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An şcolar: 2020 / 2021 

- Şcoala Gimnazială Năeni -  

Aria curriculară Matematică și științe ale naturii 

Disciplina: Matematică      

Clasa:   a V -a                  

Nr. săptămâni: 17 

Total ore: 68 (4 ore/săptămână ) 

 Profesor : Mocanu Valeriu  

 Conform cu programa scolara aprobata prin Ordinul Ministrului Educatiei Naționale NR. 3393/28.02.2017   
 

PLANIFICARE SEMESTRIALĂ  –  SEMESTRUL I   

 
 

Unitatea de învăţare 

 

Competenţe specifice 

 

 

Conţinuturi 

 

Nr.  

ore 

 

Săpt. 

 

Obs 

Test iniţial (1 oră)  ▪ Test iniţial 1 S1 (1)  
 

 

 

 

OPERAŢII CU 

NUMERE 

NATURALE 

(20 ore) 

 
S1: 14-18.sep.2020 

S2: 21-25.sep.2020 

S3: 28.sep-02.oct.2020 

S4: 05-09.oct.2020 

1.1. Identificarea numerelor naturale în contexte 

variate 

2.1. Efectuarea de calcule cu numere  naturale, 

folosind operațiile aritmetice și proprietățile 

acestora 

3.1. Utilizarea regulilor de calcul pentru 

efectuarea operațiilor cu numere naturale și 

pentru divizibilitate 

4.1. Exprimarea în limbaj matematic a unor 

proprietăți referitoare la comparări, aproximări, 

estimări și ale operațiilor cu numere naturale 

5.1. Analizarea unor situații date în care intervin 

numere naturale pentru a estima sau pentru a 

verifica validitatea unor  calcule 

 

▪  Scrierea și citirea numerelor naturale.     

    Reprezentarea pe axa  numerelor 
▪  Compararea şi ordonarea numerelor naturale.     

   Aproximări. Probleme de estimare  

▪  Adunarea numerelor naturale; proprietăţi 

▪  Scăderea numerelor naturale 

▪ Înmulţirea numerelor naturale; proprietăţi; factor  

   comun 

▪ Împărţirea cu rest 0 a numerelor naturale   

▪  Împărţirea cu rest a numerelor naturale 

▪ Probă de evaluare 

▪  Puterea cu exponent natural a unui număr natural  

▪ Reguli de calcul cu puteri cu aceeași bază  

▪  Reguli de calcul cu puteri cu același exponent  

▪  Pătratul unui număr natural
 

▪ Compararea puterilor 

▪  Baze de numeraţie: scrierea în baza 10, scrierea  

    în baza 2 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

S1 (2) 

 

S1 (3) 

 

S1 (4) 

S2 (5) 

 

S2 (6) 

S2 (7) 

S2 (8) 

S3 (9) 

S3 (10) 

S3 (11)  

S3 (12) 

S4 (13) 

S4 (14) 

S4 (15) 
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▪  Ordinea efectuării operaţiilor 

▪   Probă de evaluare 

▪ La dispozitia profesorului 

3 

1 

2 

S4-5 (16-18) 

S5(19) 

S5-6(20-21) 

METODE 

ARITMETICE DE 

REZOLVARE A 

PROBLEMELOR 

DE MATEMATICĂ 

(12 ore) 

S6: 19-23.oct.2020 

S7: 26-30.oct.2020 

S8: 2-6.nov.2020 

S9: 9-13.nov.2020 

5.1. Analizarea unor situații date în care intervin 

numere naturale pentru a estima sau pentru a 

verifica validitatea unor  calcule 

6.1. Modelarea matematică, folosind numere 

naturale, a unei situații date, rezolvarea 

problemei obținute prin metode aritmetice și 

interpretarea  rezultatului 

▪ Metoda reducerii la unitate 

▪ Metoda comparaţiei 

▪ Metoda figurativă 

▪ Metoda mersului invers 

▪ Metoda falsei ipoteze 

▪ Probă de evaluare 

▪ La dispozitia profesorului 

1 

2 

2 

2 

2 

1 

2 

S6(22) 

S6(23,24) 

S(25,26) 

S7(27,28) 

S8(29-30) 

S8(31) 

S8-9(32-33) 

 

 

DIVIZIBILITATEA 

NUMERELOR 

NATURALE 

(9 ore) 

