
Metoda reprezentării grafice (clasele III-IV) – Fişe de lucru diferentiate; pregătire de performanţă 

Prof. Ecaterina Carmen Bonciu 

Şcoala Gimnazială “Ion Creangă” Brăila 

Metoda grafică (figurativă) constă în reprezentarea mărimilor necunoscute și a relațiilor dintre ele prin 

diferite simboluri: desene, figuri geometrice, scheme, litere sau combinații de litere, segmente de 

dreaptă. 

Probleme în care știm suma și diferența numerelor 

Suma a două numere a și b este 30. Să aflăm numerele, știind că unul este mai mare cu 8 decât celălalt. 

Obținerea de numere egale se poate face în două moduri. 

a) Prin scădere b) Prin adunare 

b 

a 30 

                  8 

30-8= 22 (2xb) 

22:2= 11 (b) 

11+8= 19 (a) 

Verificare: 19+11= 

30 

a 

b 30 

                +8 

30+8= 38 (2xa) 

38:2= 19 (a) 

19-8=11 (b) 

Verificare:  

19+11= 30 

 

1. Suma a două numere a și b este 56. Află numerele, știind că unul este mai mare cu 6 decât 

celălalt. 

2. Două reviste au împreună 202 pagini. Una dintre ele are cu 22 de pagini mai puțin decât 

cealaltă. Câte pagini are fiecare revistă? 

3. Suma a trei numere este 314. Două dintre ele sunt egale, iar al treilea este cu 7 mai mic decât al 

doilea. Care sunt numerele? 

4. de-al treilea este egală cu 40, iar suma dintre al doilea număr și al treilea este egală cu 42.  

5. La un restaurant, patru consumatori plătesc 539 lei. Primul consumator plătește cât al doilea, iar 

al treilea cu 35 lei mai mult decât al doilea. Al patrulea consumator plătește cu 25 lei mai mult 

decât al treilea. Câți lei a plătit fiecare consumator?  

6. Un halterofil, făcând antrenamente, ridică zilnic cu 10 kg mai mult decât în ziua precedentă. 

Știind că în patru zile consecutive a ridicat 544 kg, află câte kilograme ridică halterofilul în fiecare 

din cele patru zile.  

Probleme în care știm suma și câtul numerelor 

Într-o livadă sunt  465 peri şi gutui. Aflaţi câţi peri şi câţi gutui sunt în livadă, ştiind că numărul 

gutuilor este de 4 ori mai mare decât cel al perilor. 

Nr. peri:                                                        465 pomi fructiferi 

Nr. gutui:                                                                                             

465:5= 93 (peri) 

 93×4=  372 (gutui) 

Verificare: 93+372=465 

 

7. Suma a două numere este 508.  Află numerele, știind că unul este de trei ori mai mic decât 

celălalt. 



8. Suma a două numere este 474. Află numerele, știind că unul este de cinci ori mai mic decât 

celălalt. 

9. În trei biblioteci sunt, la un loc,  686 de cărți. Cea de-a treia are un număr dublu de cărți față de 

a  doua, iar prima, jumătate din numărul de cărți din a doua. Câte cărți sunt în fiecare 

bibliotecă? 

10. Farul din Alexandria avea o înǎlţime cuprinsǎ între 115 şi 135 de metri. Suma dintre  înǎlţimea 

sa, o doime  şi o pǎtrime din ea este de 203 m.  Aflǎ înǎlţimea farului. 

11. Doi muncitori au primit pentru o lucrare 840 lei. Unul din ei a lucrat 3/ 4 din cât a lucrat 

celălalt. Ce sumă i se cuvine fiecăruia dintre ei?” 

 

Probleme în care știm diferenţa și câtul numerelor 

Un gospodar a cules caise şi piersici. Cantitatea de caise este cu 15 kilograme mai mare decât 

cea de piersici, iar cantitatea de piersici este de 4 ori mai mică decât cealaltă. Câte kilograme de 

fructe a cules din fiecare fel? 

