunt: Nipru – 2,285 mii km, Bugul 
de Sud – 0,857 mii km, Desna – 1,126 mii km. Rotunjiţi aceste 
numere până la: 1) zecimi; 2) sutimi.

1431°.	Înălţimile munţilor ai Ucrainei sunt: Goverla – 2061 m, Roman-
Koş – 1545 m, Sivuli – 1816 m. Exprimaţi înălţimile acestor munţi în 
kilometri şi rotunjiţi numerele obţinute până la: 1) zeci; 2) sute.

1432°.	Scrieţi în metri: 1) 234 cm; 2) 456 cm; 3) 967 cm; 4) 6789 cm. 
Rotunjiţi rezultatul până la: 1) zecimi; 2) unităţi.

1433°.	Scrieţi în tone: 1) 1548 kg; 2) 17895 kg; Rotunjiţi rezultatul până 
la: a) sutimi; b) zecimi; c) unităţi.

1434°.	 Găsiţi greşeala comisă de Liliana în timpul rotunjirii 
numerelor:  1) 3,27 » 3,2; 2) 2,99 » 2,9; 3) 12,34 » 12,4;  
4) 0,75 » 0,7; 5) 8,18 » 8,1. Care regulă a uitat-o Liliana?

1435°.	Rotunjiţi numărul 7894,25486 până la: 
 1)  mii; 3)zeci;                 5) zecimi; 7) miimi; 
 2)sute;  4) unităţi; 6)sutimi; 8) zecimi de miimi.
1436.	Numiţi cea mai mare fracţie zecimală cu două cifre după virgulă 

care este mai mică decât 100.
1437.	Numiţi cea mai mică fracţie zecimală cu trei cifre după virgulă 

care este mai mare decât 1000. 
1438.	 Traseul alergărilor cu schiuri constă din 4 segmente. Primul 

segment are lungimea 14,358 km, al doilea – 15,756 km, al treilea 
– 16,954 km, iar al patrulea – 10,85 km. Aflaţi lungimea traseului şi 
valoarea obţinută rotunjiţi-o până la:

 1) zecimi;  2) unităţi;  3) zeci;  4) sute.
1439.	Aflaţi aria latului de lângă casă, care are forma dreptunghiului cu 

laturile : 1) 17 m şi 36 m; 2) 29 m şi 24 m. Exprimaţi această arie în 
ari. Rotunjiţi rezultatul până la : a) zecimi; b) unităţi; c) zeci. 

1440.	Cu cât diferenţa numerelor 50,08 şi 4, 89 este mai mică decât câtul 
numerelor 284, 56 şi 0,4? Rotunjiţi răspunsul până la: 1) zecimi; 2) zeci. 

1441.	Cu cât este mai mică diferenţa numerelor 14,709 şi 9,25 este mai 
mic decât produsul lor? Rotunjiţi răspunsul până la: 1) sute; 2) sutimi.

1442.	 Cu cât câtul numerelor 20,184 şi 2,32 este mai mic decât 
produsul numerelor 7,08 şi 1,9? Rotunjiţi răspunsul până la:

 1) sutimi; 2) zecimi; 3) unităţi.
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1443.	Câtul numerelor 9,135 şi 8,7 cu cât este mai mic decât produsul 
numerelor 23,76 şi 103,46? Răspunsul rotunjiţi-o până la: 

1) sute; 2) zeci; 3) zecimi; 4) sutimi. 
1444.	 Ce cifre pot fi puse în locul asteriscului, ca rotunjirea să fie 

efectuată corect:
 1) 5,9* » 5,9; 3) 15,3* » 12,4; 5) 15,25* » 15,26; 
 2) 12,*3 » 12; 4) 15,25* » 15,25; 6) 458,12*99 » 458,12?

1445.	Ce cifre pot fi puse în loc *, ca rotunjirile să fie efectuate corect:
 1) 5,8* » 5,9; 3) 15,3* » 12,3; 5) 15,25* » 15,25;
 2) 12,*3 » 13; 4) 15,25* » 15,26; 6) 458,12*99 » 458,13?

1446*.	Calculaţi: (6,25 • 0,2 + 0,8 : 0,64) : 10 + 0,04848 : 0,024.
Efectuaţi următoarele însărcinări: 1) rotunjiţi rezultatul până la zecimi; 

2) rotunjiţi fiecare număr din componenţa acestei expresii până la 
zecimi şi calculaţi valoarea expresiei obţinute; 3) comparaţi rezultatele 
obţinute.
1447*.	 Masa unui bidon plin cu lapte este de 35 kg. Jumătate de 

bidon cu lapte cântăreşte 17,75 kg. Ce masă are bidonul? Rotunjiţi 
răspunsul până la unităţi. 

	PUNEŢI ÎN PRACTICĂ

1448.	 Măsura veche de masă – pudul – este egală cu 16,38 kg. 
Rotunjiţi această valoare până la: 1) unităţi; 2) zeci; 3) zecimi.

1449.	Măsura vechi de lungime – stăngenul – este egală cu 2,13 m. 
Rotunjiţi această valoare până la: 1) unităţi; 2) zecimi.

1450.	 Scrieţi înălţimea voastră în centimetri, exprimaţi-o în metri şi 
rotunjiţi rezultatul până la: 1) unităţi; 2) zecimi.

	PROBLEME PENTRU REPETARE

1451.	Calculaţi:
 1) 0,22 · 32 · 1,25;    2) 1,32 · 42 · 15.

1452.	Rezolvaţi ecuaţiile:
 1) 4 · (2x - 3) + 12 = 96;  2) (x + 3,5) · 8 - 7,2 = 26,4.

1453.	La un şantier au adus 39195 tone materiale de construcţie.  1

15
 

din această contitate o alcătuieşte varul,   1

13
  – cimentul, iar restul 

– cărămida. Câte tone de cărămida s-au adus pe şantier?
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VERIFICAŢI NIVELUL ÎNSUŞIRII MATERIALULUI

ÎNTREBĂRI DE CONTROL
1. Care fracţie se numeşte zecimală?
2. Cum se numesc ordinele fracţiei zecimale, situate la stânga 
virgulei? La dreapta virgulei?
3. Cum se compară fracţiile zecimale cu diferite părţi întregi? Cu 
părţi întregi egale? 
4. Formulaţi regula adunării a fracţiilor zecimale. 
5. Formulaţi regula scăderii a fracţiilor zecimale. 
6. Formula regula înmulţirii  a fracţiilor zecimale. 
7. Cum de înmulţit fracţia cu 10; 100; 1000? Cu 0,1; 0,01; 0,001?
8. Cum de aflat o fracţie zecimală dintr-un număr?
9. Formulaţi regula împărţirii a fracţiilor zecimale.
10. Cum de împărţit fracţia zecimală la 10; 100; 1000? La 0,1; 
0,01; 0,001?
11. Cum de aflat numărul, dacă se ştie fracţia lui zecimală? 

    12. Formulaţi regula rotunjirii a numerelor.
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VERIFICAŢI NIVELUL ÎNSUŞIRII MATERIALULUI

ÎNSĂRCINĂRI-TEST
 Citiţi cu atenţie problemele şi aflaţi printre răspunsurile propuse pe 

cel corect. Pentru efectuarea însărcinării-test trebuie 10-15 min. 
Nr.1

1°.	Exprimaţi în grivne 269 c.
	 А. 26,9 grn.  B.	2,69	grn.  C.	0,269 grn.  D.	2,069 grn.

2°.	Arătaţi inegalitatea numerică adevărată:
	 А. 81,29 > 92,37.   B.	0,8 < 0,475.
 C.7,385 < 7,395.   D.	0,0069 > 0,0096.

3°.	Care din următoarele numere este rădăcina ecuaţiei x + 109,6 = 325,06?
	 А. 215,6.  B.	434,66.  C.	215.  D.	215,46.

4.	Cu cât suma numerelor 236,259 + 1,06 este mai mică decât 
diferenţa 15,78 – 3,106? 

 А. 224.  B. 224,645.  C. 249,993.  D. 2246,45.

5*.	Aflaţi diferenţa expresiei a – c şi a numărului p, dacă:
 а = 102,35 - 2,6, c = 25,65 - 2,8, р = 18,753.
 А. 95,653.  B. 58,147.  C.	52,547.  D.	76,9.

Nr.	2

1°.	Rotunjiţi fracţia 154,225 până la zecimi:
	 А. 155,2.  B.	154,2.  C.	154,22.  D.	154,3.

2°.	 Lungimea dreptunghiului este egală cu 10,6 m, iar lăţimea 
constituie 0,8 din lungime. Aflaţi lăţimea dreptunghiului:

 А. 11,4.  B.	9,8.  C.	8,48.  D.	13,25.

3°.	Calculaţi (53,27 + 3,85) • 2,4.
	 А. 57,12.  B.	137,88.  C.	137,088.  D.	1370,88.

4.	Care din numere este soluţia ecuaţiei:
10x + 4,5 · (3,3 - 2,7) = 3,672?

	 А. 0,972.  B.	0,0972.  C.	9,72.  D.	2,7.

5*.	 În prima oră turistul a parcurs 0,3 din tot drumul, în a doua – 
0,5 din tot drumul, iar în a treia – partea drumului ce a rămas, şi 
anume, 40 km. Ce distanţă a parcurs turistul în trei ore?

 А. 60 км.  B.	80 км.  C.	100 км.  D.	200 км.
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CAPITOLUL PROCENTE. MEDIA 

ARITMETICĂ

În capitalul veţi afla:
	 ce este procentul şi cum este el notat;
	 cum de reprezentat procentul printr-o fracţie zecimală şi 

ordinară;
	 cum de aflat procente dintr-un număr;
	 cum de aflat numărul după procentele date ale lui;
	 cum de aflat valoarea mediei aritmetice a numerelor şi valoare 

medie a mărimilor;
	 cum de pus în practică materialul învăţat.
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§ 34. CE ESTE PROCENTUL. AFLAREA 
PROCENTELOR DINTR-UN NUMĂR 

Examinaţi figura 226. Pe ea voi 
vedeţi un baton de ciocolată, un 
pachet cu îngheţată, pe care este 
scris „56% cacao”, „îngheţată 
cu fructe glasate 100%”. Voi, 
probabil, aţi auzit cum citesc 
astfel de scrieri maturii: „56 
procente”, „100 procente”. Ce 
este procentul?

Procent se numeşte a suta parte. 

Pe scurt se scrie 1 %. Semnul % înlocuieşte cuvântul 
„procent”.

1	%	=	
1

100
	=	0,01.

Ce număr sau mărime n-am lua noi, a lui sau a ei a suta 
parte – aceasta-i un procent al acestui sau acestei număr 

sau mărimi. De exemplu,	 1

100
	 din numărul 400 (0,01 din 

numărul 400) – acesta-i numărul 4, de aceea 4 este 1 % din 

numărul 400;	 1

100
	 din grivnă (0,01 din grivnă) – asta-i 1 

copeică, de aceea 1 copeică este 1 % din grivnă.
P r o b l e m a  1. Puzzle-ul conţine 500 elemente. Câte elemente 
revin la 1% de al lui?
R e z o l v a r e .  Fie că 500 elemente ale acestuia alcătuiesc 100%. 
Atunci la 1 % revin de 100 de ori mai puţine elemente ale lui. De aici 
500 : 100 = 5 (el.). Deci, 1 % constituie 5 elemente ale pazzle-ului.

MEMORIZAŢI!

Fig. 226
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	 pentru a afla 1 % din numărul a trebuie acest număr 
de-l împărţit la 100. Cu alte cuvinte:

100	%	—	a
1	%	—	a	:	100

Ştiind ce număr sau mărime constituie 1 % se poate afla 
numărul sau mărimea care revin la câteva procente.

P r o b l e m a  2. Claudia trebuie să coase o panglică, a cărei 3 
cm constituie 1 % din toată lungimea ei. Claudia a cusut 50 % de 
panglică. Câţi centimetri de panglică a cusut ea?
R e z o l v a r e .  Deoarece 50 % este mai mare decât 1 % de 50 de 
ori, înseamnă că Claudia a cusut panglică de 50 de ori mai mult 
decât 3cm. De aici 3 • 50 = 150 (cm). Deci, Claudia a cusut 150 cm 
panglică.

	 dacă numărul b constituie 1 % dintr-un oarecare 
număr, atunci numărul, care revine la n % este de n 
ori mai mare decât numărul b. Adică:

1	%	—	b
n	%	—	bn

În practică deseori se întâmplă că ambele probleme 
examinate trebuie rezolvate în acelaşi timp – mai întâi de 
aflat 1 % din număr, apoi câteva procente. Aşa probleme sunt 
numite probleme la aflarea procentelor dintr-un număr. Ele 
pot fi rezolvate cu procedee atât aritmetice, cât şi algebrice.

P r o b l e m a  3. Perele soiurilor dulci conţin 15 % zahăr. Cât zahăr 
se conţine în 3 kg de pere?
R e z o l v a r e .  Alcătuim scrierea prescurtată a datelor problemei.
Pere – 3 kg – 100 %
Zahăr – ? – 15 %

	 1. Procedeul aritmetic
	 1.	Câte kilograme revin la 1 %?
	 	 3	:	100	=	0,03	(kg).

Atrageţi atenţia:

Atrageţi atenţia:
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	 2.	Câte kilograme revin la 15 %?
	 	 0,03	·	15	=	0,45	(kg).
	 Deci, 3 kg pere conţin 0,45 kg zahăr.

Putem formula regula aflării procentelor dintr-un număr.

Regula aflării procentelor dintr-un număr.
Pentru a afla procentele dintr-un număr trebuie numărul dat de-l 
împărţit la 100 şi rezultatul de-l înmulţit cu cantitatea de procente.

	 2. Procedeul algebric.

1) dacă numărul a constituie 100 %, atunci 1 % - asta-i a 
: 100;
2) dacă numărul căutat x constituie n %, atunci 1 % –
acesta-i x : n;
3) valorile egale cu 1 % pot fi egalate. Adică: x : n = a : 100.

 MEMORIZAŢI!

Atrageţi atenţia:
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Dacă procentele le exprimăm printr-o fracţie zecimală, atunci, 
pentru a afla procentele dintr-un număr este suficient de înmulţit 
numărul dat la această fracţie zecimală.

 Aflaţi mai mult
	 Cuvântul procent provine de la latinescul „pro centum”, ceea ce 

în traducere înseamnă „a suta parte”, „pentru o sută”. A mia parte 
dintr-o mărime se numeşte promile (de la lat. „pro mille” – a mia 
parte). Promila se notează cu simbolul „‰”. În promile se determină 
salinitatea apei, pantele drumurilor cu şine în excavaţiile subterane 
(conform regulilor de securitate pantele trebuie să aibă de la 3 până 
la 5 ‰) şi altele.

1	‰	=	0,1	%	=	0,001.

1. Ce este procentul?
2. Cum este notat procentul?
3. Cu ce fracţie zecimală este egal 1 %?
4. Cum de aflat 1 % din numărul a?
5. Formulaţi regula aflării procentelor dintr-un număr.
6. Cum de transformat în procente fracţia zecimală?
7. Explicaţi cum de rezolvat problemele la aflarea procentelor dintr-un 
număr.

 REZOLVAŢI PROBLEMELE

1454ђ. Oare este adevărat că 1 % este egal cu:

	 1)	
1

2
;				2)	

1

15
;				3)	

1

25
;				4)	

1

100
;				5)	

1

200
?

1455ђ. Oare este adevărat că 1 % este egal cu:
	 1)	0,1;				2)	0,01;				3)	0,001;				4)	0,11;				5)	0,111?

1456ђ. Oare este adevărat că 25 % sunt egale cu:

	 1)	
1

25
;				2)	1,25;				3)	

1

125
;				4)	0,025;				5)	

25

100
?

1457ђ. Oare este adevărat că 0,75 este egală cu:
	 1)	705	%;					2)	750	%;					3)	57	%;					4)	75	%;					5)	0,75	%?

AMINTIŢI-VĂ PRINCIPALUL
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1458ђ. Oare este adevărat că 	 1

2
	este egală cu:

	 1)	2	%;					2)	20	%;					3)	0,2	%;					4)	12	%;					5)	50	%?

1459°. Exprimaţi fracţia zecimală în procente:
	 1)	0,05;					2)	0,13;					3)	0,48;					4)	0,69;					5)	1,23;					6)	4,56.

1460°. Exprimaţi fracţia zecimală în procente:
	 1)	0,02;					2)	0,21;					3)	0,37;					4)	0,81;					5)	1,37;					6)	7,95.

1461°. Scrieţi în formă de fracţie zecimală:
	 1)	6	%;					2)	27	%;					3)	56	%;					4)	92	%;					5)	145	%;					6)	371	%.

1462°. Scrieţi în formă de fracţie ordinară sau număr mixt:
	 1)	11%;					2)	34%;					3)	62%;					4)	78%;					5)	139%;					6)	429%.

1463°. Cu care date trebuie completat tabelul 45?

Tabelul 45

Fracţie 
ordinară

3

100

13

20

Fracţie 
zecimală 0,8 0,72

Procente 14 110

1464°. În constructor sunt 200 piese. Câte piese revin la 1 %?
1465°. Romică a citit 25 % din carte. Câte pagini a citit Romică, dacă 

1 % alcătuieşte 3 pagini ale cărţii?
1466°. Calculaţi:
	 1)	5	%	din	60;
	 2)	15	%	din	30;

	 3)	60	%	din	45;
	 4)	25	%	din	40;

	 5)	75	%	din	150;
		 6)	30	%	din	90.

