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Programa de matematică pentru clasa a IV-a, aprobată prin ordinul ministrului educaţiei 

naţionale nr. 5003 /02.12.2014 și aplicabilă din acest an școlar la clasă, are elemente de 

noutate, atât în ceea ce privește conținutul, cât și prin recomandările metodice stipulate, prin 

modalitățile de aplicare. Conţinuturile învăţării sunt grupate pe următoarele domenii:  numere 

şi operaţii cu numere, elemente intuitive de geometrie, unități și instrumente de măsură, 

organizarea şi reprezentarea datelor. 

Dintre conținuturile noi, exemplificăm  o posibilă abordare metodică a temei „metoda 

comparației” sau „metoda aducerii la același termen de comparație”. 

O problemă din această categorie cuprinde referiri la două situații distincte, în care apar 

aceleași mărimi, aducerea la același termen de comparație făcându-se prin scădere, sau dintr-o 

singură situație, completată cu o relație între cele două mărimi, când reducerea la unitate se 

face prin înlocuire. 

Elevii vor fi deprinși să recunoască cele două tipuri ale metodei, să redacteze datele 

problemei, folosind schema corespunzătoare. În cazul în care valorile aceleiași mărimi sunt 

egale, reducerea este imediată prin scăderea relațiilor respective. Dacă din enunțul problemei 

nu rezultă valori egale, atunci apare necesitatea aducerii la același termen de comparație. 

Aceasta se face prin multiplicarea datelor, convenabil pentru a se face eliminarea prin scădere, 

sau înlocuirea unei mărimi. 

Metoda comparației – varianta de rezolvare „Eliminarea unei necunoscute prin scădere” 

Situația de învățare propusă: Doi copii, un băiat și o fată, au fost la cumpărături. Băiatul a 

cumpărat  3 ciocolate și 5 napolitane și a plătit 19 lei. Fata a cumpărat  3 ciocolate și 2 

napolitane și a plătit 13 lei. Solicităm elevilor să calculeze cât costă  o ciocolată și cât costă o 

napolitană, știind că cei doi copii au cumpărat din același magazin și la aceleași prețuri? 



Cum rezolvăm? Scriem datele problemei. 

3 ciocolate ……… 5 napolitane ……19 lei 

3 ciocolate …….… 2 napolitane ……13 lei 

1 ciocolată=? lei;  1 napolitană= ? lei 

 

Comparând mărimile scrise, observăm că în 

prima relație  sunt cu 3 napolitane mai mult, 

dar și suma plătită este mai mare; înseamnă 

că valoarea a 3 napolitane se află în această 

diferență. 

 

Rezolvare: 

5 – 3 = 3 (mai multe napolitane 

cumpărate de băiat) 

19 – 13 = 6 lei (costul a 3 napolitane) 

6 lei : 3 = 2 lei (prețul unei napolitane) 

Înlocuim valoarea aflată în una din 

cele două relații și obținem prețul unei 

ciocolate. 

3 ciocolate …. 5 × 2 lei.…19 lei 

19 – 5 × 2 = 9 lei (3 ciocolate) 

9 lei : 3 = 3 lei (o ciocolată). 

 

Stabilim, împreună cu elevii, pașii de rezolvare. 

Pentru a rezolva acest tip de probleme, trebuie să parcurgi următorii pași: 

-scrii datele pe două rânduri; 

-compari mărimile și găsești o modalitate de eliminare a unei necunoscute; 

-afli necunoscuta rămasă; 

-afli cealaltă necunoscută prin introducerea valorii aflate în una din cele două relații. 

Propunem, pentru formarea algoritmului de lucru, probleme asemănătoare. 

Metoda comparației – varianta de rezolvare „Eliminarea unei necunoscute prin înlocuirea 

ei” 

Situația de învățare propusă: Pentru 2 penare și 5 stilouri, mama a plătit 88 lei. Cât costă un 

penar și cât costă un stilou, dacă din banii dați pe un penar se pot cumpăra 3 stilouri? 

Cum rezolvăm? Scriem datele problemei. 

2 penare și 5 stilouri … 88 lei 

1 penar  3 stilouri 

1 penar = ? lei; 1 stilou = ? lei 

Pentru a avea o singură necunoscută, înlocuim 

în relație penarele cu stilouri. Vom avea acum: 

2 × 3 + 5 = 11 (stilouri, care costă 88 lei). 



 88 : 11 = 8 lei (prețul unui stilou) 

8 lei × 3 = 24 lei (prețul unui penar) 

 

Pentru consolidarea cunoștințelor propunem probleme cu grade de dificultate diferite, 

încadrabile în această metodă-tip de rezolvare, cum ar fi: 

 Patru roboței costă cât 6 mingi. Cât costă fiecare, dacă un roboțel este mai scump 

decât o minge cu 4 lei? 

 Pentru 5 jocuri Puzzle s-a plătit cu 2 lei mai mult decât pentru 3 cuburi Rubik. Află cât 

costă un cub și cât costă un joc, dacă cubul este mai scump decât jocul cu 4 lei. 

 Cu banii pe care îi are, Mihaela poate cumpăra 3 buchete de trandafiri sau 5 buchete 

de crizanteme. Dacă buchetul de trandafiri este mai scump decât buchetul de 

crizanteme cu 2 lei, află cât costă fiecare buchet și câți lei are Mihaela. 

Dintre problemele cu grad mai mare de dificultate, care „au dat bătăi de cap” elevilor, 

exemplificăm:  

Problemă: Un ogar urmărește o vulpe care are 12 sărituri înaintea lui. Câte sărituri va face 

ogarul până să o ajungă pe vulpe, știind că el face 7 sărituri, în timp ce vulpea face 8 sărituri, 

și că în 5 sărituri ogarul parcurge aceeași distanță pe care o parcurge vulpea în 6 sărituri. 

 ogarul vulpea 

Timp 

Distanță 

7 sărituri în timpul a…… 

5 sărituri fac cât … 

8 sărituri 

6 sărituri 

 Aducem la același termen de comparație: 

Timp 

Distanță 

35 de sărituri în timpul a…… 

35 de sărituri fac cât…  

40 de sărituri 

42 de sărituri 

La fiecare 35 de sărituri ale ogarului, el face în plus o distanță egală cu distanța 

parcursă de vulpe în două sărituri. Cum vulpea făcuse înaintea ogarului 12 sărituri, 

acesta va trebui să recupereze această distanță făcând de 6 ori (12 : 2 = 6) câte 35 de 

sărituri, adică 35 × 6 = 210 sărituri.  

R: ogarul o ajunge pe vulpe după 210 sărituri  

 



Activităţile de învățare pot fi organizate individual, frontal sau în echipe, cultivând astfel 

spiritul de echipă, încrederea în sine şi respectul pentru ceilalţi, toleranţa, curajul de a prezenta 

o opinie personală şi spiritul de iniţiativă al elevilor. Încrederea în sine şi autonomia personală 

sunt susţinute la nivel metodologic prin utilizarea erorii ca sursă de învăţare, prin încurajarea 

obţinerii de soluţii multiple şi prin aplicarea matematicii în viaţa familială şi în evenimentele 

trăite în clasă sau în şcoală. Astfel se formează interesul elevilor pentru a reuşi în învăţare şi 

pentru continuarea studiului disciplinei.  
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