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Probleme care se rezolvǎ prin metoda figurativǎ 

1.Suma a douǎ numere este 48. Ştiind cǎ primul numǎr este cu 36 mai mare decât al doilea, 

aflaţi cele douǎ numere. 

2.Gǎsiţi douǎ numere, dacǎ suma lor este 48, iar unul dintre ele este de 5 ori mai mare decât 

celǎlalt. 

3.La o campanie de împǎdurire elevii clasei a III-a au plantat 72 de copaci. Ştiind cǎ numǎrul de 

salcâmi a fost cu 54 mai mare decât numǎrul teilor plantaţi, aflaţi numǎrul  de copaci din fiecare 

specie care au fost plantaţi. 

4.Pentru o campanie de împǎdurire, pǎdurarii au selectat din pepinierǎ 72 de puieţi de stejar şi 

de brad. Numǎrul puieţilor de brad a fost de 7 ori mai mare decât al puieţilor de stejar. Câţi 

puieţi de fiecare specie au fost selectaţi?  

5.La o florǎrie s-au vândut 81 de flori: trandafiri,  crini şi garoafe. Ştiind cǎ numǎrul de trandafiri 

vânduţi reprezintǎ o treime din numǎrul de crini, iar garoafele vândute sunt de 5 ori mai multe 

decât trandafirii vânduţi, aflaţi numǎrul de flori vândute de fiecare fel. 

6.Bunica a plantat în faţa casei 38 de flori: lalele, zambile şi viorele. Zambile  sunt cu 5 mai 

multe decât lalele, iar viorele sunt cu 3 mai multe decât lalele. Câte flori de fiecare fel a plantat 

bunica? 

7.Suma a trei numere este 42. Dacǎ din fiecare numǎr scǎdem acelaşi numǎr obţinem 3, 5, 7, 

aflaţi cele trei numere. 

8.Suma a trei numere este 21. Ştiind cǎ al doilea este jumǎtate din primul, iar al treilea 

reprezintǎ un sfert din primul numǎr, aflaţi cele trei numere. 

9.Suma a douǎ numere este 45. Dacǎ din fiecare numǎr scǎdem acelaşi numǎr obţinem 14 şi 15, 

aflaţi cele douǎ numere. 

10.Suma a douǎ numere este 45. Ştiind cǎ al doilea numǎr este de 4 ori mai mare decât primul, 

aflaţi cele douǎ numere. 

11.Compune probleme dupǎ reprezentǎrile: 

a.)                                      22 

                                       

b.)      50 

8 
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12.Clasele a III-a şi a II-a au colectat 32 kg de hârtie. Clasa a III-a a colectat cu 12 kg mai mult 

decât clasa a II-a. Câte kg de hârtie a colectat fiecare clasǎ? 

13.La colectarea selectivǎ realizatǎ de clasa a III-a pe parcursul unei saptǎmâni s-a constatat cǎ 

s-a adunat o cantitate de 56 kg de hârtie şi plastic. Ştiind cǎ hârtia a fost într-o cantitate de 6 ori 

mai mare decât cantitatea de plastic, aflaţi ce cantitate de plastic şi ce cantitate de hârtie s-au 

adunat. 

14.La o cofetǎrie s-au comandat 96 de cozonaci şi torturi. Torturile au fost cu 16 mai multe 

decât cozonacii. Câte torturi şi câţi cozonaci s-au comandat? 

15.La o patiserie s-au vândut 64 de cornuri şi pateuri. Pateurile vândute au fost de 7 ori mai 

multe decât cornurile. Câte cornuri şi câte pateuri s-au vândut? 

16.La un magazin s-au adus 77 kg de portocale şi mandarine. Cantitatea de mandarine este cu 

17 kg mai mare decât cantitatea de portocale. Ce cantitate  de mandarine şi ce cantitate de 

portocale s-au adus la magazin? 

17.Într-o vitrinǎ sunt 63 de bucǎţi de ananas şi rodie. Rodiile sunt de 8 ori mai multe decât 

ananaşii. Câte fructe de fiecare fel sunt în vitrinǎ? 

18.Un ţǎran avea pe taraba sa 95 kg mere, pere şi prune uscate. Dupǎ ce a vândut din fiecare fel 

de produs aceeaşi cantitate i-au mai rǎmas 30 kg de mere, 25 kg de pere şi 16 kg de prune 

uscate. Câte kg de mere, pere şi prune uscate avea ţǎranul la început? 

19.Pe o fructierǎ se aflǎ 42 fructe de kiwi şi banane. Bananele sunt de 5 ori mai puţine decât 

kiwi. Câte fructe de fiecare fel se aflǎ pe fructierǎ? 

20.Suma a trei numere este 75. Dacǎ scǎdem din fiecare acelaşi numǎr obţinem 17, 19 şi 21. 

Care sunt cele trei numere? 

21.Suma a trei numere este 56. Stiind cǎ al doilea numǎr este un sfert din primul, iar al treilea 

numǎr este de 3 ori mai mare decât al doilea. Care sunt cele trei numere? 

22. Compune probleme dupǎ reprezentǎrile: 

a) 37 

     

  

b) 28 

9 

13 
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23.La un atelier de croitorie s-au confecţionat 18 fuste şi rochii. Stiind cǎ numǎrul de rochii este 

cu 8 mai mare decât numǎrul de fuste, aflaţi câte fuste şi câte rochii s-au confecţionat. 