1467°. Calculaţi:
	 1)	2	%	din	40;
	 2)	20	%	din	20;

	 3)	40	%	din	32;
	 4)	45	%	din	90;

	 5)	65	%	din	120;
		 6)	35	%	din	350.

1468°. Caluclaţi:
	 1)	4	%	din	6,4;
	 2)	15	%	din	5,4;

	 3)	30	%	din	1,2;
	 4)	25	%	din	4,4;

	 5)	75	%	din	3,4;
	 6)	90	%	din	0,9.

1469°. Lungimea râului Vorscla este egală cu 464 km. Pe teritoriul 
regiunii Poltava se află 48,7 % din toată lungmiea lui. Câţi kilometri 
ai Vorsclei curg pe teritoriul regiunii Poltava?
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1470°. Ialpug este cel mai mare lac natural din Ucraina, lungimea lui 
este de 25 km, iar lăţimea constituie 28 % din lungimea lui. Ce lăţime 
are lacul Ialpug?

1471°. În bazinul râului Rosi, afluentul drept al Niprului sunt 1136 de 
râuri mici, din ele în regiunea Kiev – 47 % de râuri mici, iar în regiunea 
Cerkasî – 4 %,  altele în regiunile Jitomir şi Vinniţa. Câte râuri mici 
ale bazinului râului Rosi se află în regiunile Kiev şi Cerkasî?

1472°.Sinevir – parc naţional în Carpaţii Uvraineni. Aria lui totală –       
40 000 ha, din ele – 14,4 % constituie rezervaţie naţională. Ce arie 
are rezervaţia naturală a Sinevirului?

1473°. Din lapte se primeşte 6,25 % brânză „Parmezan”. Câte 
kilograme de astfel de brânză se pot obţine din următorul volum de 
lapte:

	 1)	300	l; 	 2)	1000	l; 	 3)	16	l?

1474°. Din lapte se obţine 21 % frişcă. Câţi litri de frişcă se pot obţine 
din următorul volum de lapte:

	 1)	25	l; 	 2)	160	l; 	 3)	350	l?

1475°. Din sfeclă de zahăr se obţin 16 % zahăr. Câte kilograme de 
zahăr se pot obţine dint sfecla cu masa de:

	 1)	400	kg; 	 2)	1500	kg; 	 3)	12	t?

1476°. Aliajul din aur şi argint conţine 36 % aur. Cât aur şi argint se 
conţine în aliajul cu masa de:

	 1)	150	g; 	 2)	1	kg; 	 3)	3,5	kg?

1477°. Aliajul din cupru şi cositor conţine 42 % cupru. Cât cupru şi 
staniu sunt în aliajul cu masa de:

	 1)	140	g; 	 2)	10	kg; 	 3)	5,6	kg?

1478°. În clasa a 5-a A învaţă 34 elevi, în a 5-a B – 36 elevi. 10 % 
din toţi elevii claselor a cincea sunt eminenţi. Câţi eminenţi sunt în 
clasele a cincea?

1479°. Corul de copii al şcolii de muzică este frecventat de 60 de elevi; 
din ei – 44 fetiţe, iar restul băieţi. 25 % din băieţi – participanţii corului 
– cântă la vioară. Câţi băieţi cântă în cor şi la vioară?

1480. Aflaţi suma:
	 1) 16 % din 16 si 34 % din 16; 2) 25 % din 24 şi 65 % din 24.
1481. Aflaţi diferenţa:
	 1) 56 % din 12 şi 44 % din 16; 2) 125 % din 36 şi 65 % din 36.
1482. Comparaţi:
	 1) 10 % din 16 şi 16 % din 16; 2) 25 % din 24 şi 24 % din 25.
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1483. Comparaţi:
	 1) 5 % din 200 şi 50 % din 20; 2) 25 % din 1,6 şi 200 % din 0,25.
1484. Aflaţi suma:
	 1) 12 % din (1,6 + 8,4) şi 34 % din 10;
	 2) 50 % din (3,6 + 4) şi 60 % din (12,4 – 4,6).
1485. Aflaţi diferenţa:
	 1) 40 %	din (12,5 + 35,5) şi 40 % din 38;
	 2) 120 % din (36,4 + 33,6) şi 120 % din	(106	-	56).

1486. Suma lungimilor a tuturor muchiilor paralelipipedului 
dreptunghiular este egală cu 100 cm. Lungimile dimensiunilor 
paralelipipedului constituie respectiv 5%, 8% şi 12% din această 
sumă. Calculaţi volumul paralelipipedului.

1487. Aria unei feţe a paralelipipedului dreptunghiular este egală cu 40 
cm2. Ariile altor două feţe alcătuiesc corespunzător 25% şi 40% din 
aria primei feţe. Aflaţi suma a ariilor tuturor feţelor paralelipipedului.

1488. Într-un triunghi o latură este egală cu 8 cm, a doua – constituie 
125 % din prima, iar a treia – 60 % din a doua. Aflaţi perimetrul 
triunghiului.
1489. Suma a ariilor a două pătrate este egală cu 80 cm2. Aria unuia 
din ele constituie 20 % din această sumă. Calculaţi perimetrele 
ambelor pătrate.

1490. Un aliaj din staniu şi plumb conţine plumb cu 20 % mai mult 
decât cositor. Cât staniu şi cât plumb se conţine în 350 g de aliaj?

1491. Doamna Ileana avea la dispoziţie 3 ore pentru a pregăti cina de 
sărbătoare. 15 % din tot timpul ea l-a folosit pentru prepararea unei 
mâncări calde din carne, iar restul timpului – pentru desert. Cât timp 
a cheltuit doamna Ileana pentru prepararea fiecărui fel de bucate?

1492*. Mărioara a citit o carte, în care sunt 300 de pagini, în decursul 
a trei zile. În prima zi ea a citit 30 % din toată cartea, a doua zi – 40% 
din acele pagini care au rămas, iar a treia zi – restul. Câte pagini a 
citit fetiţa în a treia zi?

1493*. Un magazin a primit 50 jucării pentru suma de 1000 grn. 
Adaosul la preţul cu ridicata constituie 2 %, iar adaosul comercial 
–  5 %. Aflaţi preţul de vânzare cu amănuntul al jucăriilor.

1494*. Câtă apă trebuie de turnat în 200 g soluţie de 10 % din sare 
pentru a obţine soluţie de 4 %?
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 PUNEŢI ÎN PRACTICĂ

1495. Tata Olesiei are 36 ani. Câţi ani are Olesia dacă vârsta ei 
alcătuieşte 25 % din vârsta tatei?

1496. Tata lui Petrică are înălţimea egală cu 175 cm. Care este 
înălţimea lui Petrică, dacă ea constituie 72 % din înălţimea tatei?

1497. Ionelei îi place să joace în narde cu tata. În ultima lună ei au jucat 
20 partide, în 70 % din partide a biruit tata. Câte partide a câştigat 
Ionela?

 PROBLEME PENTRU REPETARE

1498. Aflaţi distanţa dintre puncte:
	 1)	А (12) і	B (39);					2)	C (27)	і	D (41);					3)	M (123)	і	N (98).

1499. Aflaţi diferenţa celui mai mic număr cu şase cifre şi a celui mai 
mare număr cu cinci cifre.

1500. Baza triunghiului isoscel este egală cu 16 cm, iar latura laterală 
este mai mică decât ea cu 5 cm. Aflaţi perimetrul triunghiului.

1501. Suma a patru numere este egală cu 162. Al doilea număr este mai 
mare decât primul cu 12, al treilea – cu 12 mai mare decât al doilea, iar 
al patrulea – cu 6 mai mare decât al treilea. Aflaţi aceste numere.

§ 35. AFLAREA MĂRIMII ÎNTREGULUI CÂND 
SE CUNOAŞTE MĂRIMEA UNEI CANTITĂŢI DE 

PROCENTE DIN EL

Cunaoştem ce este procentul şi cum de aflat procentele date 
dintr-un număr. În practică suntem nevoiţi să rezolvăm şi alte 
probleme, legate cu procentele. De exemplu, probleme de aflare a 
întregului, când cunoaştem, că o cantitate de procente din el este 
cutare număr (sau mărime). Pe scurt vom spune: aflarea numărului 
după procentele date din el. Aşa probleme se pot rezolva atât cu 
metoda aritmetică, cât şi cu cea algebrică.

P r o b l e m a  1. În cununa ucraineană a Marinelei 20 % din toate 
panglicele sunt albastre. Câte panglici sunt în total în cunună, dacă 
panglici albastre sunt 5?
R e z o l v a r e .  Alcătuim scrierea prescurtată a condiţiei problemei.
Panglici albastre – 5 – 20 %
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Toate panglicele – ? – 100 %
	 	 1. Metoda aritmetică
	 1. Câte panglici alcătuiesc 1 %?

 5 : 20 = 0,25 (pan.).
2. Câte panglici constituie 100 %?
 0,25 • 100 = 25 (pan.).
Aşadar, în cununa Marinelei erau 25 de panglici.

Se poate formula regula aflării numărului după procentele lui.

Regula aflării numărului după procentele date din el.
Pentru a afla numărul după procentele date din el trebuie 
numărul dat de-l împărţit la cantitatea de procente şi rezultatul 
de-l înmulţit cu 100.

 2. Metoda algebrică

 MEMORIZAŢI!
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1) dacă numărul a constituie n %, atunci 1 % - acesta-i a : n;
2) dacă numărul x alcătuiește 100 %, atunci 1 % - asta-i x : 
100;
3) valorile lui 1 % pot fi egalate. Adică:
x : 100 = a : n.

Dacă reprezentăm procentele printr-o fracție zecimală 
respectivă, atunci pentru a afla numărul după procentele date din 
el este suficient de împărțit numărul dat la această fracție zecimală.

Oare totdeauna în probleme este găsită mărimea care corespunde 
lui 100 %. Nu totdeauna. Să examinăm următoarea problemă.

P r o b l e m a  2. Prețul unui bilet la expoziția pentru copii alcătuiește 
1,5 % din costul tuturor biletelor. Au fost vândute 80 % din toate 
biletele pentru suma de 1280 grn. Cât costă 1 bilet?
R e z o l v a r e .  Alcătuim scrierea prescurtată a datelor problemei.

Prețul unui bilet – ? – 1,5 %
Costul biletelor vândute – 1280 grn – 80 %

	 1. Metoda aritmetică.
	 1. Câte grivne alcătuiesc 1 %?

 1280 : 80 = 16 (grn).
2. Câte grivne alcătuiesc 1,5 %?
 1,5 • 16 = 24 (grn).

	 2. Metoda algebrică.
	 Fie x – prețul unui bilet. Atunci:
 х	:	1,5	=	1280	:	80,
 х	=	(1280	:	80)	·	1,5,
 х	=	16	·	1,5,
 х	=	24.
	 Deci, biletul la expoziția pentru copii costă 24 grivne.

 Află mai mult
	 Deseori la cumpărarea diverselor mărfuri și servicii voi întâlniți o 

denumire prescurtată (abreviere): IVA (sau TVA). Ce este asta? IVA 
– asta-i impozitul pe valoarea adăugată (sau taxa valorii adăugate). 

Atrageți atenția:
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El se socoate în procente. Un astfel de impozit se colectează de la 
fiecare acțiune de vânzare, începând cu producerea și terminând 
cu vânzarea mărfii consumatorului. IVA este cel mai considerabil ca 
volum din toate impozitele, care se numără în Bugetul de stat.

1. Сum de aflat numărul după procentele date din el?
2. Explicați cum de rezolvat problemele la aflarea numărului după 
procentele date din el cu metoda aritmetică.
3. Explicați cum de rezolvat problemele la aflarea numărului după 
procentele date din el cu metoda algebrică.

 REZOLVAȚI PROBLEMELE

1502ђ. Se știe că 1 % – asta-i numărul 4. Oare este adevărat, că 12 
% – asta-i numărul:	1)	4;					2)	12;					3)	48;					4)	24?

1503ђ. Se știe că 100 % este numărul 3. Oare este adevărat că           
100 % este numărul:	1)	3;					2)	30;					3)	300;					4)	100?

1504ђ. Se știe că 10 % este numărul 40. Oare este adevărat că 1 % 
este numărul:	1)	10;					2)	4;					3)	40;					4)	400?

1505ђ. Se știe că 100 % este numărul 50. Oare este adevărat că 1 % 
este numărul:	1)	5;					2)	2;					3)	0,5;					4)	50?

1506ђ. Aflați 1 %, dacă:
	 1) 5 % este numărul 25; 2) 10 % este numărul 40.
1507ђ. Aflați 16 %, dacă:
	 1) 1 % este numărul 3; 2) 1 % este numărul 5.
1508°. De aflat numărul, dacă 20 % din el este numărul 10.
	 1) Aflați 1 %; 2) aflați 100 %; 3) scrieți numărul căutat.
1509°. Trebuie de aflat numărul, 25 % din el este numărul 75.

1) aflați 1 %; 2) aflați 100 %; 3) scrieți numărul căutat.
1510°. Aflați numărul, dacă:
	 1)	4 % din el este numărul 12;
	 2)	9 % din el este numărul 72;

3)	13 % din el este numărul 65;
4)	35 % din el este numărul 140.

1511°. Aflați numărul, dacă:
	 1)	3 % din el este numărul 18;
	 2)	11 % din el este numărul 33;

	 3)	17 % din el este numărul 68;
	 4)	23 % din el este numărul 138.

1512°. În acvariul lui Sandu 35 % din toți peștișorii sunt gupe, de tot ei 
sunt 7. Câți peștișori sunt în acvariul lui Sandu?

AMINTIȚI-VĂ PRINCIPALUL
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1513°. Vinni-Puh în decursul iernii a mâncat 20 borcănașe de miere, 
ce constituie 80 % din toate rezervele lui. Câte borcănașe cu miere 
a avut Vinni-Puh?

1514°. 4 elevi ai clasei a 5-a B, iar asta-i 12,5 % din toți elevii clasei, au terminat 
primul semestru cu note maxime. Câți elevi sunt în clasa a 5-a B?

1515°. Aria bazinului râului Prut este egală cu 27 000 km2, ceea ce 
constituie aproape 18 % din aria bazinului râului Tisa. Care este aria 
bazinului râului Tisa?

1516°. Masa ciupercilor uscate alcătuiesc 12 % din masa celor 
proaspete. Câte ciuperci proaspete trebuie de adunat pentru a obține 
2,4 kg ciuperci uscate?

1517°. Mama a hotărât să pregătească pentru iarnă mere și pere 
uscate. Masa fructelor uscate alcătuiește 15 % din masa celor 
proaspete. Din ce masă de fructe proaspete se obțin 6 kg de fructe 
uscate?

1518°. Agentul de asigurare primește 5% din vânzarea polițelor de 
asigurare. Pentru ce sumă a vândut polițe de asigurare agentul, 
dacă el a obținut 900 grn venit.

1519°. Râul Nipru pe teritoriul Ucrainei se întinde pe o distanță de 981 
km, ceea ce alcătuiește 44,57 % din lungimea lui totală. Care este 
lungimea Niprului?

1520°. Echipa școlară de șah a câștigat în turneul orășenesc 72 de 
puncte, ce constituie 80 % din toate punctele posibile. Care este 
cantitatea maximă de puncte ce puteau fi câștigate la turneu?

1521°. Soluția conține 12% sare. Care este masa soluției, dacă în ea 
sunt 30 g sare?

1522°. Un aliaj conține 15 % cupru. Care este masa aliajului în care 
sunt 24 g cupru?

1523°. În sfecla de zahăr se conțin 16 % zahăr. Ce cantitate de sfeclă 
trebuie recoltată pentru a obține zahăr:

	 1)	64	kg;					2)	4	q;					3)	1	t?

1524°. Din lapte se produce 62,5 % brânză „Parmezan”. Câți litri de 
lapte sunt necesari pentru a pregăti următoarea cantitate de brânză:

	 1)	1	kg;					2)	2,5	kg;					3)	12	kg?

1525°. Din lapte se primește 21 % smântână. Câți litri de lapte trebuie 
pentru a obține așa un volum de smântână, ca:

	 1)	8,4	l;					2)	105	l;					3)	73,5	l?

1526°. Într-o soluție de 9 % sunt 24,3 g iod. Ce masă are toată soluția?	
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1527°. Aliajul din aur și argint conține 42 % aur. Care este masa 
întregului aliaj și masa argintului din el, dacă aur este în acest aliaj:

	 1) 84 g; 2) 210 g; 3) 336 g?
1528°. Aliajul cuprului cu staniul conține 65 % aramă. Care este masa 

întregului aliaj și masa staniului din el, dacă în acest aliaj este aramă:
1) 130 g; 2) 455 g; 3) 780 g?

1529. Un cinematograf la reprezentația de zi a fost umplut – 84 %. 
Câte persoane au venit la film, dacă 3 din ei alcătuiesc 2 % din toate 
locurile sălii?

1530. Ce cantitate de romaniță trebuie de colectat pentru a  obține 7 kg 
romaniță uscată, dacă la uscare ea pierde 86 % din masa ei?

1531. Sătenii au predat în farmacie 12 kg zmeură uscată și 10 kg de 
afine uscate. Ce cantități de fructe de pădure proaspete au cules 
sătenii, dacă la uscare zmeura pierde 75 % din masa sa, iar afinele 
– 80 %?

1532. Demonstrarea unui film pe unul din canalele de televiziune au 
întrerupt-o de trei ori pentru publicitatea, ce dura câte 3 min fiecare și 
care în sumă alcătuia 20 % din durata reprezentării a însuși filmului. 
La ce oră s-a terminat arătarea filmului, dacă el a început la ora 15?