Cantitatea de dulceaţă de caise: 

Cantitatea de dulceaţă de piersici:                          15 kg 

 

15 kg:3= 5 kg (piersici) 

4x5 kg=20 kg (caise) 

 

12. Diferența a două numere este 52, iar câtul este 5. Determină numerele. 

13. Un covrig și încă o jumătate de covrig costă 3 lei. Cât costă un covrig? 

14. O gospodină a făcut dulceaţă și șerbet. Cantitatea de dulceaţă este cu 18  kilograme mai mare 

decât cea de șerbet, iar cantitatea de șerbet este de 4 ori mai mică decât cea de dulceață. Câte 

kilograme de dulceaţă și câte kilograme de șerbet a făcut gospodina? 

15. La un concurs de atletism, numărul băieților a fost de 7 ori mai mare decât numărul fetelor. Să 

se afle numărul copiilor din fiecare categorie, știind că băieții erau cu 156 mai mulți decât fetele. 

16. Două cutii au același număr de bomboane. După ce se iau din prima 85 de bomboane și din a 

doua 25, în a doua cutie rămân de 6 ori mai multe bomboane.  Câte bomboane au rămas în 

fiecare cutie? 

17. În două vitrine au fost expuse jucării, în număr egal. După ce s-au vândut 31 de jucării din prima 

vitrină și 16 din a doua, în a doua vitrină au rămas de 4 ori mai multe jucării decât în prima. Câte 

jucării au fost la început în fiecare vitrină? Câte jucării au rămas în fiecare vitrină? 

 

Alte tipuri de probleme cu rezolvare prin metoda grafică 

Să ne reamintim! Observă axa numerelor și spune care este diferența dintre două numere 

naturale consecutive? Care este diferența dintre două numere consecutive pare? Dar dintre 

două numere consecutive impare? 

Observă!  

Pentru a pleca în excursie, cinci prieteni au făcut economii, adunând la un loc 90 de euro. Află 

câți euro are fiecare copil, știind că fiecare a economisit cu un euro mai mult decât precedentul.  

 



 

90€-10€=80€ (5 părți de mărimi egale, adică 

de 5 ori primul număr) 

80€:5=16€ (a economisit primul copil) 

16€+1€=17€ (al doilea copil) 

………………………………… 

16€+4€=20€ (al cincilea copil) 

R: 16, 17, 18, 19, 20 

Verificare: 16+17+18+19+20=90 

 

18.  Suma a trei numere naturale este 93. Aflați numerele, știind că ele sunt consecutive. 

19.  Suma a trei numere consecutive pare este 66. Aflați numerele. 

20.  Suma a trei numere consecutive impare este 45. Aflați numerele. 

21. Numărul 69 reprezintă suma a cinci numere consecutive pare și numărul 9. Află 

numerele. 

22.  Un elev citește o carte în patru zile. În fiecare zi citește cu o pagină mai mult decât în 

ziua precedentă. Câte pagini a citit în fiecare zi, știind că a avut de citit 146 de pagini. 

23.  Dublul sumei a patru numere consecutive pare este 968. Aflați numerele.  

Observă!  

a)Andrei și Barbu au un număr egal de bomboane. Andrei mănâncă 2 bomboane. Cine are mai 

multe bomboane și cu cât? 

b) Andrei și Barbu au un număr egal de bile. Andrei mai cumpără 2 bile. Cine are mai mult și cu 

cât? 

c) Andrei și Barbu au un număr egal de creioane. Andrei îi dă lui Barbu 2 din creioanele sale. 

Cine are mai multe creioane și cu cât? 

 
 

Dacă în primele două probleme, diferența dintre mărimi devine 2, în cea de-a treia problemă 

diferența va fi dublă (2x2), deoarece s-a realizat un transfer de la o mărime la alta. Deci, Barbu 

va avea cu 4 creioane mai mult. 

 

Observă!  

Doi prieteni au același număr de jucării. Dacă primul oferă 10 jucării celui de-al doilea, atunci 

primul copil va avea de 2 ori mai puține jucării decât al doilea. Câte jucării au cei doi prieteni la 

un loc? 



 

Observăm că, după transfer, avem de două ori 

mai multe jucării la al doilea copil și că, în 

felul acesta, la al doilea copil vor fi 4 părți a 

câte 10 jucării, iar la primul copil 2 părți a 

câte 10 jucării. 

4x10=40 (jucării, după transfer, la al doilea copil) 

2x10=20 (jucării la primul copil) 

20+40=60 (jucării la ambii copii) 

 

24. Doi frați au împreună 28 de cărți de aventuri. Dacă cel care are mai multe ar da 4 cărți 

celuilalt, atunci ei ar avea același număr de cărți. Câte cărți are fiecare? Poți folosi 

desenul de mai jos pentru a rezolva problema și a completa spațiile punctate. 