24.La un magazin s-au vândut 35 perechi de pantaloni şi jeans. Numǎrul perechilor de pantaloni 

vânduţi fiind de 6 ori mai mic decât numǎrul perechilor de jeans vânduţi, aflaţi numǎrul 

perechilor vândute de fiecare fel. 

25.La o cabanǎ s-au închiriat 54 perechi de schiuri şi sǎnii. Ştiind cǎ numǎrul perechilor de 

schiuri este de 5 ori mai mic decât al sǎniilor, câte perechi de schiuri şi câte sǎnii s-au închiriat? 

26.De  la o bibliotecǎ s-au împrumutat 25 de cǎrţi şi dicţionare. Ştiind cǎ numǎrul dicţionarelor 

este cu 17 mai mic decât numǎrul cǎrţilor împrumutate, aflaţi numǎrul cǎrţilor şi dicţionarelor 

împrumutate. 

27.Timp de o orǎ la un raion s-au vândut 49 CD-uri cu jocuri şi colinde. CD-urile cu colinde 

vândute au fost de 6 ori mai puţine decât CD-urile cu jocuri, câte CD-uri de fiecare fel s-au 

vândut? 

28.Suma a trei numere naturale consecutive este 33. Care sunt numerele? 

29. Suma a trei numere naturale pare consecutive este 30. Care sunt numerele? 

30.Suma a trei numere naturale impare consecutive este 33. Care sunt numerele? 

31. Suma a trei numere naturale consecutive este 21. Care sunt numerele? 

32. Suma a trei numere naturale pare consecutive este 18. Care sunt numerele? 

33. Suma a trei numere naturale impare consecutive este 27. Care sunt numerele? 

34.Bunicul a plantat în livadǎ 37 de pomi: gutui, peri şi meri. Perii sunt cu 8 mai mulţi decât 

gutuii, iar merii sunt cu 9 mai mulţi decât perii. Câţi pomi de fiecare fel a plantat bunicul? 

35.În primǎvarǎ bunicul a curǎţat 40 de pomi: vişini, cireşi şi meri. Numǎrul cireşilor curǎţaţi 

fiind de 3 ori mai mare decât al vişinilor curǎţaţi, iar al merilor de 4 ori mai mare decât al 

vişinilor, câţi pomi de fiecare fel a curǎţat bunicul?  

36.Compune probleme dupǎ reprezentǎrile: 

a) 54                  b) 1  

                                                                                                                                                            44 
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37.Bunica are în curte 50 de pǎsǎri: bibilici, curci, gǎini, şi raţe. Ştiind cǎ bibilicile  sunt jumǎtate 

din curci, gǎinile sunt de 3 ori mai multe decât bibilicile, iar raţele sunt cu 8 mai multe decât 

bibilicile, aflaţi numǎrul de pǎsǎri de fiecare fel. 

38.La un restaurant s-au consumat 49 kg carne de vitǎ şi de pasǎre. Cantitatea de carne de 

pasǎre consumatǎ a fost cu 9 kg mai multǎ decât cantitatea de carne de vitǎ. Ce cantitate de 

fiecare fel de carne s-a consumat la restaurant? 

39.L a o stânǎ sunt 49 de miei albi şi negri. Mieii negri sunt de 6 ori mai puţini decât mieii albi. 

Câţi miei albi şi câţi miei negri sunt la stânǎ? 

40.La o fabricǎ de compoturi s-au procesat 250 de kg de vişine şi cireşe. Cantitatea de cireşe 

fiind cu 50 de kg mai mare decât cantitatea de vişine, aflaţi cantitǎţile de fructe de fiecare fel 

procesate. 

41.Bunica a pregǎtit 36 de borcane cu gem şi dulceaţǎ. Borcanele de dulceaţǎ sunt de 5 ori mai 

multe decât borcanele cu gem. Cǎte borcane cu dulceaţǎ şi câte borcane cu gem a pregǎtit 

bunica? 

42.La o stânǎ s-au preparat 60 de kg de caş şi urdǎ. Cantitatea de urdǎ preparatǎ fiind de 9 ori 

mai micǎ decât cantitatea de caş, aflaţi cantitatea de fiecare produs preparat la stânǎ. 

43.La raionul de produse lactate s-au vândut 72 kg de brânzǎ dulce şi telemea. Cantitatea de 

brânzǎ telemea fiind cu 8 kg mai multǎ decât brânza dulce, aflaţi ce cantitate de brânzǎ de 

fiecare fel a fost vândutǎ.   

44.Suma a trei numere este 80. Al doilea numǎr reprezintǎ o şesime din primul, iar al treilea 

este de 3 ori mai mare decât al doilea. Care sunt cele trei numere? 

45.Suma a trei numere este 105. Daca din fiecare numǎr scǎdem acelaşi numǎr, obţinem 9, 16, 

20. Care sunt cele trei numere? 

46.Un pescar a prins 70 de peşti din urmǎtoarele specii: biban, caras, oblete şi roşioarǎ. Caraşii 

erau cu 7 mai mulţi decât bibanii, obleţii erau cu 8 mai mulţi decât caraşii, iar roşioarele erau cu 

9 mai multe decât obleţii. Câţi peşti din fiecare specie a prins pescarul? 

47. Compune probleme dupǎ reprezentǎrile: 

a)  36 

 

b)                      25 

9 

7 