1533. Lățimea dreptunghiului este 5 cm și constituie 62,5 % din 
lungimea lui. Aflați perimetrul dreptunghiului.

1534. Latura unui pătrat este de 7 cm și constituie 43,75 % din latura 
altui pătrat. Aflați perimetrul pătratului mai mare.

1535. Latura unui pătrat este egală cu 8 cm și alcătuiește 12,5 % din 
latura altui pătrat. Aflați aria pătratului mai mare.

1536. Într-un triunghi o latură este egală cu 6 cm. Lungimea ei 
alcătuiește 24 % din lungimea laturii a doua și 16 % din lungimea 
laturii a treia. Aflați perimetrul triunghiului.

1537. În triunghi o latură are 3,6 cm. Lungimea ei constituie 12 % din 
perimetru și 30 % din altă latură. Aflați a treia latură a triunghiului.

1538. În paralelipipedul dreptunghiular înălțimea este egală cu 4 cm. 
Ea constituie 40 % din lungime și 80 % din lățime. Aflați suma ariilor 
tuturor fețelor paralelipipedului.

1539. Volumul unui cub este egal cu 27 cm3 și alcătuiește 337,5 % din 
volumul altui cub. Aflați perimetrul feței a cubului mai mic.

1540. În timpul fierberii carnea pierde 35 % din masa sa. Câtă carne 
crudă trebuie de fiert pentru a pregăti 65 porții carne fiartă, a câte 
120 g?
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1541. În timpul transportării a roșiilor de pe câmp la magazin se pierd 
4 % din masa lor totală. Câte roșii trebuie de cules, dacă au dat 
comandă patru magazine a câte 384 kg?

1542*. Volumul cubului este 27 cm3 și alcătuiește 90 % din volumul 
paralelipipedului dreptunghiular. Aflați aria celei mai mici fețe a 
paralelipipedului, dacă lungimea lui constituie 60 %, iar lățimea 40 % 
din înălțimea paralelipipedului.

1543*. Aliajul este compus din 50 % zinc, 40 % cupru și 10 % aluminiu. 
Câte grame de fiecare metal este în aliaj, dacă aluminiul în el se 
conține cu 600 g mai puțin decât cupru?

1544*. Apa de mare conține 5 % sare. Câte kilograme de apă dulce 
trebuie de adăugat la 40 kg apă de mare pentru ca conținutul sării în 
soluția nou-obținută să constituie 2 %?

 PUNEȚI ÎN PRACTICĂ

1545. Rodica primăvara a împlinit 10 ani, ce constituie 31,25 % din 
vârsta mamei ei. Câți ani are mama?

1546. Sandu a împlinit 10 ani primăvara, ceea ce constituie 250 % din 
vârsta surorii sale mai mici Victorița. Câți ani are Victorița?

1547. Înălțimea lui Sandu este 135 cm, ceea ce constituie 75 % din 
înălțimea tatălui lui. Ce înălțime are tata?

 PROBLEME PENTRU REPETARE

1548. Comparați:
	 1) 0,2 cm și 20 mm; 2) 50 m și 0,05 km; 3) 1,5 dm și 150 cm.
1549. Exprimați 5 dm3:

1) în centimetri cubi; 2) în milimetri cubi.
1550. Unghiul al cărui măsură în grade este 1500, l-au împărțit cu 

semidrepte interioare în unghiuri egale. Aflați măsura în grade a 
fiecărui unghi, dacă s-au obținut:

	 1) 2 unghiuri; 2) 5 unghiuri; 3) 12 unghiuri.
1551. Dintr-un oraș a pornit un motociclist cu viteza de 35 km/oră. 

Peste 3 ore în aceiași direcție a pornit un automobil cu viteza de 
70 km/oră. Peste cât timp de la începutul mișcării automobilul îl 
va ajunge din urmă pe motociclist? la ce distanță de la oraș se va 
întâmpla acest eveniment?
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§ 36. MEDIA ARITMETICĂ.                                   
VALOAREA MEDIE A MĂRIMILOR

Probabil, citind cărți și gazete, diverse articole în Internet, 
vizionând filme și emisiuni la televiziune, ați auzit: temperatura 
medie a aerului în decursul lunii sau a săptămânii, viteza 
medie a automobilului, natalitatea medie în orașul Kiev în 
anul 2011, înălțimea medie a elevilor clasei, reușita medie 
la învăţătură a elevilor din clasa a 5-a în anul școlar, recolta 
medie a porumbului ș. a. Cum este alcătuită valoarea media 
a mărimilor? Pentru aceasta trebuie de știut ce este media 
aritmetică.

Uitați-vă la figura 227. Voi vedeți pe semidreapta numerică 
punctul A cu coordonata 3 și punctul B cu coordonata 7. Între 
ele la aceiași distanță de la fiecare din ambele puncte se află 
punctul C cu coordonata 5. Totodată numerele 3, 7 și 5 

satisfac următoarea egalitate numerică:	 3 7
5

2

+ = .	Se spune 

că numărul 5 este media aritmetică a numerelor 3 și 7. 
Semisuma a două numere și este media lor aritmetică.

O X

1 2 3 4 6 50 7 9 108

A BC

Fig. 227

Oare se poate afla media aritmetică a trei, patru și mai 
multe numere? Da.

 Media aritmetică a câteva numere se numește câtul obținut 
de la împărțirea sumei acestor numere la cantitatea lor.

MEMORIZAȚI!
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P r o b l e m a  1.  Aflați media aritmetică a numerelor 12, 15 și 18.

R e z o l v a r e .  Sunt date 3 numere. De aceea, pentru a afla media 
aritmetică a lor trebuie de împărțit suma lor la 3:

Oare poate media aritmetică să fie număr fracționar? Da. 
De exemplu:

2 3 4 5 14 7
3,5

4 4 2

+ + + = = = ;

																													
3,3 4,5 6,6 14,4

4,8
3 3

+ + = = .

Media aritmetică este folosită la calcularea mărimilor medii. 
Să considerăm problemele.

P r o b l e m a  2. În timpul călătoriei un automobil a parcurs în prima 
oră 120 km, în a doua oră – 110 km, iar în a treia și a patra – câte 80 
km. Câți kilometri pe oră parcurgea în medie automobilul?
R e z o l v a r e .  În problemă trebuie de aflat media aritmetică a 

numerelor: 120, 110, 80 și 80: 	
120 110 80 80

97,5
4

+ + + = .	Așadar, 

în medie în o oră automobilul parcurgea 97,5 km.

 pentru a afla câți kilometri în medie parcurge în o oră 
participantul la mișcare, trebuie de calculat media 
aritmetică a distanțelor, parcurse pe diferite porțiuni ale 
mișcării.

P r o b l e m a  3. La fabrica de unt au fost aduse cinci bidoane de 
lapte cu procent de grăsime diferit. În primul bidon grăsimea laptelui 
constituia 4 %, în al doilea – 3,8 %, în al treilea – 3,5 %, în al patrulea 
– 3,2 %, în al cincilea – 3,6 %. Care era grăsimea medie a laptelui?

Atrageți atenția:



PROCENTE. MEDIA ARITMETICĂ 321

R e z o l v a r e .  Pentru a afla conținutul mediu de grăsime al laptelui 
trebuie de aflat media aritmetică a procentelor date în problemă:

4 3,8 3,5 3,2 3,6 18,1
3,62

5 5

+ + + + = = .

	 Deci, conținutul mediu de grăsime al laptelui constituie 3,62%.

 pentru a afla procentul mediu trebuie de calculat 
media aritmetică a acestor procente.

 Află mai mult
	 Se știe că salinitatea este conținutul sumar al tuturor substanțelor 

solide dizolvate care se conțin în 1 litru de apă de mare și sunt 
exprimate în grame. Se măsoară salinitatea în promile (‰). Salinitatea 
medie a Oceanului Mondial este egală cu 35 ‰. Pentru etalonarea 
instrumentelor de măsură în golful Biskaisik se extrage așa-numita 
apă normală cu salinitatea apropiată de 35 ‰. Salinitatea medie a 
mării Azov este egală cu 13,8 ‰, iar a mării Negre – 17 – 18 ‰.

1. Ce este media aritmetică a câteva numere?
2. Cum se calculează media aritmetică a câteva numere?
3. Aduceți exemple de mărimi medii.
4. Cum de aflat distanța, pe care o parcurge în medie într-o oră 
participantul la mișcare?
5. Cum de aflat procentul mediu?

 REZOLVAȚI PROBLEMELE

1552ђ. Oare este corect că media aritmetică a numerelor 2, 3 și 4 este 
numărul:	1)	2;					2)	3;					3)	4;					4)	9?

1553ђ. Oare este corect că numărul 5 este media aritmetică a numerelor:
	 1)	5,	4,	5;					2)	1,	2,	2;					3)	4,	5,	6?

1554ђ. Calculați media aritmetică a numerelor:
	 1)	3 şi 7;
	 2)	16	 şi 18;
	 3)	23	 şi 	25;

	 4)	3,	6 şi 6;
	 5)	4,	7 şi 	10;
	 6)	9,	8	 şi	7.

Atrageți atenția:

AMINTIȚI-VĂ PRINCIPALUL
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1555ђ. Oare poate numărul 6 să fie media aritmetică a numerelor:
	 1)	5	şi	7;					2)	4,	6	şi 8;					3)	2,	3,	5	şi 8?

1556°. Calculați media aritmetică a numerelor:
	 1)	34	şi	56; 	 2)	160	şi	187; 	 3)	20,	36	şi	4; 	 4)	16,	18	şi	8.

1557°. Calculați media aritmetică a numerelor:
	 1)	2,2	şi	3,8;
	 2)	1,6	şi	1,8;

	 3)	3,1	şi	4,9;
	 4)	3,1;	6,9	şi	5;

	 5)	4,2;	3,2	şi	1,6;
	 6)	1,9;	1,8	şi	2,3.

1558°. Calculați media aritmetică a numerelor:

	 1)	
1

4
şi	 3

1
4

; 	 2)	
4

5
	şi 1

2
5

; 	 3)	
3

1
7

	şi	 4
2

7
	 4)	

3
3

8
	şi	 5

4
8

1559°. Care pot fi acele două numere naturale a căror medie aritmetică 
este egală cu:1)	2;					2)	3;					3)	4;					4)	5?

1560°. Care pot fi acele trei numere naturale, dacă media aritmetică a 
lor este egală cu:	1)	3;					2)	5;					3)	6;					4)	8?

1561°. Desenați o semidreaptă numerică, segmentul unitate al cărei 
segment unitate este egal cu două pătrățele din caiet. Notați pe această 
semidreaptă punctele M(3), N(2), K(7) și punctul A a cărui coordonată 
este media aritmetică a coordonatelor tuturor acestor trei puncte.

1562°. Desenați o semidreaptă numerică a cărei segment unitate are 
două pătrățele de caiet. Notați pe această semidreaptă punctele 
A(1,5), B(2,5), D(2) și punctul C, coordonata căruia este media 
aritmetică a coordonatelor tuturor acestor trei puncte.

1563°. Masa unuia din cele trei lingouri de aur este egală cu 2,7 kg, 
masa celui de-al doilea – 5,3 kg, masa celui de-al treilea – 4 kg. Aflați 
masa medie a unui lingou de aur.

1564°. La lecția de educație fizică elevii clasei a 5-a A dădeau probele. 
Vasile s-a ridicat la bară de 10 ori, Petre – de 8 ori, Dumitru – de 6 
ori, Aurel – de 12 ori. De câte ori s-a ridicat în mediu fiecare băiat?

1565°. Vinni-Puh în prima zi a mâncat 3 borcănașe de miere, în a doua 
– 4 borcănașe, iar în a treia – tocmai 5 borcănașe. Câte borcănașe 
de miere mânca Vinni-Puh în medie într-o zi?

1566°. Un magazin în prima lună a obținut un venit de 15 000 grn, în 
a doua lună – 18 000 grn, în a treia – 12 000 grn, iar în a patra –                  
11 000 grn. Care este venitul mediu pe lună a magazinului?

1567°. Tamara a adunat 30 mânătărci, Stela – 36 mânătărci, iar Ionuț – 
45 mânătărci. Câte mânătărci a adunat în mediu fiecare copil?
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1568°. Autobuzul a parcurs în prima oră 60 km, în a doua – 66 km, în 
a treia – 56 km, iar în a patra – 70 km. Câți kilometri parcurgea în 
mediu autobuzul într-o oră?

1569°. Pauzele în școală durează 5 min, 10 min, 20 min, 15 min, 10 
min. Care este durata medie a pauzei în școală?

1570°. La concursul talentelor Anișoara a primit de la juriu următoarele 
baluri: 10, 9, 8, 10, 9. Ce bal mediu a primit fetița?

1571°. Aflați numărul necunoscut, dacă numărul cunoscut este egal cu 
7,4, iar media aritmetică a lor este 8,1.

1572°. Aflați numărul necunoscut, dacă numărul cunoscut este egal cu 
15,5, iar media lor aritmetică este 13,3.

1573°. Un schior a parcurs în prima oră 5 km. Câți kilometri a parcurs 
el în ora a doua, dacă în mediu el parcurgea într-o oră 4,6 km?

1574°. Turistul în prima oră a călătoriei sale a parcurs 4,7 km. Câți 
kilometri a parcurs el în a doua oră dacă el parcurgea în medie într-o 
oră 4,5 km?

1575°. În diferite magazine ale orașului 1 kg de lămâi costă diferit: 
în primul magazin – 22 grn 10 c., în al doilea – 23 grn 20 ., iar în al 
treilea – 21 grn 90 c. Care este prețul mediu al 1 kg de lămâi?

1576. De pe patru câmpuri cu aria de 200 ha fiecare au recoltat cereale. 
De pe primul câmp au recoltat 7200 q, de pe al doilea – 7460 q, de 
pe al treilea – 7380 q, iar de pe al patrulea – 7560 q. Care este 
recolta la hectar medie a fiecărui câmp?

1577. Mircea a câștigat la loterie de 3 ori câte 50 grn, de 4 ori – câte 
10 grn și o singură dată – 200 grn. Care este câștigul mediu al lui 
Mircea?

1578. Media aritmetică a numerelor a, 1,8 și 4,2 este numărul 2,4. 
Aflați numărul a.

1579. Media aritmetică a numerelor 125, b, 108 și 236 este numărul 
204. Aflați numărul necunoscut b.

1580. Primul număr este mai mare decât al doilea de 1,5 ori, iar media 
aritmetică a lor este egală cu 35. Aflați aceste numere.

1581. Primul număr este mai mare decât al doilea cu 40 %, iar media 
aritmetică a lor este egală cu 36. Aflați aceste numere.

1582. La întrecerile de fotbal echipa care câștigă primește 2 baluri, 
pentru înfrângere – 0 baluri, pentru remiză – 1 bal. Echipa „Campion” 
a câștigat 5 meciuri, unul l-a pierdut și în 2 a făcut remiză. Care este 
balul mediu al echipei „Campion”?
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1583. În tabăra de vară copiii au fost trimiși cu 5 autobuze identice, 
în care s-au repartizat 29, 32, 36, 35, 31 persoane. Se putea oare 
repartiza copii în mod egal în aceste autobuze?

1584. Media aritmetică a două numere este egală cu 5,6. Aflați aceste 
numere dacă unul din ele este cu 4,4 mai mic decât altul.

1585. Media aritmetică a trei numere este egală cu 6. Aflați aceste 
numere dacă primul din ele este de 2,5 ori, iar al doilea – de 1,5 ori 
mai mari decât al treilea.

1586. Media aritmetică a trei numere este egală cu 15. Aflați aceste 
numere, dacă al doilea număr este de 1,4, iar al treilea de 1,2 ori mai 
mari decât primul.

1587*. Media aritmetică a patru numere este egală cu 3,86, iar media 
aritmetică a altor șase numere – cu 8,32. Aflați media aritmetică a 
tuturor zece numere.

1588*. Aflați media aritmetică a fracțiilor:	 18

25
,	

19

18
,	

32

25
	şi	 17

18
.

1589*. Demonstrați că media aritmetică a 15 numere naturale nu 
poate fi egală cu 6,7.

 PUNEȚI ÎN PRACTICĂ

1590. Determinați grosimea medie a unei foi din manualul de 
matematică. Explicați cum de făcut aceasta.

1591. Determinați temperatura medie a aerului în decursul unei 
săptămâni. Luați indicațiile termometrului de sine stătător.

1592. Determinați înălțimea media a elevilor din clasa voastră.
1593. Aflați al său bal mediu al reușitei la învățătură în semestrul întâi 

al clasei a cincea.
1594. Măsurați lungimea a zece pași ai săi și aflați lungimea medie a 

pasului.

 PROBLEME PENTRU REPETARE

1595. Calculați cu metoda convenabilă:
	 22	-	18,5	+	21	-	17,5	+	20	-	16,5	+	19	-	15,5	+18	-	14,5.

1596. Aranjați în ordine descrescătoare mărimile: 5 cm, 0,4 dm,               
0,06 m, 30 mm.

1597. Teritoriul parcului are formă de pătrat cu latura egală cu 5,2 km. 
Aflați perimetrul și aria parcului.
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VERIFICAȚI NIVELUL ÎNSUȘIRII MATERIALULUI

ÎNTREBĂRI DE CONTROL
1. Ce este procentul? Cum sunt notate procentele?
2. Cum de exprimat 1 % în fracție zecimală?
3. Formulați regula aflării procentelor dintr-un număr.
4. Explicați cum se rezolvă problemele la aflarea procentelor dintr-

un număr.
5. Cum de găsit numărul când știm procentele din el?
6. Explicați cum se rezolvă problemele la aflarea numărului când 

sunt date procentele din el?
7. Ce este media aritmetică a câteva numere?
8. Cum se calculează media aritmetică a câteva numere?
9. Cum de aflat distanța, parcursă în medie într-o oră de către 

participantul la mișcare?
10. Cum de aflat procentul mediu?