 

4x2=8 (cărți are în plus primul frate) 

28-8=… (dublul numărului de cărți ale celui de al 

doilea frate) 

… :2=… (cărți are al doilea frate) 

…+8=… (are primul frate) 

 

25. Suma a două numere este 62. Dacă luăm 3 din primul număr și adăugăm la cel de-a 

doilea, cele două numere ar fi egale. Află numerele inițiale. 

26. În două penare sunt 38 de creioane colorate. Dacă luăm 4 creioane colorate din primul 

penar și adăugăm la al doilea, obținem număr egal de creioane colorate. Câte creioane 

colorate au fost la început în fiecare penar? 

Observă! 

Bunica are 52 de ani, iar nepoata are 10 ani. Cu câți ani în urmă bunica era de 8 ori mai în vârstă 

decât nepoata? 

Stabilim diferența de vârstă dintre cele două persoane (52 ani-10 ani= 42 ani); diferența de vârstă 

dintre bunică și nepoată rămâne aceeași pe tot parcursul vieții (spunem că este constantă). 

Reprezentăm grafic situația în care bunica era de 8 ori mai în vârstă decât nepoata. 

Vârsta nepoatei  

Vârsta bunicii                                                   

                                                             Diferența de vârstă=42 

Observăm că 42 reprezintă în desen 7 părți de mărimi egale. 

42 ani:7= 6 ani (vârsta nepoatei) 

10 ani-6 ani= 4 ani (cu 4 ani în urmă bunica era de 8 ori mai în vârstă decât nepoata) 

 



27. Peste 7 ani, fiul va avea 22 de ani, iar tatăl 46. Acum câți ani vârsta fiului a fost de 5 ori 

mai mică decât vârsta tatălui? Rezolvă și completează spațiile punctate. 

F 

T 

                               

                              24 

În prezent: 

46 ani-7ani=39 ani (are tatăl) 

22 ani-7 ani=… ani (are fiul) 

46 ani-22 ani=24 ani (diferența de vârstă) 

În trecut: 

24:4=… ani (avea fiul) 

…x5=… ani (avea tatăl) 

Situația aceasta a fost acum: 

39 ani-… ani=… ani 

 

28. Bunica are 60 de ani, iar nepoata are 12 ani. Cu câți ani în urmă bunica era de 9 ori mai în 

vârstă decât nepoata? 

29. Mama Elizei, Eliza și bunica au împreună 104 ani. Bunica a născut-o pe mama Elisei la 

vârsta de 28 ani, iar Eliza este, în prezent, de 9 ori mai mică decât mama sa. Câți are 

fiecare? 

30. Când tatăl lui Robert avea 31 de ani, Robert avea 7 ani. Câți ani are Robert acum, știind 

că Vârsta tatălui este de două ori mai mare decât vârsta băiatului? 

31. Traian are acum 19 ani, iar tatăl său 55 ani. Cu câți ani în urmă vârsta tatălui său era de 4 

ori ai mare decât vârsta fiului? 

 Vrei să știi mai mult? Există probleme în care putem folosim și alte reprezentări grafice 

În problemele în care necunoscutele, mărimile pot fi numărate una câte una și se pun în 

corespondență una câte una, putem să le reprezentăm și prin simboluri (litere, figuri geometrice, 

scheme etc.) 

Observă! 

Câți fluturi și câte flori sunt în grădină, știind că, dacă se așază câte un fluture pe fiecare floare, 

ar rămâne 4 fluturi fără loc, iar dacă s-ar așeza câte 3, ar rămâne 12 flori fără fluturi? 

Reprezentăm schematic cele două situații din problemă (X fluturi, | flori) 

Prima 

situație 

X 

| 

X 

| 

X… 

| 

X 

| 

 X X X X 

fluturi  fără 

loc 

 

A doua 

situație 

X X X 

| 

X X X 

| 

X X X 

| 

…  X X X 

| 

 

|||…| 12 flori 

fără fluturi 

Trecerea de la prima situația la a doua se 

poate face astfel: cei 4 fluturi fără loc, 

împreună cu cei 12 care au zburat de pe 

cele 12 flori rămase libere vor ocupa câte 

doi, locurile 2 și 3 de pe fiecare floare 

din a II-a situație. 