ÎNSĂRCINĂRI-TEST
	 Citiți cu atenție problemele și aflați printre răspunsurile propuse 

pe cel corect. Pentru îndeplinirea însărcinării-test sunt necesare 
10 – 15 min.

1°. Reprezentați fracția zecimală 0,16 în formă de procente:
	 А.	160%. 	 B.	16%. 	 C.	1,6%. 	 D.	0,16%.

2°. Scrieți 120 % în formă de fracție zecimală:
	 А.	120. 	 B.	12. 	 C.	1,2. 	 D.	0,12.

3°. O soluție conține 16 % sare. Ce masă are soluția, dacă masa sării 
din ea este egală cu 48 g?

	 А.	300	г. 	 B.	768	г. 	 C.	11	г. 	 D.	7,68	г.

4. Media aritmetică a trei numere este egală cu 1,8. Aflați numărul 
necunoscut, dacă altele două sunt egale cu 2,1 și 0,9.

	 А.	1,2. 	 B.	3,3. 	 C.	2,4. 	 D.	0,6.

5*. Într-un triunghi o latură este egală cu 12 cm, a doua latură 
constituie 115 % din prima, iar perimetrul – 300 % din prima. Aflați 
latura necunoscută a triunghiului.	

	 А.	12	cm. 	 B.	10	cm. 	 C.	9,8	cm. 	 D.10,2	cm.
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PROBLEME PENTRU REPETARE
NUMĂRARE, MĂSURĂ ȘI NUMERE

1. Câte numere a șirului de numere naturale sunt repartizate între numerele:
	 1)	120 şi 129;			2)	999	 şi 1100;			3)	8901 şi 8910;			4)	50	000 şi 50	020?

2. Sunt date trei puncte A, B și C pe o dreaptă. Aflați lungimea segmentului 
BC, dacă AB = 8 cm și  AC = 9 cm. Câte soluții are problema?

3. Scrieți coordonatele punctelor care sunt situate la distanța:
1) de 3 unități de la punctul M(5); 2) de 6 unități de la punctul N(10); 

3) 4 unități de la punctul K(12).
4. Aflați distanța dintre punctele:
	 1)	A(5) і	N(12);					2)	B(34)	і	M(40);					3)	C(55)	і	K(61).

5. Scrieți expresia numerică și calculați valoarea ei: 1) suma numărului 
720 și a câtului numerelor 19 750 și 25; 2) diferența a sumei numerelor 
300 și 895 și a numărului 128; 3) produsul a sumei numerelor 1010 
și 90 și a numărului 15; 4) câtul numărului 78 279 și a diferenței 
numerelor 107 și 10.

6. Scrieți inegalitatea numerică: 1) 123 mai mic decât 172; 2) 576 mai 
mare decât 347; 3) 538 mai mare decât 500, dar mai mic decât 600; 
4) 1000 mai mare decât 999, dar mai mic decât 1002.

7. Notați pe semidreapta numerică numărul care este situat: 1) cu 4 
unități mai la dreapta de numărul 10; 2) cu 4 unități mai la stânga de 
numărul 8; 3) între numerele 5 și 10. Scrieți inegalitățile numerice 
corespunzătoare.

8. Comparați:
	 1)	45 cm și 50 cm;	 3)	2 m și 200 cm;	 5)	1 oră 15 min și 75 min;
	 2)	10 cm și 10 mm;	 4)	2 dm și 100 mm;	 6)	100 kg și 1000 g.
9. Comparați numerele:
	 1)	4590	și 	990;
	 2)	67	109	și 	67	099;

3)	778	089	și 	779	000;
4)	7	007	007	007	și 	7	007	007	070.

10. Scrieți toate numerele naturale care pot fi puse în locul asteriscului 
pentru a primi o inegalitate adevărată:

	 1)	45	<	*	<	50;	 2)	458	<	*	<	569;	 3)	25	099	<	*	<	25	100.

11. Duceți semidreapta OM. Cu ajutorul raportorului construiți de o parte 
a semidreaptei OM unghiul MON, măsura în grade a căruia este 
egală cu 48°, iar pe cealaltă parte – unghiul MOK, măsura în grade a 
căruia este 30°. Cu ce este egală măsura în grade a unghiului NOK?

12. Semidreapta BD – bisectoarea unghiului ABC. Aflați:
	 1)	Ð	DBC,	dacă	Ð	ABC =	80°;	2)	Ð	ABC,	dacă	Ð	ABD =	25°.
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13. Semidreapta OB – semidreapta interioară a unghiului AOC. Aflați:
	 1)	Ð	АОС,	dacă	Ð	АОВ =	45° şi	Ð	ВОС =	15°;	2)	Ð	АОВ,	dacă	
Ð	АОС =	95°	şi	Ð	ВОС =	29°;	3)	Ð	ВОС,	dacă	Ð	АОС =	120°	şi	
Ð	АОВ =	84°.

OPERAȚIILE DE ORDINUL I CU NUMERELE NATURALE
14. Aduceți la o formă mai simplă expresia:
	 1)	a	+	2	-	a	+	10	+	b	-	b +	3;	 2)	3а	+	b +	3	+	b	+	4а.

15. Aflați valoarea expresiei 2a + 78, dacă:	1)	a	=	11;			2)	a	=	25.

16. Un album costă a grn, iar un caiet – b grn. Explicați ce conținut au 
expresiile:

	 1)	а	+	b; 	 2)	а	-	b; 	 3)	10а; 	 4)	2а +	30b.

17. Scrieți în ordine crescătoare valorile următoarelor expresii:	123	456	
+	89,	34	956	+	583,	80	076	+	(115	+	334)şi 99	999	+	543	+	101.

18. Un termen a fost mărit cu 21 227. Cu cât s-a schimbat al doilea 
termen dacă suma s-a mărit cu 54 001?

19. Desenați semidreapta numerică. Notați pe ea punctul B(1). Notați 
punctul A a cărui coordonată este mia mare decât coordonata 
punctului B cu: 1) 7; 2) 9; 3) 11. Aflați distanța dintre punctele A și B.	

20. Desenați semidreapta numerică. Notați pe ea punctul B(7). Notați 
punctul A a cărui coordonată este mai mică decât coordonata 
punctului B cu: 1) 6; 2) 2; 3) 5. Găsiți distanța dintre punctele A și B.

21. Efectuați operațiile cu procedeul convenabil:
	 1)	15	034	+	237	-	5034	+	263;
	 2)	12	380	+	55	-	80	+	145;

	 3)	1010	-	234	-	510;
	 4)	360	-	194	-	60	+	184.

22. Raza globului pământesc este egală cu 6371 km, ce este cu 4634 
km mai mult decât raza Lunii. Aflați raza Lunii.

23. De la un depozit în prima zi s-au vândut 26 051 kg crupe, iar a doua 
zi – 17 365 kg. După asta au rămas 6584 kg crupe. Ce cantitate de 
crupe era la depozit?

24. În orașele A, B și C trăiesc 17 987 de locuitori. În orașul B – cu 
5783 locuitori mai puțin decât locuiesc în orașul A, iar în orașul C – 
cu 3421 locuitori mai mult decât în orașul A. Câți locuitori trăiesc în 
fiecare oraș?

25. Unghiul A al triunghiului ABC este egal cu 45°, iar unghiul C – 
de 4 ori este mai mare decât unghiul B. Aflați măsura în grade a 
unghiurilor B și C.

26. În triunghiul dreptunghic	ABC	ÐA —	  drept,	ÐA +	ÐС =	 110°.	
Aflați unghiurile triunghiului.
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27. Latura AB a triunghiului ABC este de trei ori mai mare decât latura 
AC și cu 10 cm mai mică decât latura BC. Aflați laturile triunghiului, 
dacă perimetrul lui este egal cu 87 cm.

28. Baza triunghiului isoscel este cu 10 cm mai mare decât latura 
laterală. Aflați laturile triunghiului, dacă perimetrul lui este egal cu 
64 cm.

29. Latura unui poligon regulat cu n laturi este egală cu 6 cm. Aflați 
perimetrul lui, dacă: 1) n = 15; 2) n = 20.

30. Dreptunghiul are laturile 25 cm și 16 cm. Aflați latura pătratului, 
perimetrul căruia este egal cu perimetrul dreptunghiului dat.

OPERAȚIILE DE ORDINUL II CU NUMERELE NATURALE
31. Efectuați înmulțirea:
	 1)	325	·	2802;
	 2)	407	·	12	025;

	 3)	30	865	·	2010;
	 4)	72	343	·	4	560	180.

32. Calculați cu metoda convenabilă:
	 1)	382	·	2	·	50;
	 2)	25	·	74	·	4;

	 3)	125	·	(72	·	8);
	 4)	5	·	(315	·	20);

	 5)	40	·	(496	·	25);
	 6)	12	·	(5	·	11).

33. Aduceți expresia la o formă mai simplă:
	 1)	9	·	а	·	12 ·	5	·	b;
	 2)	8	·	c ·	15	·	d;
	 3)	m ·	25	·	n ·	4;

	 4)	3p ·	5k	·	2t;
	 5)	9а	+	21а;
	 6)	56c -	48с;

	 7)	n +	21n;
	 8)	45p -	15p	+	p;
	 9)	12x	+	68x	-	x.

34. Deschideți parantezele:
	 1)	15	·	(а	+	12);	 3)	6	·	(2n +	m);	 5)	3	·	(2p +	k	+	5t);
	 2)	c ·	(8	-	11d);	 4)	(n - m)	·	15p;	 6)	(y +	8)	·	10	+	(5	-	y)	·	6.

35. Scoateți factorul comun în afara parantezelor:
	 1)	9а	+	9b;
	 2)	5c +	10d;

	 3)	8n -	12m;
	 4)	2n + 16m;

	 5)	15p +	5k	-	25t;
	 6)	12p -	14k	+	6t.

36. Calculați cu procedeul convenabil:
	 1)	83	·	9	+	9	·	17;
	 2)	24	·	96	-	24	·	86;

3)	716	·	52	-	52	·	616;
4)	35	·	20	+	59	·	12	-	20	·	25	-	12	·	49.

37. Efectuați împărțirea:
	 1)	5032	:	68;			2)	25	050	:	50;			3)	197	500	:	250;			4)	1	311	000	:	690.

38. Efectuați împărțirea cu rest:
	 1)	951	:	24;					2)	98	081	:	40;					3)	408	530	:	430;					4)	243	065	:	578.

39. Prețul uni caiet este de 3 grn 50 c. Câte caiete poate cumpăra 
Sofica de 20 grn? Câți bani au să-i rămână Sificăi?
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40. Aflați valoarea expresiei:
	 1)	56	856	:	552	+	154	-	(10	648	-	872)	:	47;
	 2)	(20	200	-	3	829	925	:	209)	:	(16	000	-	2	014	125	:	131).

41. Alcătuiți algoritmul efectuări operațiilor, construiți schema calculelor 
și aflați valoarea expresiei:

	 (30	000	-	408	·	25)	·	(609	·	700	-	417	295).

42. Rezolvați ecuația:
	 1)	100	:	(45	-	х)	=	4;
	 2)	(70	+	х)	+	35	=	134;
	 3)	(у	-	25)	:	25	=	18;

	 4)	16	·	(24	-	х)	=	256;
	 5)	54х	+	36х	-	х	=	178;
	 6)	28у	-	18у	+	5у	+	15	=	75.

43. Unul din numere este de 6 ori mai mare decât altul. Suma acestor 
numere este egală cu 2870. Aflați aceste numere.

44. Diferența a două numere este egală cu 100. Aflați aceste numere 
dacă unul din ele este de 3 ori mai mic decât celălalt.

45. Pentru 5 kg biscuiți și 4 kg bomboane s-au plătit 208 grn. Cât costă 
1 kg de biscuiți și cât costă 1 kg de bomboane, dacă bomboanele 
sunt de 2 ori mai scumpe decât biscuiții?

46. Doi bicicliști au pornit în același timp unul în întâmpinarea celuilalt 
din punctele A și B, distanța dintre care este de 30 km, și s-au întâlnit 
peste 1 oră. Aflați viteza fiecărui biciclist dacă viteza unuia din ei este 
cu 2 km/oră mai mare ca a celuilalt.

47. Doi bicicliști au pornit din punctul A în același timp în direcții opuse. 
Viteza primului biciclist este 13 km/oră, iar a celuilalt – cu 4 km/oră 
mai mare decât a primului biciclist. Ce distanță va fi între bicicliști 
peste jumătate de oră de la pornire?

48. Doi pietoni merg pe același drum cu vitezele 100 m/min și 80 m/
min respectiv. Distanța actuală dintre ei constituie 800 m. Care va fi 
distanța dintre ei peste 4 min? Cercetați toate cazurile posibile.

49. Distanța dintre două debarcadere este 60 km. Viteza cursului de 
apă este de 5 km/oră. În cât timp șalupa, a cărei viteză proprie este 
de 25 km/oră, va parcurge distanța dintre debarcadere: 1) în direcția 
cursului; 2) împotriva cursului râului?

PUTEREA NUMĂRULUI NATURAL CU EXPONENT NATURAL. 
ARIILE ȘI VOLUMELE FIGURILOR

50. Calculați:
	 1)	5	·	26	+	22	-	4	·	34;
	 2)	2(2	·	53	-	102)	:	52;	
	 3)	62	:	2	·	(43	-	55);
	 4)	23	:	112	·	53	-	(32	·	5	-	5).
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51. Aflați valoarea expresiei а3 + b2, dacă:
	 1)	а	=	2,	b	=	12;	 2)	а	=	1,	b	=	1;	 	 3)	а	=	6,	b	=	8.

52. Calculați cu procedeul convenabil:
	 1)	120	·	54	-	118	·	54	;	 	 2)	203	·	12	-	203	·	10.

53. În egalitatea 2 • 53 + 22 – 22 + 40 = 122 • 10 amplasați parantezele 
în așa fel ca ea să fie adevărată.

54. Lungimea dreptunghiului este egală cu 3,6 cm, iar lățimea – de 2 ori 
mai mică. Aflați aria dreptunghiului.

55. Aria dreptunghiului este egală cu 0,06 cm2. Aflați laturile lui, dacă 
una din ele este mai mare decât cealaltă de 6 ori.

56. Calculați aria pătratului dacă perimetrul lui este egal cu perimetrul 
dreptunghiului cu laturile 10 cm și 12 cm.

57. Construiți pătratul cu aria de 100 cm2.
58. Calculați suma lungimilor a tuturor muchiilor cubului, a cărui muchie 

este egală cu: 1) 4 m 6 cm; 2) 3 cm 4 mm.
59. Calculați suma ariilor a tuturor fețelor cubului, a cărui muchie este 

egală cu: 1) 4 cm 5 mm; 2) 9 m 20 cm.
60. Se dă paralelipipedul dreptunghiular ABCDA1B1C1D1. Muchia AB 

este cu 5 cm mai mică decât muchia AA1. Muchia BC este cu 10 cm 
mai mare decât muchia DC. Calculați dimensiunile paralelipipedului, 
dacă suma lungimilor tuturor muchiilor lui este egală cu 255 cm.

61. O dimensiune a paralelipipedului dreptunghiular este egală cu 40 
m, a doua – de 4 ori mai mică, decât prima, iar a treia – cu 12 cm mai 
mare decât prima. Aflați volumul paralelipipedului dreptunghiular.

62. Aflați volumul cubului, dacă perimetrul feței lui este egal cu:                        
1) 16 cm; 2) 12 dm.

63. Lungimea paralelipipedului dreptunghiular este egală cu (a + 
123) m, lățimea – (b + 213) m, iar înălțimea – (c + 312) m. Scrieți 
formula cu care se află volumul paralelipipedului. Calculați valoarea 
volumului, dacă a = 177, b = 87, c = 88.

64. Paralelipipedul dreptunghiular are dimensiunile 80 cm,, 50 cm, 9 
cm. Aflați muchia cubului a cărui volum este cu 28 dm3 mai mare 
decât volumul paralelipipedului dreptunghiular dat.

65. Cum se va schimba volumul paralelipipedului dreptunghiular, dacă 
lungimea este micșorată de 3 ori, iar înălțimea de o mărit de 6 ori?
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FRACȚII ORDINARE
66. Aranjați în ordine crescătoare fracțiile:

	
7

12
,	

5

12
,	

1

12
,	

10

12
,	

3

12
,	

11

12
,	

9

12
,	

12

12
,	

4

12
.

67. Pentru care valori ale lui x fracția 	
8

x
	este regulată?

68. Pentru care valori ale lui x fracția 	 11

x
	este neregulată?

69. Pentru care valori ale lui x fracția	
12

x
	este mai mică decât fracția	

11

12
?

70. Muncitorul a confecționat 124 piese, ceea ce alcătuiește	
4

3
	  din 

normă. Câte piese constituie norma pentru muncitor?
71. Scrieți fracția neregulată în formă de număr mixt:

	 1)	
8

5
; 	 2)	

23

10
; 	 3)	

37

6
; 	 4)	

43

8
.

72. Câte ore alcătuiesc 145 min?
73. Scrieți numărul mixt în formă de fracție neregulată:

 1)	
1

7
5

; 	 2)	
2

15
7

; 	 3)	
2

9
9

; 	 4)	
12

11
13

.

74. Aria teritoriului Ucrainei este 603 700 km2. Zonei de stepă îi revin	
2

5
	

din toată aria. Aflați aria zonei de stepă.
75. Scrieți patru numere care să fie: 1) mai mari ca 7 însă mai mici ca 

8; 2) mai mari ca 9, însă mai mici ca 10.
76. Desenați semidreapta numerică și notați pe ea punctele ce 

corespund numerelor:	1) 
4

4
;	2)	

3

4
;	3)	

12

4
;	4)	

1

2
.

77. Aflați valorile lui x pentru care este satisfăcută egalitatea:

	 1)	
11

x
	=	

2
2

11
;				2)	

145

x
	=	

112
5

145
;				3)	

1

7
x 	=	

36

7
;				4)	

3

4
x 	=	

111

4
.

78. La un magazin au fost aduse 714 kg mere. În prima zi au vândut   		
5

17
	din toate merele, iar în a doua – 	 9

17
.	Câte mere au vândut în 2 

zile?



332

79. În livadă sunt 300 de pomi. Din ei 	 5

30
	alcătuiesc perii, 	 6

30
	—	merii, 

iar restul – pruni. Câți peri,  meri, pruni sunt în livadă?

80. La uscare floarea de tei pierde 	 3

4
	din masa sa. Din ce cantitate de 

floare de tei proaspătă putem obține 12 kg floare de tei uscată?
81.Cât grâu trebuie măcinat pentru a obține 24 kg făină, dacă masa 

făinii alcătuiește	
6

8
	 din masa grâului?

82. Au plecat în excursie la Kanev 28 elevi, ce alcătuiesc	
7

8
	 din 

cantitatea elevilor din clasă. Câți elevi sunt în clasă?

83. Dintr-o ladă cu masa de 60 kg au luat	 4

5
	banane, iar restul l-au 

împărțit egal între 6 cumpărători. Câte kilograme de banane a 
cumpărat fiecare cumpărător?

84. Brutăria a copt 100 plăcinte cu mac, ceea ce constituie 	
8

5
	din 

plăcintele cu lapte îngroșat. De care plăcinte au copt mai puține și cu 
cât?

ADUNAREA ȘI SCĂDEREA FRACȚIILOR CU ACEIAȘI NUMITORI
85. Calculați:

	 1)	
2 5 8

5 6 3
9 9 9

+ - ;

	 2)	
11 13 22

9 7 4
31 31 31

- + ;

	 3)	
3 6

5 2
7 7

- - ;	

	 4)	
6 5

17 5 6
13 13

- - .

86. Completați pătrățelele pătratelor în așa fel, ca sumele ale numerelor 
din fiecare rând, coloniță și diagonală să fie egale între ele.

1) 3 											2)
2

3
3

1
2

2

1
2

3
1

1 2 2
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87. Aflați valoarea expresiei în ore:

	 1)	
5

60
	ore	+	12	min	+	900	s;		 2)	240	s	+	45	min	- 7

60
	ore.

88. Perimetrul triunghiului este egal cu	
4

6
15

	   dm. Aflați latura triunghiului, 

dacă altele două laturi ale lui sunt egale cu 4
3

15
dm și 7

2
15

dm.

89. Pătratul are perimetrul egal cu 	 	 cm. Care va fi perimetrul 

pătratului dacă vom mări fiecare latură a lui cu	
3

4
	 cm?

90. Suma lungimilor a tuturor muchiilor cubului este egală cu 6 dm. 
Care va deveni suma tuturor muchiilor cubului dacă vom micșora 

fiecare muchie a lui cu	
1

12
	dm?

91. Aria pătratului este egală cu 4 cm2. Au micșorat fiecare latură a lui 

cu 	
7

9
		cm. Aflați perimetrul pătratului nou.

92. Numiți orice coordonată a punctului C care este situat între punctele:
	 1)	A(3)	şi B(4);		2)	M(9)	şi 	N(10);		3)	K(23)	şi 	D(25);		4)	P(19)	şi 	Q(20).

93. Desenați semidreapta numerică. Ca segment unitate luați lungimea 
a șase pătrățele de caiet. Notați pe această semidreaptă punctele		

А(
5

6
),	 В(

1
1

6
),	 С(

5
1

6
),	 D(

12

6
),	 K(

3
1

6
),	 E(1).	 Aflați lungimile 

tuturor segmentelor obținute.

94. Comparați lungimile segmentelor AB și CD dacă 	A(
4

1
5

),	B(
2

3
5

),		

C(
4

5
5

),	D(
3

4
5

).

95. Unghiul desfășurat BAC a fost împărțit cu două semidreapte AD și 

AN în trei unghiuri. Unghiul BAD este egal cu	
5

45
6

°
, iar unghiul 

NAC – cu	
1

68
6

°
.	Cu ce este egal unghiul DAN?
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96. Rezolvați ecuațiile::

	 1)	
24 5 31

32 32 32 32

x + + = ;

	 2)	
17 8 6

2
13 13 13 13

x  + + =  
;

	 3)	
19 8 8

1
29 29 29 29

x  + - =  
;

	 4)	
23 17 34

1 2 3
55 55 55 55

x + - =  
.

97. Aflați termenul necunoscut, dacă alt termen este egal cu	
1 6

14 14
+ ,	 

iar suma – cu	
1 5

3 2
14 14

- .

98. Pentru care valori naturale ale lui a este satisfăcută inegalitatea:

	 1)	
3 2

1 2
7 7 7

a + < ;		 	 2)	
10

3 2
13 13

a- > ?

99. În cantina școlii la prânz copiii au băut 	 2
10

9
	 l lapte, 	 4

5
9

	l chefir și 

5
14

9
	 l compot. Câți litri de băutură au consumat copii?

100. Un autobuz în prima oră a parcurs	
3

63
10

	km, iar în a doua –	

4
71

10
 km. Ce drum a parcurs autobuzul în ora a treia a mișcării sale, 

dacă a parcurs el în total 	 7
186

10
	 km?

101. O căpățână de varză este cu	
4

5
 kg mai grea decât	 4

5
din această 

căpățână. Cât cântărește căpățâna de varză?

FRACȚII ZECIMALE ȘI OPERAȚII CU ELE
102. Comparați fracțiile:
	 1)	2,3 şi 2,9;
	 2)	152,03	 şi 	152,3;

	 3)	78,25	 şi 	78,248;
	 4)	107,13	 şi 	107,1236.

103. Între care două numere naturale vecine este situată fracția 
zecimală:

	 1)	13,6;					2)	102,405;					3)	5,2054;					4)	5,3;					5)	154,256?
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RĂSPUNSURI

Capitolul 1
§ 1

13.	1)	8;	2)	10;	3)	19;	4)	24.	14.	1)	12;	2)	10;	3)	5;	4)	13.	15.	1)	1	şi	9;	2)	10	şi	99;		
3)	100	şi	999;	4)	10	000	şi	99	999.	16.	1)	9;	2)	90;	3)	900;	4)	90	000.	24.	9	876	543	210		
şi	1	023	456	789.	25.	15	bănci.	26.	50.	27.	5	nuci.	29.	1)	16	şi	14;	2)	102	şi	100;		
3)	53	і	52;	4)	234	şi	233;	5)	65	şi	66;	6)	420	şi	421.	30.	а	+	1;	а	+	2;	а	+	3;	а	+	4.		
31.	 21	 ori.	 32.	 20	 ori.	 33.	 1	 —	 21	 ori,	 0	 —	 11	 ori.	 34.	 1)	 5	 —	 36	 ori;		
2)	7	—	26	ori.	35.	6.	36.	24	şi	18.	37.	23	421	314	sau	41	312	432.	38.	144.		
39.	2367.	40.	1)	9	şi	11;	2)	10	şi	12;	3)	33	şi	40;	4)	50	şi	25.	41.	1)	171	111;		
2)	111	111.	45.	1)	383;	2)	25.	46.	87	elevi.	47.	265	copii.

§ 2
54.	1)	12	cm;	2)	5	cm;	3)	4	cm;	4)	3	cm.	57.	1)	13	cm;	2)	44	mm;	3)	48	mm;	4)	a	-	b;		
5)	c	-	d;	6)	m	+	n.	63.	54	cm.	64.	27	cm	sau	3	cm.	65.	104	cm	sau	24	cm.		
66.	8	cm,	26	cm,	18	cm.	67.	24	cm,	16	cm,	8	cm.	68.	12	cm.	69.	24	min.	70.	Da.		
74.	11	stâlpi.	77.	1)	0;	2)	306.	78.	42	grn	50	c.	79.	3	grn.

§ 3
88.	K(1),	M(3),	N(6),	P(10).	89.	A(2),	B(4),	C(7),	D(10).	90.	A(1),	B(3),	C(5),	
D(7).	91.	K(1),	N(3),	M(4),	P(5).	94.	1)	5;	2)	10;	3)	22.	95.	1)	5;	2)	6;	3)	18.		
98.	 1)	 Da;	 2)	 nu.	 99.	 4	 zile.	 100.	 12.	 101.	 pe	 locul	 şase.	 103.	 1)	 54;	 2)	 5.		
104.	1)	9	şi	3;	2)	4	şi	5.

§ 4
112.	 1)	 1097;	 2)	 397;	 3)	 7200;	 4)	 25.	 113.	 1)	 540;	 2)	 1330.	 114.	 10	 cm.		
115.	15	cm.	128.	1)	16;	2)	13.	129.	1)	1;	2)	57.	132.	1)	1	grn;	2)	2	grn	50	c.		
133.	5	c.,	6	c.,	10	c.	137.	1)	695;	2)	830.	138.	44	bomboane.	139.	16	km.

§ 5
145.	 1)	 90°;	 2)	 138°;	 3)	 45°;	 4)	 87°.	 146.	 1)	 55°;	 2)	 145°;	 3)	 70°;	 4)	 110°.		
149.	 1)	 30°;	 2)	 90°;	 3)	 120°;	 4)	 180°.	 150.	 1)	 60°;	 2)	 90°;	 3)	 150°;	 4)	 180°.		
153.	110°.	156.	1)	75°;	2)	56°.	157.	1)	35°;	2)	110°.	158.	1)	82°;	2)	91°;	3)	42°.		
159.	1)	127°;	2)	37°.	160.	1)	45°;	2)	30°;	3)	18°.	161.	1)	90°;	2)	45°;	3)	30°.	
162.	30°.	163.	45°.	164.	14	ore	30	min. 168.	1)	48;	2)	700.

Capitolul 2
§ 6

170.	1)	Da;	2)	nu;	3)	da;	4)	da.	171.	1)	4t;	2)	78b;	3)	8a;	4)	ab.	172.	1)	nu;		
2)	nu;	3)	da;	4)	da.	174.	1)	20;	2)	20	020;	3)	420;	4)	15. 176. 1)	 a- -(123 78) ; 	

2)	 a c+( 4): ; 	3)	 n m⋅ +56 ( ); 	4)	 a b n m+ -( 5 ):( ). 	178. 5a.	179.	144b - c + n.	

180.1) a = 3b;	2)	a + 4	= b;	3)	a = b.	181. 10a + 5c.	184. 1)	240	km;	2)	720	km;	3)	
300	km.	185.	1)	200	km;	2)	100	km;	3)	500	km.	187.	1)	100	piese.;	2)	125	piese.;		
3)	75	piese..	188.	1)	136	grn;	2)	170	grn.	189.	1)	3n + 3;	2)	n(n + 1)(n + 2).		
190.	a = 1000x + 100y + 10b + c.	191.	m = 1	000	000a + 1000b + 10c +	p.	192.	1)	1;		
2)	1;	3)	7;	4)	2.	193.	1)	11;	2)	258;	3)	5008.	194.	1)	7;	2)	77.	195.	1)	180	000	m;		
2)	 9	 000	 m.	 196.	 200	 min.	 197.	 4	 min.	 198.	 Se va micșora cu 2 c.		
199.	1)	100	000b +	100a (см);	2)	1000(c + 2)	(g);	3)	100n + m (c.).	200.	954;	
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963;	 972.	 201.	 2a + 2b - c.	 202.	 40 + a - b.	 204.	 1)	 1032	 m;	 2)	 3440	 m.		
205.	1)	6;	2)	3.	207.	1)	nu.

§ 7
208.	1)	Da;	2)	da;	3)	nu.	209.	1)	Так;	2)	nu;	3)	nu.	211.	Da, legea comutativă.		
212.	 1)	 56	 789;	 2)	 3	 004	 002	 009.	 213.	 1)	 30;	 2)	 150;	 3)	 120;	 4)	 100	 025.		
215.	 1)	 2	 045	 046;	 2)	 163	 140;	 3)	 23	 000	 023.	 217.	 1)	 115	 km	 40	 m;		
2)	150	km	70	m;	3)	87	kg	350	g;	4)	120	kg	10	g;	6)	7	ore	57	min.	218.	1)	9;	2)	7;	3)	15.		
219.	 1)	 11;	 2)	 7;	 3)	 15.	 220.	 1)	 13	 030;	 2)	 2	 019;	 4)	 102	 100;	 5)	 47	 890.		
221.	1)	20	207;	2)	9	105;	3)	70	000	000;	4)	240	000.	223.	1)	100	000;	2)	6	000	000;		
3)	 1	 311	 111	 100.	 224.	 1)	 720	 005	 m/oră.	 225.	 1	 082	 221.	 226.	 2d + c.		
227.	156	469.	228.	n + m + k.	230.	1)	841;	2)	3610;	3)	115	478;	4)	105	912;		
5)	 4000	 000.	 231.	 Se va mări cu 80	 773.	 234.	 1)	 1401	 km	 104	 m;		
2)142	kg	132	g;	3)	22	ore	13	min	13	s;	4)	5	ore.	235.	110	097.	236.	11	010.		
239.	2)	1	650.	240.	1)	3	686;	2)	1	521.	241.	1)	10a + 5n + 23m + 33;	2)	3c + 10d.		
242.	 1)	 898;	 2)	 343. 245.	 1)	 1	 126;	 1	 358;	 3	 157;	 2)	 1	 303;	 2	 307;	 4	 552.		
246.	1000	+	999	+	3679.	247.	1)	555	+	55	+	55	=	665;	2)	55	+	55	+	5	+	5	+	5	=	125.		
248.	5	050.	250.	1	013	km.	253.	1)	168;	2)	240.	254.	34 elevi în clasa a 5a C	
255.	12	ore	25	min.

§ 8
256.	1)	Nu;	2)	da;	3)	nu.	257.	1)	Da;	2)	nu;	3)	v.	259.	Da.	260.	1)	a;	2)	2b.		
261.	1)	1	001	395;	2)	864	535;	3)	100	000;	4)	10	505.	264.	1)	644	996;	2)	625	140;		
3)	22	999	977.	265.	1)	3	km	531	m;	2)	100	m1	cm;	3)	27	kg	7	g;	4)	95	q	24	kg.		
266.	1)	5;	2)	7;	3)	1.	268.	8	mm.	271.	Cu	10	000	mai	putin.	 273.	Everest—	
8	 848	 m;	 v	 —	 5642	 m;	  cu 3581 m este mai înalt.	 274.	 Îndrăznețul 	 —	 2b	
m, Verdele 	 —	 (2b - c)	 m, mai înalt cu	 (b - c)	 м.	 276.	 1)	 De mărit cu 577;		
2)	S-a mărit cu	801.	277.	S-a mărit cu 864	197	532.	278.	S-a mărit cu13	352.	
282.	1)	9	m	8	dm;	2)	604	kg	979	g;	3)	8	ore	59	min	50	s.	283.	1)	Cu	999	001;		
2)	cu	999	000.	284.	1)	20;	2)	9	430;	3)	137	640.	285.	1)	36;	2)	930;	3)	3	030.		
286. 1) 738;	 2)	 874.	 289.	 416.	 290.	 2536.	 291.	 1)	 98	 999;	 2)	 99	 989.		
292.	 cu	 9	 088	 548	 mai	 putin,	 cu	 173	 266	 mai	 mult.	 295.	 3	 636,	 2514,	 750.		
296.	1)	28;	2)	24.	297.	1)	989	-	898	-	9	-	8	=	74;	2)	9898	-	989	-	8	=	8901.	
299.	 Cu	 7450	 cm.	 301.	 1)	 89;	 2)	 95.	 302.	 1)	 32	 km/oră;	 2)	 28	 km/oră.		
303.	1)	40	km/oră;	2)	5	km/oră

§ 9
305.	1)	7;	7;	7;	3)	105;	105;	105.	308.	1)	nu;	2)	da;	3)	nu.	309.	1)	23	cm;	2)	155	cm.		
310.	1)	5с;	2)	10с;	3)	78с.	311.	1)	50	cm;	2)	1000	cm;	3)	5000	cm.	315.	1)	nu;		
2)	da;	3)	nu;	4)	nu.	322.	788	cm.	323.	270	m.	324.	26	cm.	325.	16	dm.	326.	4m.		
327.	S-a	marit	ca	7n	cm.	328. 77	cm.	329.	200	cm.	330.	130	cm.	331.	297	cm.		
332.	6	cm.	333.	5	cm.	334.	1)	28	cm;	2)	328	cm.	336.	12	dm.	337.	15	m,	28	m.		
338.	 175	 cm.	 340.	 7a + 21c.	 341.	 BC = AD = 9	 cm,	 AB = CD = 27	 cm.	
343.	14	m.	345.	nu.	346.	10	m.	347.	1)	50	kg	550	g;	2)	18	kg	955	g.	348.	55	km.