4+1x12=16 (fluturi) 

3-1=2 (diferența numărului de fluturi pe o floare) 

16:2=8 (flori cu câte 3 fluturi fiecare) 

8+12=20 (flori) 

20x1+4=24 (fluturi) sau (20-12)x3=24 (fluturi) 

 



Observă! 

Într-o pungă sunt bile albe și bile negre. Dacă se grupează câte 3 bile albe și o bilă neagră, rămân 

5 bile negre. Dacă se grupează câte 2 bile albe și o bilă neagră, rămân 5 bile albe. Câte bile sunt 

din fiecare fel? 

Reprezentăm cele două situații (N – bile negre; A – bile albe) 

I NAAA NAAA NAAA … NAAA NNNNN 5 

II NAA NAA NAA … NAA AAAAA 5 

 

Pentru cele 5 bile negre necuprinse în grupe în prima situație avem 

nevoie de 2x5=10 bile albe. Acestea nu se pot lua decât câte una dintr-o 

grupă, deci din 10 grupe. Dar în situația a II-a există 5 bile negrupate, 

ceea ce nu se întâmplă în situația I. De unde au apărut? S-au luat din 

grupele situației I, câte una din câte o grupă, pentru a se trece de la 3 

bile albe la 2 bile albe într-o grupă, deci există încă 5 grupe. 

 

10+5=15  

(grupe în total) 

15x1+5=20  

(bile negre) 

15x3=45  

(bile albe) 

 

Observă! 

Într-o curte sunt găini şi iepuri, în total 35 de capete şi 100 de picioare. Câte găini şi câţi iepuri 

sunt în curte? 

Reprezentăm prin desen cele 35 de animale din curte, folosind cercuri. Reprezentăm picioarele 

prin linii oblice (fiecare din animale are cel puţin 2 picioare). 

 

     /  /     /  /    /  /    /  /     /  /                                   /  /    /  /     /  /     /  /                          

 

                                                        35 x 2 = 70 (picioare) 

Rămân: 100 – 70 = 30 de picioare.  

Întrucât un iepure are cu 2 picioare (4 – 2 = 2) mai mult decât decât o găină, adăugăm câte 2 

picioare la un număr de animale. 

Se pot adăuga încă 2 picioare la un număr de 30 : 2 = 15 animale, deci sunt 15 animale cu 4 

picioare (iepuri) şi, în consecinţă 35 – 15 = 20 de animale cu 2 picioare (găini). 

 

32. Dacă se aşază câte un elev într-o bancă, rămân 14 elevi în picioare. Dacă aşezăm câte 2 

elevi într-o bancă, rămân 3 bănci libere. Câte bănci şi câţi elevi sunt? 

Poți folosi desenul următor pentru a rezolva. 

 

                                                                        …….                                                     ……          

                                                                                                                     14 elevi în picioare 



33. Pentru un dans tematic, dacă se organizează grupe formate din câte un băiat şi 2 fete vor 

rămâne 3 fete neincluse în grup, iar dacă se formează grupe alcătuite dintr-un băiat şi 3 

fete, ar mai trebui încă 2 fete. Câte fete şi câţi băieţi participă la dans?  

 

Poți folosi desenul următor pentru a rezolva. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

34. Într-o fructieră sunt de 4 ori mai multe prune decât mere. Dacă se înlocuiesc 3 mere prin 

3 prune, numărul prunelor devine de 7 ori mai mare decât al merelor. Câte mere şi câte 

prune erau la început? 

35. Într-o sală de clasă avem un număr de elevi și un număr de bănci. Dacă se așază câte 4 

elevi în bancă, rămân 2 elevi în picioare. Dacă se așază câte 5 elevi într-o bancă, rămâne 

o bancă liberă. Câți elevi și câte bănci sunt în clasă? 

36. Pe o stradă sunt stâlpi de telegraf. Dacă se așază câte 4 păsări pe fiecare stâlp, rămân 4 

păsări în aer. Dacă se așază câte 5 păsări pe un stâlp, rămâne un stâlp cu o singură pasăre. 

Determină numărul de stâlpi și numărul de păsări.  
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