§ 10
352.	 1)	 Isoscel;	 2)	 echilateral.	 353.	 1)	 45	 cm;	 2)	 369	 m.		
355.	 1)	 Dreptunghic;	 2)	 ascuțitunghic;	 3)	 obtuzunghic.	 356.	 1)	 nu;	 2)	 nu;		
3)	 da;	 4)	 nu.	 360.	 1)	 603	 cm;	 2)	 12	 m	 18	 cm;	 3)	 111	 cm;	 4)	 24	 m	 90	 cm.		
361.	1)	9m;	2)	5p;	3)	2a.	362.	50	mm.	363.	6	cm.	365.	1)	nu;	2)	nu;	3)	nu;	4)	da.		
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367.	 60°.	 368. 30°.	 374.	 13	 dm.	 375. 186	 cm.	 376.	 8	 cm.	 378. 17°,73°.		
381.	AC	=	14	cm;	AB =	13	cm;	BC	=	12	cm;	Р =	39	cm.	382.	p - 2(m +	3)	(см).		
383.	 	 	B A C∠ = ° ∠ = ° ∠ = °60 , 30 , 90 . 	 385.	 175	 cm.	 387.	 1)	 740;	 2)	 151.		
388.	1)	254	mm;	2)	8002	mm.	389.	1)	8100	s.;	2)	4805	s.	390.	206.

Capitolul 3
§ 11

401.	1)	2	+	2	=	2	·	2;	2)	unul din numere este	1.	402.	1)	Se va mări de 2 ori;		
2)	Se va mări de 3 ori.	403.	Se va mări de 100 ori.	404.	Suma este mai mare.	
405.	1)	288;	2)	2025;	3)	834;	4)	434;	5)	600.	406.	1)	7936;	2)	7000;	3)	127	058;	
4)	18d;	5)	6kh;	6)	20mn.	407.	1)	370	140;	2)	7	673	400;	3)	1	862	230	500;	
4)	292	076	166	190	050;	5)	58	086	804;	6)	212	207	219.	408.	1)	3	150	125;		
2)	 62	 038	 650;	 3)	 164	 386	 280;	 4)	 451	 033	 283	 714	 760.	 409.	 1)	 25	 600;		
2)	3700;	3)	68	000;	4)	245	000.	410.	1)	14	400;	2)	70	200;	3)	241	000;	4)	390	000.		
411.	1)	64ab;	2)	80cd;	3)	36mn;	4)	70ху;	5)	180pkt;	6)	60abc.	412.	1)	144ab;		
2)	80cd;	3)	56mn;	4)	72pkt.	413.	108°.	414.	52	см.	415.	40.	416.	40.	421.	180		km.		
422.	126.	425.	1,	2,	3.	426.	Unul  din  numere  este	8.	427.	0.	428.	12			zerouri.	429.	24		
і	25.	430.	8	etaje.	433.	25.	435.	1)	508;	2)	5095.	436.	13.	437.	75°.

§ 12
440.	1)	21a;	2)	2c;	3)	21n;	4)	13m;	5)	30p;	6)	17k.	441.	1)	14b;	2)	13d;	3)	13n;	
4)	9k.	442.	1)	5a +	55;	2)	7c -	12cd;	3)	12n +	6m;	4)	15np -	15mp;	5)	15p +	

+	3k +	18t;	6)	4pa -	8ka +	12ta.	443.	1)	5x +	55;	2)	24n -	2m;	3)	32cy +	8dy;		
4)	6p +	18k -	54t.	444.	1)	11(a +	b);	2)	4(c +	3d);	3)	3(2n +	5m);	4)	6(2n +	3m);	
5)	5(p +	2k +	3t);	6)	2(4p +	5k +	3t).	445.	1)	9(a +	b);	2)	7(c +	2d);	3)	6(3n +	2m);	
4)	3(p +	3k +	9t).	446.	da.	447.	1)	37	000;	2)	1035.	448.	1)	18	000;	2)	1150.	
449.	1)	140;	2)	50;	3)	187;	4)	100.	453.	1)	9a	+	58;	2)	3y	+	59;	3)	16c	+	12d;		
4)	37m	+	6.	456.	66	с.	457.	29	min.	459.	1)	94;	2)	190.

§ 13
466. Se va micșora de 3 ori.	467.	1)	2480;	2)	250;	3)	55;	4)	38	:	d.	468.	1)	205;		
2)	250;	3)	83;	4)	42	:	b.	469.	1)	34;	2)	8;	3)	1342;	4)	3986;	5)	285;	6)	4305;		
7)	379;	8)	108.	470.	1)	290;	2)	89;	3)	201;	4)	90;	5)	95;	6)	105.	471.	2	cm.		
472.	 12°.	 473.	 1	 grn	 20	 c.	 474.	 36.	 475.	 65	 grn.	 476.	 40	 grn.	 478. nu.  
483.	20.	484.	4.	485.	7	km.	486.	8.	487.	15°	sau	30°.	488.	45°.	490.	1)	15;	
2)	5;	3)	30;	4)	9.	492.	14	şi 28.	493.	100.	495.	31	ani	52	zile	3	ore	46	min	40	s.		
496.	2	kg	400	g,	6	kg.	498.	1)	601;	2)	140.	499.	26	cm	sau	6	cm.

§ 14
507.	1)	33	(rest .	21);	2)	191	(rest .	48);	3)	2045	(rest .	250);	4)	27	350	(rest .	425);		
5)	27	664	(rest .	1225);	6)	1	703	218	(rest .	2073).	508.	1)	1532	(rest .	48);	2)	27	
(ост.	40);	3)	1556	(rest .	320);	4)	9028	(rest 	260).	511.	1)	305;	2)	308;	3)	24 şi	5;		
4)	10	  şi	11.	512.	3.	513.	6.	514.	4	caiete;	2	grn.	515.	8;	1	m.	516.	23	grn.		
517.	17	m.	520.	22.	521.	3	sі	6	elevi.	522.	22.	523.	12.	524.	24.	525.	665,	9,	
73.	526.	4.	527.	4	parti;	2	m.	530.	1)	390;	2)	392.	531.	10	cm.

§ 15
537.	1)	42;	2)	11;	3)	67;	4)	0.	538.	1)	5;	2)	185.	539.	1)	25;	2)	4.	540.	1)	11;		
2)	1.	541.	1)	16	100;	2)	12	749	099;	3)	8	458	280;	4)	5646;	5)	24	802;	6)	284	214;		
7)	210;	8)	73	450;	9)	28	625;	10)	164	820.	542.	1)	395	656;	2)	739	705;	3)	210;		
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4)	1014;	5)	103	992.	543.	1)	270;	2)	36.	544.	14.	552.	5	porţii.
§ 16

556.	1)	27;	2)	47;	3)	23;	4)	21;	5)	16;	6)	10;	7)	16;	8)	1;	9)	10;	10)	8;	11)	56;	12)	1;		
13)	52;	14)	4;	15)	516;	16)	11;	17)	3;	18)	0;	19)	9;	20)	2.	557.	1)	17;	2)	76;	3)	1;		
4)	22;	5)	8;	6)	4;	7)	39;	8)	6;	9)	282;	10)	3.	560.	42.	561.	207.	562.	82.	563.	6804.		
566.	1)	21;	2)	0;	3)	68;	4)	33;	5)	120;	6)	38.	567.	1)	35;	2)	7;	3)	54;	4)	9.	568.	6.		
569.	22.	570.	79.	571.	44.	572.	97.	573.	1.	574.	1)	12;	2)	10;	3)	55;	4)	5;	5)	7;		
6)	0.	575.	1)	1;	2)	1;	3)	6;	4)	8.	576.	77.	577.	111.	578.	1)	1;	2)	1;	3)	13;	4)	7.		
579.	18	ani.	580.	11	ani.	584.	1)	8;	2)	112.	585.	115.	586.	290	m.

§ 17
596.	25.	597.	12.	598.	141	şi 142.	599.	305	şi 61.	600.	97	şi 	70.	601.	28	şi 196.	
602.	21şi 210.	603.	144	şi 	12.	604.	75,	76,	77	şi 	78.	605.	20	km.	606.	69,	70	şi 	
71.	607.	99,	605	şi 	121.	608.	36,	30	şi 	37.	609.	14,	42	şi 	40.	610.	2	grn;	2	grn	50	c.		
611.	15	grn	şi 	25	grn.	612.	4	ore.	613.	15	zile.	614.	70	км/год	і	60	км/год.	
615.	70	km/oră şi 	75	km/oră.	616.	260	km.	617.	420	km.	618.	1)	3	ore;	2)	6	ore.	
619.	10	ore.	620.	139	şi 	107.	621.	405,	138	şi 543.	622.	40,	35	şi 	17.	623.	4;	6.		
624.	20,	28,	32	şi 	56.	625.	400	şi 50.	626.	200	şi 	50.	627.	25.	628.	2	kg	şi 	4	kg.		
629.	5	şi 	15.	630.	4	zile.	631.	5	zile.	632.	2	ore,	160	km.	633.	26	km	sau	34	km.	634.	
1	ore.	635.	2	şi 	10.	636.	15	şi 	5.	637.	8	cm	şi 	4	cm		sau	12	cm	şi 24	cm.	638.	8	cm		
şi 24	km.	639.	18	cm	şi 	22	cm.	640.	22	cm,	22	cm,	11	cm.	641.	18	cm,	18	cm,	8	
cm.	642.	18	ore.	643.	9.	644.	9.	645.	11,	33,	44.	646.	8,	12,	32,	48.	647.	33	şi 	43.		
648.	62	şi 	44.	649.	8,	32,	128.	650.	6.	651.	7	şi 	9.	652.	120	şi 	10.	653.	75.		
655.	(3a	+	2b)	:	6.	656.	b	:	10	-	a.	657.	(30n	-	m)	:	30.	658.	2	+	(c	-	2a)	:	b.		
664.	1)	85;	2)	484.	667. 31°.	668. 127°.	667.	31°.	668.	127°.

Capitolul 4
§ 18

670.	1)	2	ori;	2)	5	ori;	4)	n	ori.	673.	1)	da;	2)	nu;	3)	nu;	4)	da.	675.	1)	nu;	2)	
da;	3)	nu.	676.	1)	376;	2)247;	3)	m3.	677. 1)	27	·	27	·	27	·	27	·	27.	681.	1)	11;		
2)	700;	3)	24;	4)	200.	682. 1)	242;	2)	942;	3)	355	008;	4)	26.	684. 1)	144;	2)	625;		
3)	10	000.	685. 1)	512;	2)	3375;	3)	1	000	000.	687. 1)	10;	2)	8;	3)	7.	688. 1)	2;		
2)	5;	3)	4. 690.	1)	6;	2)	84;	3)	0.	691. 1)	25;	2)	27;	3)	212. 692. 1)	39;	2)	515.  
693. 1)	3	·	3	·	3	=	27;	2)	6	·	6	·	6	·	6	·	6	=	7776;	3)	5	·	5	·	5	·	5	=	625.	694. 1)	210;	
2)	810. 695. 1)	3950;	2)	156;	3)	1;	4)	6.	696. 1)	665;	2)	665;	4)	345.	697.	1)	65;	
2)	70.	698. 1)	196;	2)	49;	3)	144. 699. 1)	148;	2)	29;	3)	104. 700. 1)	15	625;	
2)	8281. 701. 1)	162;	2)	23;	3)	3.	702. 1)	4567	=	4	·	103	+	5	·	102	+	6	·	101	+	7.  
703. 1)	126. 704. 1)	11;	2)	27. 705. 1)	44	444;	2)	102	736.	706. 1)	5	324	750.  
707. 972.	708. 3	і	7.	710.	1)	58;	2)	120.	711.	2)	4.	712.	47	grn	50	c.	713.	55	grn.

§ 19
714.	1)	da;	2)	nu.	715.	1)	nu;	2)	nu;	3)	nu;	4)	da.	716.	1)	6;	2)	25.	717.	1)	nu;	2)	nu;		
3)	da;	4)	nu.	718.	1)	200	cm2;	2)	20	000	mm2.	719.	1)	65	000	dm2;	2)	6	500	000	cm2.		
722.	 1)	 20;	 2)	 20.	 723.	 300	 cm2.	 724.	 36	 cm2.	 726.	 1)	 25	 m2;	 2)	 121	 cm2.		
727.	1)	72	cm2;	2)	128	dm2. 728.	1)	se va mări de 4 ori; 2) se va mări de 9 ori;.  
729.	1)	se	va	mari	de	3	ori;	2)	se	va micșora de 5	ori.	730.	15	cm2	şi 18	cm2.	
731.	 1)	 12;	 2)	 6а.	 732.	 1)	 nu	 se	 va	 schimba;	 2)	 se	 va	 mari	 de	 100	 ori.  
733.	m(m	+	n).	1)	48	см2;	2)	6720	cm2. 734. 486	m2.	736. 22	cm. 737.	1)	256	m2;		
2)	1296	cm2. 738.	se	va micșora de 64	ori.	739.	se	va micșora de 10	ori.740.	64	dm2.  
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743.	8	cm.	746.	7500	m2.	747.	200	buc.	748.	38	m2.	749.	1)	1;	2)	11. 750.	
22.

§ 20
753. 1)	nu;	2)	da;	3)	da.	755. 1)	nu;	2)	da;	3)	da.	757. 2)	A

1
B

1
C

1
D

1
.	760. 12а,unde  

a – muchia cubului	761. cu	60	cm. 762. de	4	ori.	763. 30	cm. 764. 124	cm. 765.	2	(аb	+	
+ bс + ас).	766. 120	cm.	767. 1)	56	cm;	2)	256	cm. 768. 72	cm. 770. 2	cm,		
13	cm,	1	cm.	772. 72	cm. 773. 864	cm2. 774.	nа	+ nс	(см).	775. 60	m.	776. 1)	0;		
2)	8;	3)	28. 777. 46	m. 778.	9	g.	779.	76	m.	782.	94	grn.	783.	n	-	2m -	4р.	

§ 21
784. 1)	nu;	2)	nu;	3)	da;	4)	nu.	785. 1)	25;	2)	7;	3)	100.	786. 1)	nu;	2)	nu;	3)	nu;		
4)	da.	788.	1)	nu;	2)	da;	3)	da.	789.	1)	72;	2)	100.	790. 7500	cm.	791. (а

	
+	22)	́ 	

´ (а + 8)(а +	2)	(cm3);	1)	960	cm3;	2)	4800	cm3.	792. 1)	8	m3;	2)	27	cm3;	3)	1000	dm3.		
793. (а	 -	 3)3	 (cm3);	 1)	 8	 cm3;	 2)	 3375	 cm3.	 794.	 1)	 s-a	 marit	 cu	 8	 ori;		
2)	se	va	micsora	27	ori.	795.	1)	2	000	cm3;	2)	2	000	000	mm3. 797. 1)	500	m3;		
2)	 1	 000	 000	 000	 m3.	 799. 1)	 72;	 2)	 6ap.	 801. 536	 cm.	 802. 876	 cm2.		
804. 1)	 se	 va	 mări	 4	 ori;	 2)	 se	 va	 micşora	 de	 5	 ori.	 805. 1)	 64	 cm3;		
2)	 1728	 dm3;	 3)	 8	 000	 m3.	 806. cu	 8	 ori.	 807. cu	 1720	 cm3.	 808. 1)	 8	 cm;		
2)	6	cm.	810. 1584	cm3.	812. 50	cm2.	814. 25	cm.	815. Batonul din ciocolată 
albă este mai mare cu cm3.	817. 1)	2075;	2)	11.	818. 200	km.	819. 100	km.

§ 22
821.	2. 825. 936,	639.	826. 6.	nu.	827. 6.	nu.		829. АОІ,	АІО,	ОАІ,	ОІА,	ІАО,	ІОА.	
830. 6.	831. 6. 832. 1)	6;	2)	6. 833. 24. 834. 6. 836. 24.	839. 4.	840. 2. 841. 81.  
842. 648.	844. 6.	851. 120.	852. 120.	854. 100.	855. 6. 858. 1787,	1891.		
859. 90	183,	90	158.	860. 1)	se	va	mari	de	2	ori;	2) se va micşora de 3 ori. 

Capitolul 5
§ 23

870.1)	
6

19
;	 3)	

9

4
. 873.	 1)	

1

12
;	 3)	

6

12
. 874.	 1)	

1

100
;	 3)	

54

100
;	 5)	

16

10
.  

876.	1)	
100

1000
;	3)	

546

1000
. 881. 

1

5
,	

2

5
,	

3

5
,	

4

5
. 884. 1)	

2

3
,	

11

15
,	

9

10
,	

19

20
,	

5

9
;	3)	

3

3
,	

11

11
.	 886. 1)	 10;	 3)	 451;	 5)	 63.	 887.	 1)	 25;	 3)	 56;	 5)	 11.	 888.	 1)	 <;	 3)	 >;	 5)	 <.		

889.	1)	<;	3)	>;	5)	<.	892.	4.	893.	6.	894. 1)	
3

4
;	3)	

199

200
.	898.	

60

160
.	899.	

13

15
.		

900.	
3

46
.	901.	

2

5
,	

2

7
,	

2

15
,	 ,	

5

15
,	

7

15
.	904.	1)	

3

3
,	

7

7
,	

9

9
;	3)	

7

3
,	

9

3
,	

9

7
.	906. 

1

3
.		

907.	
9

15
	 і	

6

15
.	 908.	

1

6
.	 912.	 1)	 6000;	 2)	 5.	 913.	 1)	 55;	 2)	 39.	 914. По	 36	 грн.		

915.	2180	м.
§ 24

922.	1)	
3

5
4

;	3)	
12

12
19

.	923.	1)	
2

8
5

;	3)	
22

15
27

.	925.	1)	
5

5
;	3)	

44

44
.	926.	1)	

7

7
;		
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3)	
56

56
.	927.	1)	

30

10
;	3)	

9

3
.	928.	1)	

5

1
;	3)	

50

10
.	931.	1)	<;	3)	>.	932.	1)	<;	3)	>.		

933.	1)	
1

1
9

;	3)	
1

10
2

;	5)	
1

13
4

.	934.	1)	
1

1
11

;	3)	
1

11
2

;	5)	
1

16
4

.	935.	1)	
4

1
9

;		

3)	
11

11
13

;	5)	41.	936.	1)	
1

2
11

;	3)	
10

8
13

.	937.	1)	7	:	5;	3)	38	:	11.	938.	1)	11	:	9;		

3)	 89	 :	 12.	 939.	 1)	
31

5
;	 3)	

110

9
.	 940.	 1)	

157

5
;	 3)	

310

7
.	 941.	

3

12
	 і	

9

12
.		

943.	Cea mai mare fracție —	
19

2
.	947.	1)	<;	3)	<.	948.	1)	>;	3)	>.	949.	1)	

3
1

5

;		

3)	
4

1
81

.	950.	1)	
7

1
39

;	3)	2.	951.	1)	
7

5
;	3)	

107

5
.	952.	1)	

38

13
;	3)	

259

13
.	953.	da.		

954. nu.	955.	1)	8;	3)	15.	956.	1)	5;	3)	9.	957.	28. 958.	91.	960.	7.	961.	nu.		
962.	da.	963.	1)	7;	2)	0.	964.	16	km.

§ 25
970.	1)	6;	3)	16;	5)	84.	972.	1)	36°;	3)	40°.	973. 1)	126°;	3)	80°.	974. 116	cm.		
975. 135	kg.	976. 35	min.	977. 70	min.	978. 10	kg.	979. 20	zile.	980. 1)	36;		
3)	16;	5)	25.	981. 1)	10	cm;	3)	18	cm.	982. 1)	135°;	3)	40°.	983.	1)	108°;	3)	160°.		
984.	28	exemple.	985.	30	elevi.	986.	210	kg.	987.	15	km.	988.	1	m.	989.	3	kg.		
990.	 100	 000	 m2.	 991. 96	 l.	 992.	 Sandu, cu 	 240	 грн.	 993.	 100	 kg.	
994.	 în	 decembrie,	 9	 grn.	 995.	 franzele cu vişine  cu 20 mai multe.	 996.	  Pentru 
băieți cu 70 costume mai puțin.997.	  În primul cu 22 t mai mult. 998. 176 
borcănele.999. Nu. 1000. 54 pagini. 1001. La fel. 1002. 8 kg. 1003. 18 ore. 1004. 
Eminenți. 1005. 400 grn. 1006. A Ilenuței cu 24 m2 este mai mare. 1007.	 120		
zile.	1008.	1)	926;	2)	1950.	1009.	1)	63;	2)	94.	1010.	8	cm	și	24	cm.	1011.	12	cm.

Capitolul 6
§ 26

1018.	 1)	
6

25
;	 3)	

15

29
;	 5)	

10

11
.	 1019.	 1)	

70

71
;	 3)	

60

97
.	 1020.	 1)	

26

31
;		

3)	
41

59
;	5)	

145

151
.	1021.	2)	

61

83
;	4)	

43

67
;	6)	

81

123
.	1022.	1)	

4

5
;	3)	

18

23
.	1023.	1)	

5

7
;		

3)	
14

22
.	1024.	1)	>;	2)	>;	3)	=;	4)	>.	1025.	1)	>;	2)	<.	1026.	1)	

25

30
;	3)	

28

56
.	

1027.	 1)	
28

42
;	 3)	 1.	 1028.	

140

143
.	 1029.	 1)	 17;	 3)	 21.	 1030.	 1)	 23;	 3)	 61.		

1031.	
25

60
	 год.	 1032.	

26

33
.	 1034. 1)	 0;	 3)	

30

97
.	 1035.	 1)	

8

31
;	 3)	

103

1237
.		

1036.	 1)	
3

7
.	 1037.	 1)	

6

15
;	 3)	

47

99
.	 1038.	 2)	

7

49
;	 4)	

36

81
.	 1039.	

19

159
.		
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1040.	
13

43
.	1041.	1)	a	=	4;	2)	b	=	9.	1042.	1)	15;	3)	23.	1043.	1)	9;	3)	26.		

1044.	
12

33
.	1045.	

8

17
.	1046.	1)	

6
1

53
;	3)	

42

59
;	5)	

70
1

151
.	1047.	1)	

7
1

37
;	3)	

4
1

59
.		

1050.	1)	
14

77
;	3)	

15

127
.	1051.	1)	9;	3)	36.	1052.	1)	18;	3)	65.	1053.	2	cm.		

1054.	18	cm.	1055.	
43

45
,	6020	elevi,	280	elevi.	1056.	

9

20
,	270	elevi.	1057.	

32

83
.		

1058.	
74

91
.	 1061.	 1)	

23
1

72
;	 2)	

69

96
.	 1062.	

3
1

6
.	 1063.	 50.	 1066.	  Indicație: 

trebuie de împărțit fiecare pâine în 8 părți egale.1067.	40	min.	1068.	1)	42	200;		
2)	1	ore	41	min.	1069.	20	ore.	1070.	1)	17;	2)	2500.	1071.	18	ore	si	27	ore.

§ 27

1078.	1)	
13

17
;	2)	

2

15
;	3)	

43

47
.	1079.	1)	

19

22
;	2)	

1

25
;	3)	

21

37
.	1080.	

14

43
.	1081.	1)	nu;		

2)	da;	3)	nu.	1083.	1)	
7

1
11

;	3)	
1

4
7

;	5)	
1

5
11

.	1084.	1)	
1

2
3

;	3)	 10
7

4
;	5)	

3
7

11
.		

1085.	
11

5
43

.	1086.	
2

10
19

.	1087.	1)	
13

1
17

;	3)	
3

2
7

;	5)	
1

4
11

.	1088.	1)	
19

2
22

;		

3)	
1

6
7

;	5)	
4

10
11

.	1089.	1)	
6

1
21

;	3)	
4

4
17

.	1090.	1)	
3

1
7

;	3)	
8

3
9

.	1091.	1)	>;	2)	>;		

3)	<;	4)	=.	1092.	1)	>;	2)	<;	3)	<;	4)	<.	1093.	
9

19
.	1094.	

11
1

35
.	1095	

3
2

17
.  

1096. 
8

23
;	105	kg	babane,	120	kg	portocale,	120	kg mandarine.	1097.	1)	16;		

3)	 38.	 1098.	 1)	 8;	 3)	 106.	 1099.	 1)	
3

1
5

;	 3)	
4

1
9

.	 1100.	 1)	
16

13
2 ;	 3)	

35
2

49
.		

1101.	1)	
24

1
47

;	3)	6.	1102.	1)	1;	3)	
35

2
55

.	1103.	1)	
20

1
27

;	3)	
22

2
25

.	1104.	1)	
7

2
27

;	

3)	
10

4
120

.	1105.	1)	
11

2
13

.	1106.	1)40;	3)	6.	1107.	1)	15;	3)	51.	1108.	
13

25
;		

75	 roșii,,	 225	 albastre și	 325	 verzi. 	 1109.	
4

1
71

.	 1110.	 12.	 1111.	 24.		

1112.	
11

2
72

.	1113.	1)	16	і	31;	2)	3	і	10.	1114. 
2

2
8

.	1116.	2	м.	1117.	1)	3500;		

3)	0.	1118.	16	і	96.	1119.	1)	34°;	2)	135°.	1120.	9,	12,	15.
§ 28

1127.	 1)	
6

11
25

;	 3)	
15

14
29

;	 5)	 11.	 1128.	 1)	
6

17
7

;	 3)	
4

8
5

.	 1129.	 1)	
9

7
21

;		
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3)	 17;	 5)	
10

16
15

.	 1130.	 1)	
5

8
7

;	 3)	 12.	 1131.	 1)	 >;	 3)	 >.	 1132.	 1)	 >;	 3)	 =.		

1133.	
3

12
13

.	1134.	1)	3	și	4;	3)	13	și14.	1135.	1)	
17

2
25

;	3)	
7

6
29

;	5)	
4

6
11

.		

1136.	1)	
1

9
7

;	3)	
12

4
15

.	1137.	1)	
7

11
;	3)	

6
1

7
;	5)	

9
9

15
.	1138.	1)	<;	2)	<;	3)	>.	

1139.	 1)	 =;	 3)	 <.	 1140	
5

2
9

.	 1141.	 1. 1142. 
1

2
7

.	 1147.	 1)	 43;	 3)	 26.		

1148.	1)	41;	3)	16.	1149.	1)	
12

6
13

;	3)	
13

25
17

.	1150.	1)	
1

18
21

.	1153.	
4

24
8

	дм.	

1154.	
2

26
11

	cm.	1155.	
3

67
7

	cm.	1156.	
2

166
9

	cm.	1157.	
45

1
83

.	1162.	
14

45
18

°
.	

1163. 
1

8
6

	 km/oră și 4
3

6
	 km/oră.	 1164. 

5
4

17
	 і	

12
2

17
	 або	

12
4

17
	 і	

5
2

17
.		

1165. 
5

3
6

	і	
5

4
6

.	1166.	
2

36
6

	m.	1167.	
15

7
25

	grn.	1168.	da.	1169.	1)	3400;	

3)	12	300;	3)	357	000.	1170.	24	zile.	1171.	1)	1;	2)	25.

Capitolul 7
§ 29

1173.	1)	0,5	cm;	2)	0,8	cm;	3)	0,9	cm;	4)	0,2	cm.	1179.	1)	1,4;	2)	2,7;	5)	1,12;		
6)	12,125;	7)	25,035;	1180.	1)	12,08;	2)	55,07;	3)	85,089;	4)	5,055.	1183.	1)	8,3;		
2)	12,5;	3)	0,5;	4)	12,34;	5)	145,14;	5)	125,19;	7)	0,12.	1184.	1)	0,008;	2)	20,04;	
3)	13,05;	4)	145,02.	1188.	1)	0,35	grn;	2)	0,06	grn;	3)	12,35	grn;	4)	1,23	grn.		
1189.	1)	0,58	grn;	2)	0,02	grn;	3)	56,55	grn;	4)	1,75	grn.	1190.	1)	10	grn	34	c.;		
2)	12	grn	3	c.;	3)	52	c.;	4)	126	grn	5	c.	1191.	1)	5,7	m;	2)	15,58	m;	3)	5,002	m;		
4)	12,432	m.	1192.	1)	3,175	km;	2)	45,047	km;	3)	15,002	km.	1193.	1)	12	m	55	cm;		
2)	2	m	6	cm;	3)	25	cm;	4)	8	cm.	1194.	2211	m.	1195.	1)	15,5	<	16,5;	2)	12,4	<	12,5;		
3)	 45,8	 >	 45,59;	 4)	 0,4	 <	 0,6;	 5)	 4,2	 <	 4,3;	 6)	 14,5	 <	 15,5;	 7)	 43,04	 <	 43,1;		
12)	2,25	>	2,243.	1196.	1)	78,5	<	79,5;	2)	22,3	<	22,7;	4)	0,3	<	0,8;	5)	25,03	<	25,3.		
1197.	1)	6,9;	9,3;	12,45;	15,3;	18,1;	36,2;	36,85;	56,45;	2)	21,22;	21,23;	21,35;		
21,46;	21,55;	21,56;	21,59;	21,78.	1198.	15,95;	15,9;	15,6;	15,5;	15,45;	15,4;	15,35;		
15,2.	1199.	1)	0,05	m2;	2)	0,0015	m2;	3)	0,0512	m2.	1200.	0,36	m2.	1201.	1)	0,04	<	0,06;		
2)	402,0022	>	40,003;	9)	120,058	>	120,051;	10)	78,05	<	78,58;	11)	2,205	<	2,255;		
12)	20,12	<	25,012.	1202.	1)	0,03	<	0,3;	4)	6,4012	<	6,404;	5)	450,025	<	450,2054;		
6)	3,05	>	3,041.	1205.	1)	3 şi 4;	2)	12	 şi 13;	3)	125	 şi 126;	4)	125	 şi 126.	1208.	1)	1,99;		
2)	2,9.	1209.	1)	2,01;	2)	4,001.	1216.	1)	50,407;	2)	5,0047.	1222.	336	kg.	

§ 30
1228.	 1)	 3,5;	 2)	 5,25;	 3)	 7,87;	 4)	 5,4;	 5)	 78,2;	 6)	 56,87.	 1230.	 1)	 15,86;		
2)	 52,67;	 3)	 150,23;	 4)	 4797,64.	 1231.	 1)	 6,6;	 2)	 8,1;	 3)	 34,39;	 4)	 73,64;		
5)	27,273;	6)	25,27;	7)	270,702;	8)	37,2712;	9)	5,225;	11)	67,63;	12)	43,95;		
13)	 11,013;	 14)	 4,13;	 15)	 225,512;	 16)	 14,1062.	 1232.	 1)	 4,3;	 2)	 69,52;		
3)	24,98;	4)	26,712;	5)	37,936;	6)	725,601;	7)	34,2612;	8)	7,8174;	9)	6,5685.		
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1233.	 1)	 28,65;	 2)	 22,142.	 1235.	 1)	 4,3;	 2)	 23,2;	 3)	 124,71;	 4)	 138,34.		
1236.	1)	6,5;	2)	99,7.	1237.	197,68	t.	1238.	44,84	cm.	1239.	125,845	kg.		
1240.	15,149.	1241.	45,029.	1244.	1)	5,6;	2)	13,59;	3)	57,06;	4)	3,023;	5)	7,76;		
6)	 19,606;	 7)	 24,02;	 8)	 4,016;	 11)	 34,8;	 12)	 21,76;	 13)	 31,2;	 14)	 11,972.		
1245.	1)	0,9;	3)	0,001;	4)	119,28;	6)	422,353;	7)	2,64;	8)	0,0044;	9)	0,123.		
1246.	1)	5,3;	2)	13,7;	3)	11,21;	4)	50,59;	5)	446,33;	6)	32,43.	1247.	1)	1,1;		
2)	 42,4;	 3)	 58,44;	 4)	 5,88.	 1248.	 118,8.	 1249.	 43,139.	 1250.	 24,35	 m.		
1252.	84,63.	1255.	1)	16,58;	2)	22,65;	3)	55,698.	1256.	1)	48,85;	2)	152,91;		
4)	 1430,45.	 1257.	 1)	 0,52;	 2)	 8,3;	 3)	 2,64;	 4)	 84;	 5)	 432.	 1258.	 1)	 35,39;		
2)	 187,72;	 3)	 0;	 4)	 765,14.	 1259.	 1)	 11,27;	 2)	 3,858;	 4)	 7;	 5)	 21,86;		
6)	 52,7.	 1260.	 2)	 14;	 3)	 30,5;	 4)	 8,04.	 1261.	 1)	 14,75;	 2)	 91,74;		
3)	183,22.	1262.	1)	74,45;	2)	136,76;	3)	166.	se	va	mari	cu	263.	1)	se	 	10,35;		
2)	 se	 va	 mari	 cu	 	 13,97.	 1264.	 1)	 se	 va	 mari	 cu	 	 9,2;	 2)	 se	 va	 mari	 cu	 7,62.		
1265.	mai	putin	cu	38,42,	mai	mult	cu104,102.	1266.	mai	mare	cu	45,58,	mai	putin	
cu	830.	1267.	30,4	m.	1268.	11,1	cm.	1269.	10,538	t.	1270.	cu	4,79	m.	1271.	0,86	t.		
1272.	1)	71,3;	2)	16,496.

§ 31
1291.	1)	1,2;	2)	2,4;	3)	3,2;	4)	21,04;	5)	0,16;	6)	24,5.	1292.	1)	23,9;	2)	168,18.		
1293.	1)	53,4;	2)	45;	3)	1,8;	5)	4817,4;	6)	2533,3;	7)	74,4;	8)	129,95;	9)	2,34;		
10)	518,7;	11)	5655,6;	12)	693,56;	13)	3550,395;	14)	7458,99;	15)	29	357,325.		
1294.	1)	58,4;	2)	69,6;	3)	2,448;	4)	854;	5)	16	683,55;	6)	2576,55;	7)	65,7;		
8)	636,5;	9)	240,7;	10)	5897,92;	11)	1668,88;	12)	65	957,04.	1297.	1)	53,55;		
2)	6,64;	3)	6,97;	4)	169,725;	5)	13,824;	6)	260,394;	7)	882,672;	8)	575,0967;		
9)	 880,7964.	 1298.	 1)	 9,8;	 2)	 24,675;	 3)	 120,72;	 4)	 98,544;	 5)	 2337,574;		
6)	 1739,3652.	 1299.	 1)	 2,25;	 2)	 2;	 3)	 0,34;	 4)	 0,464;	 5)	 0,625;	 6)	 1,96;		
7)	 0,0168;	 8)	 10,91241;	 9)	 0,0864.	 1300.	 1)	 2;	 2)	 1,68;	 3)	 2,178;	 4)	 4,092;		
5)	 0,027;	 6)	 74,15118.	 1309.	 1)	 79;	 2)	 966,64;	 3)	 128	 225,375;	 4)	 15,096;		
5)	1048,65684;	6)	1,056574.	1310.	1)	77,1;	2)	376,77;	3)	1158,3404;	4)	1,34064.		
1311.	37,2	cm.	1312.	3954,45	kg.	1313.	159,468.	1314.	85,8546.	1315.	1,7	kg.		
1316.	3)	232,4	km;	4)	290,5	km;	5)	58,1	km.	1317.	49,2	m.	1318.	1)	70;	2)	80;		
3)	49;	4)	64;	5)	11,25;	6)	106;	7)	13,69;	8)	145,8;	9)	90.	1319.	1)	15;	2)	24;		
3)	200;	4)	270;	5)	123;	6)	1,76.	1320.	36	min.	1321.	3,9	m.	1322.	1)	1,5625;		
2)	307,98516;	3)	1096,3095;	4)	107	366,993;	5)	58	086,804;	6)	21,2207219.		
1323.	 1)	 25,831025;	 2)	 2654,3;	 3)	 6203,865;	 4)	 11	 765,543;	 5)	 562,5126;		
6)	1643,8628.	1324.	0,06;	2,50974;	15,725;	23,49;	502,632.	1325.	2961,4275;		
113,04;	 1,9575;	 0,2496;	 0,24.	 1327.	 1)	 124,5;	 2)	 1036;	 3)	 5342,76;		
4)	 6354,556;	 5)	 1105,499;	 6)	 65	 365,42.	 1328.	 1)	 80,52;	 2)	 668,3328;		
3)	 417,2622;	 4)	 27,3364.	 1333.	 1)	 9,2;	 2)	 6,46;	 3)	 22,21.	 1335.	 1)	 102,4;		
2)	333,95;	3)	3300,55;	4)	247,95585.	1336.	1)	746,66;	2)	2375,505.	1337.	1)	65,64		
і	 68,7605;	 2)	 26,2	 şi 30,5121;	 3)	 2	 şi 	 0,21;	 4)	 19,8	 şi 	 5,58.	 1338.	 12,6	 km.		
1339.	 716,4	 km.	 1340.	 88,9532.	 1342.	 30,4.	 1343.	 24,9.	 1344.	 150.		
1355.	1)	390,108;	2)	731,355.	1357.	24.

§ 32
1365.	 1)	 6,3;	 2)	 1,1;	 3)	 2,3;	 4)	 5,4;	 5)	 0,1;	 6)	 11,22.	 1367.	 1)	 1,25;	 2)	 9,4;		
3)	0,7;	4)	10,4;	5)	1,64;	6)	1,8;	7)	12,6;	8)	2,17;	9)	20,8;	10)	0,23;	11)	0,012;		
12)	 30,07;	 13)	 5,2;	 14)	 0,14;	 15)	 5,12.	 1368.	 1)	 3,6;	 2)	 48;	 3)	 120;	 4)	 40,2.		
1369.	1)	8;	2)	16;	3)	13;	4)	43;	5)	14;	6)	12.	1378.	1)	0,49;	2)	2,1;	3)	0,01;		
4)	10,1;	5)	30,03;	6)	11,01.	1379.	1)	2,1;	2)	10,06;	3)	2,11.	1380.	62,5	km/oră.		



346

1384.	1)	350;	2)	160;	3)	80;	4)	90;	5)	1800;	6)	300.	1385.	1)	50;	2)	60;	3)	560;		
4)	300.	1386.	45	min.	1387.	6,5	m.	1388.	1)	1,6;	2)	1,3;	3)	23,5;	4)	0,8;	5)	0,14;		
6)	12,03.	1389.	1)	12;	2)	2;	3)	40;	4)	1,35.	1391.	40;	12;	2;	1,35.	1392.	1)	3,28;		
2)	5,3;	3)	5,4;	4)	2,445;	5)	0;	6)	3,6.	1393.	1)	4,8;	2)	5;	3)	12,36;	4)	1;	5)	13,66;		
6)	5,682.	1394.	1)	11,3;	2)	3,2;	3)	0,7.	1395.	1)	1,255;	2)	0,2001.	1397.	5,04	m		
şi 2,52	 m.	 1398.	 4,8	 km.	 1399.	 de	 1,5625	 ori.	 1400.	 48,7	 grn	 şi	 243,5	 grn.	
1401.	 4,25;	 12,75;	 25,5.	 1402.	 4,28	 m.	 1403.	 150	 km.	 1404.	 200.	 1405.	
125°.	1413. 34,8	m.	1416.	1)	1326,51;	2)	2094,385.

§ 33
1425.	 1)	 3;	 2)	 2;	 3)	 506;	 4)	 4057.	 1426.	 1)	 20;	 2)	 140;	 3)	 510;	 4)	 4590.		
1427.	1)	200;	2)	100;	3)	600;	4)	100.	1428.	1)	142,2;	2)	2,7;	3)	50,6;	4)	0,2.		
1429.	 1)	 0,36;	 2)	 2,01;	 3)	 0,99;	 4)	 12,60.	 1430.	 1)	 2	 mii.	 km;	 2,3	 mii.	 km;		
2,29	mii.	km;	2)	1	mii.	km;	1,4	mii.	km;	1,36	mii.	km;	3)	1	mii.	km;	0,9	mii.	km;		
0,86	mii.	km;	4)	1	mii.	km;	1,1	mii.	km;	1,13	mii.	km.	1431.	1)	2060	m,	2100	m;		
2)	1550	m,	1500	m;	3)	1820	m,	1800	m.	1435.	1)	8000;	2)	7900;	3)	7890;	4)	7894;		
5)	7894,3;	6)	7894,25;	7)	7894,255;	8)	7894,2549.	1436.	99,99.	1437.	1000,001.	
1438.	1)	57,9;	2)	58;	3)	60;	4)	57,92.	1440.	1)	666,0;	2)	670.	1441.	1)	100;		
2)	 130,60.	 1442.	 1)	 4,75;	 2)	 4,8;	 3)	 5.	 1443.	 1)	 2500;	 2)	 2460;	 3)	 2457,2;		
4)	2457,16.	1451.	1)	0,45;	2)	405,6.	1452.	1)	12;	2)	0,7.	1453.	33	567	kg.

Capitolul 8
§ 34

1459.	1)	5%;	3)	48%;	5)	123%.	1460.	1)	2%;	3)	37%;	6)	137%.	1461.	1)	0,06;		

3)	0,56;	5)	1,45.	1462.	1)	
11

100
;	3)	

62

100
;	5)	

39
1

100
.	1464.	2.	1465.	75	pag.		

1466.	 1)	 3;	 3)	 27;	 5)	 112,5.	 1467.	 1)	 0,8;	 3)	 12,8;	 5)	 78.	 1468.	 1)	 0,256;		
3)	 0,36;	 5)	 2,55.	 1469.	 225,968	 km.	 1470.	 7	 km.	 1472.	 5817,6	 ha.		
1473.	1)	18,75	kg;	2)	62,5	kg;	3)	1	kg.	1474.	1)	5,25	l;	3)	73,5	l.	1475.	1)	64	kg;		
3)	1,92	t.	1476.	1)	54	g şi	96	g;	3)	1,26	kg	şi	2,24	kg.	1477.	1)	58,8	g	şi	81,2	g;		
3)	2,352	kg	şi	3,248	kg.	1478. 7.	1479.	4.	1480.	1)	8;	2)	21,6.	1481.	1)	1,44;		
2)	21,6.	1482.	1)	<;	2)	=.	1483.	1)	=;	2)	<.	1484.	1)	4,6;	2)	8,48.	1485.	1)	4;		
2)	24.	1486.	480	cm3.	1487.	132	cm2.	1488.	24	cm.	1489.	16	cm	şi	32	cm.		
1490.	210	g	şi	140	g.	1491.	27	min,	81	min,	72	min.	1492.	126	pagini.	1493.	
21,42	 grn.	 1494.	 300	 g.	 1495.	 9	 ani.	 1496.	 126	 cm.	 1497.	 6.		
1498.	1)	27;	3)	25.	1499.	1.	1500.	38	cm.	1501.	24,	36,	48,	54.

§ 35
1508. 3)	50. 1509. 3)	300.	1510.	1)	300;	3)	500.	1511.	1)	600;	3)	400.	1512.	20.		
1513.	25.	1514.	32	elevi.	1515.	150	000	km2.	1516.	20	kg.	1517.	40	kg.		
1518.	18	000	grn.	1519.	»	2201	km.	1520.	90.	1521.	250	g.	1522.	160	g.		
1523.	1)	400	kg;	3)	6,25	t.	1524.	1)	16	kg;	3)	192	kg.	1525.	1)	40	l;	3)	350	l.		
1526.	270	g. 1527. 1)	200	g şi116	g;	3)	800	g	şi	464	g.	1528.	1)	200	g	şi	70	g;		
3)	 1200	 g	 şi	 420	 g.	 1529.	 126.	 1530.	 50	 кgг.	 1531.	 48	 kg	 şi	 50	 kg.		
1532.	 15	 ore	 54	 min.	 1533.	 26	 cm. 1534.	 64	 cm.	 1535.	 4096	 cm2.		
1536.	68,5	cm.	1537.	14,4	cm.	1538.	220	cm2.	1539.	8	cm.	1540.	12	kg.		
1541.	 1600	 kg.	 1542.	 6	 cm2.	 1543.	 1000	 g,	 800	 g	 şi	 200	 g.	 1544.	
60	 kg.	 1545.	 32	 ani.	 1546. 4	 ani.	 1547.	 180	 cm.	 1548.	 1)	 <;	 2)	 =;		
3)	<.	1550.	1)	câte 75°;	3)	câte 	12,5°.	1551.	3	ore,	210	km.
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§ 36
1556.	1)	45;	3)	20.	1557.	1)	3;	3)	4;	5)	3.	1558.	1)	1;	3)	2.	1561.	A(4).	1562.	C(2).		
1563.	 4	 kg.	 1564.	 9	 ori.	 1565.	 4	 borcane.	 1566.	 14	 000	 grn.	 1567.	 37.		
1568.	 63	 km.	 1569.	 12	 min.	 1570.	 9,2	 puncte.	 1571.	 8,8.	 1572.	 11,1.		
1573.	 4,2	 km.	 1574.	 4,3	 km.	 1575.	 22	 grn.	 40	 c.	 1577.	 48	 grn.	 75	 c.		
1578.	1,2.	1579.	347.	1580.	42	şi28.	1581.	42	şi	30.	1582.	1,5	puncte.	1583.	nu.		
1584.	3,4	şi	7,8.	1585.	9;	5,4	şi	3,6.	1586.	12,5;	17,5	şi15.	1587.	6,376.	1588.	1.		
1595. 17,5.	1597. 20,8	km;	27,04	km2.

Repetare
2.	17	cm	sau	1	cm.	4.	1)	7;	2)	6;	3)	6.	5.	1)	1510;	2)	1067;	3)	16	500;	4)	807.	11.	84°.		
12.	1)	40°;	2)	50°.	13. 1)	60°;	2)	66°;	3)	36°.	14.	1)	15;	2)	7а	+	2b	+	3.	15.	1)	100;		
2)	128.	18.	s-a	marit	cu	32	774.	21.	1)	10	500;	2)	12	500.	22.	1737	km.	23.	50	t.		
25.	27°,	108°.	26.	90°,	20°,	70°.	27.	11	cm,	33	cm,	43	cm.	28.	18	cm,	18	cm,	28	cm.		
29.	1)	90	cm;	2)	120	cm.	30.	20,5	cm.	31.	1)	910	650;	2)	4	894	175;	3)	62	038	650;		
4)	329	897	101	740.	32.	1)	38	200;	2)	7400;	3)	72	000;	4)	31	500;	5)	496	000;	6)	660.		
33.	1)	540ab;	2)	120cd;	3)	100mn;	4)	30pkt;	5)	30a;	6)	8c;	7)	22n;	8)	31p;	9)	79х.		
34.	1)	15a	+	180;	2)	8c	-	11сd;	3)	12n	+	6m;	4)	15np	-	15mp;	5)	6p	+	3k	+	15t;		
6)	4y	+	110.	36.	1)	900;	2)	240;	3)	5200;	4)	320.	37.	1)	74;	2)	501;	3)	790;	4)	1900.		
38.	 1)	 39	 (rest.	 15);	 2)	 24	 520	 (rest.	 1);	 3)	 950	 (rest.	 30);	 4)	 420	 (rest.	 305).		
39.	 5	 caiete;	 2	 grn	 50	 c.	 40.	 1)	 49;	 2)	 3.	 41.	 178	 299	 000.	 42.	 1)	 20;	 2)	 29;		
3)	475;	4)	8;	5)	2;	6)	4.	43.	2460	şi	410.	44.	50	şi	150.	45.	16	grn	şi 32	grn.	46.	14	km/
oră	şi16	km/oră.	47.	15	km.	48.	880	m	sau	320	m.	49.	1)	2	ore;	2)	3	ore.	50.	1)	0;		
3)	162.	51.	1)	152;	2)	2. 52.	1)	1250;	2)	16	000.	53.	(2	·	5)3	+	(22	-	2)2	+	40	=	122	·	10.		
54.	6,48	cm2.	55.	0,1	cm,	0,6	cm.	56.	121	cm2.	58.	1)	48	m	72	cm;	2)	40	cm	8	mm.		
62.	1)	64	cm3;	2)	27	dm3.	63.	(а	+	123)(b	+	213)	(с	+	312)	(m3),	0,036	km3.	64.	40	cm.		
65.	se	va	mari		de	2	ori.	67.	1,	2,	3,	4,	5,	6,	7.	68.	1,	2,	3,	4,	5,	6,	7,	8,	9,	10,	11.		

69.	1,	2,	3,	4,	5,	6,	7,	8,	9,	10.	70.	93	piese.	71. 1)	
3

1
5

; 2) 
3

2
10

; 3) 
1

6
6

; 4) 
3

5
8

.  

72. 
25

2
60

 год. 73. 1)	
36

5
; 2) 

107

7
; 3) 

83

9
; 4) 

155

13
. 74. 241	480	km2. 77. 1)	24;  

2) 837; 3) 5; 4) 27. 78. 588	 kg.	 79. 50	 pere,	 60	 mere,	 190	 prune.	 80. 48	 kg.		

81. 32	kg.	82. 32	elevi.	83. câte	2	kg.	85.	1)	
8

7
9

;	3)	
5

1
7

.	87.	1)	
32

60
	ore;	2)	

42

60
	ore.		

88.	
8

15
	dm.	89.	

3
10

4
	cm.	90.	5	dm.	91.	

8
4

9
	cm.	95.	66°.	96.	1)	2;	2)	7;	3)	26;	4)	6.		

97.	
3

14
.	99.	

2
30

9
	l.	100.	52	km.	101.	4	km.	103. 1)	13 şi 14;	2)	102	 şi 	103;	3)	5	 

şi 	 6;		
4)	5	 şi 6;	5)	154	 şi 	155.	104. 1)	108,02;	2)	197,324.	105. 1)	43,158;	2)	27,991;		
3)	 98,6. 106. 1)	 18;	 2)	 226;	 4)	 153,9. 109. 1)	 97,2;	 2)	 66;	 3)	 222,5;	 4)	 73,5.		
110. 1)	36;	2)	10,816.	113. 1)	5,2;	2)	5,12;	3)	0,087;	4)	13.	115. 1)	14,3;	2)	4,7;		
4)	5. 116. Căpşuni cu 	20,84	grn. 117. 1)	а)	9,4;	b)	32,2;	c)	9,8;	2)	a)	65,18;	b)	4,01;		
c)	1,67. 120. 130	 şi 	70.	121. 108	ha.	122. 21	m2. 123. 0,65	m3.	124. 464	 şi 	
336	elevi.	125. 560.	126. 150	mln.	km.	127. 2	m. 128. 31,4°С. 129. 3,	2,5	 şi 	5.
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Arie 157
Arborele variantelor posibile 183
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Direcția numărării 24
Diviziune 24
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– unitate 159
Perimetrul dreptunghiului 76
– poligonului 75
– triunghiului 84
Piramidă 168
Plan 158
Poligonul 74
Problemă de combinatorică 182
Procedeul alegerii 182
Procente 305
Procentul 305
Produs 95
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– unghiurilor 42
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Raportor 40 
Rădăcina ecuației 126
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– – numerelor mixte 246
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necunoscut 129
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– – fracției dintr-un număr 212
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307
– – scăzătorului necunoscut 128
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288
– înmulțirii fracțiilor zecimale 
277
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combinatorică 185
– scăderii fracțiilor cu aceiași 
numitori 227
– – fracției dintr-un număr 
natural 238
– – fracțiilor zecimale 269
– – numerelor mixte 248
– comparării fracțiilor zecimale 
262
– – – cu aceiași numitori 195
– exprimării numărului mixt în 
fracție neregulată 205
– rotunjirii numerelor 298
Regulile de comparare a 
numerelor cu multe cifre 34
Rest 116
Rezolvarea ecuației 127
Ridicarea la putere 151
Rotunjirea numerelor 296
Scăderea 65
Scăzător 65
Scară 24
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parantezelor 105
Segment 16
– unitate 305
Semnele inegalităților 32
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Seria numerelor naturale 5
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.
Ум. друк. арк. 21,93. Обл.-вид. арк. 20,50

Тираж 2003 пр. Зам. № 123-13

Державне підприємство
«Всеукраїнське спеціалізоване видавництво «Світ» 

79008 м. Львів, вул. Галицька, 21 
Свідоцтво суб’єкта видавничої справи серія ДК № 2980 від 19.09.2007

www.svit.gov.uа

Друк на ПРАТ «Львівська книжкова фабрика«Атлас»
79005 м. Львів, вул. Зелена, 20

Свідоцтво суб’єкта видавничої справи серія ДК 1110 від 08.11.2002

ВИДАНО		ЗА		РАХУНОК		ДЕРЖАВНИХ		КОШТІВ.		ПРОДАЖ		ЗАБОРОНЕНО