S9: 9-13.nov.2020 

S10: 16-20.nov.2020 

S11: 23-27.nov.2020 

 

 3.1. Utilizarea regulilor de calcul pentru 

efectuarea operațiilor cu numere naturale și 

pentru divizibilitate 

4.1. Exprimarea în limbaj matematic a unor 

proprietăți referitoare la comparări, aproximări, 

estimări și ale operațiilor cu numere naturale 

5.1. Analizarea unor situații date în care intervin 

numere naturale pentru a estima sau pentru a 

verifica validitatea unor  calcule 

▪  Divizor. Multiplu   

▪  Divizori comuni. Multipli comuni 

▪  Aplicații ale divizibilității 

▪  Criteriile de divizibilitate cu 2, 5 și 10 

▪  Criteriile de divizibilitate cu 3 și 9 

▪  Aplicații la criteriile de divizibilitate 

▪  Numere prime. Numere compuse 

▪ Probă de evaluare 

▪ La dispozitia profesorului 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

S9(34) 

S9(35) 

S9(36) 

S10(37) 

S10(38) 

S10(39) 

S10(40) 

S11(41) 

S11(42) 
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FRACȚII 

ZECIMALE 

(8 ore /sem.1) 

 

S16: 18-22.ian.2021 

S17: 25-29.ian.2021 

  

 

1.2. Identificarea fracțiilor ordinare sau zecimale 

în contexte variate 

2.2. Efectuarea de calcule cu fracții, folosind 

proprietăți ale operațiilor aritmetice 

3.2. Utilizarea de algoritmi pentru efectuarea 

operațiilor cu fracții ordinare sau zecimale 

4.2. Utilizarea limbajului specific fracții- 

lor/procentelor în situații date 

5.2. Analizarea unor situații date în care intervin 

fracții pentru a estima sau pentru a verifica 

validitatea unor calcule 

6.2. Reprezentarea matematică, folosind 

fracțiile, a unei situații date, în context intra și 

interdisciplinar (geografie, fizică, economie 

etc.) 

▪ Fracţii zecimale 

▪ Compararea și ordonarea fracţiilor zecimale cu un 

număr finit de zecimale nenule. Aproximări. 

Reprezentarea pe axa numerelor 

▪ Adunarea şi scăderea fracţiilor zecimale cu un 

număr finit de zecimale nenule 

▪ Înmulţirea fracţiilor zecimale cu un număr finit de 

zecimale nenule 

▪ Împărţirea a două numere naturale cu rezultat 

fracţie zecimală 

▪ Media aritmetică a două sau mai multor numere 

naturale 

 

 

2 

 

1 

 

 

1 

 

2 

 

1 

 

1 

 

 

S16(61,62) 

 

S16(63) 

 

 

S16(64) 

 

S17(65,66) 

 

S17(67) 

 

S17(68) 

 

 

 

 

 

FRACȚII 

ORDINARE 

(14 ore) 

 

S11: 23-27.nov.2020 

S12: 30.nov-

4.dec.2020 

S13: 7-11.dec.2020 

S14: 14-22.dec.2020 

S15: 11-15.ian.2021 

1.2. Identificarea fracțiilor ordinare sau zecimale 

în contexte variate 

2.2. Efectuarea de calcule cu fracții, folosind 

proprietăți ale operațiilor aritmetice 

3.2. Utilizarea de algoritmi pentru efectuarea 

operațiilor cu fracții ordinare sau zecimale 

4.2. Utilizarea limbajului specific fracții- 

lor/procentelor în situații date 

5.2. Analizarea unor situații date în care intervin 

fracții pentru a estima sau pentru a verifica 

validitatea unor calcule 

6.2. Reprezentarea matematică, folosind 

fracțiile, a unei situații date, în context intra și 

interdisciplinar (geografie, fizică, economie 

etc.) 

▪  Fracţii ordinare 

▪  Compararea fracţiilor ordinare. Reprezentarea pe 

axă a unei fracţii ordinare 

▪  Introducerea şi scoaterea întregilor dintr-o fracţie 

▪  Amplificarea fracţiilor 

▪  Simplificarea fracţiilor. Cel mai mare divizor 

comun a două numere naturale 

▪ Aducerea fracţiilor la un numitor comun. Cel mai 

mic multiplu comun a două numere naturale 

▪ Adunarea şi scăderea fracţiilor 

▪ Înmulţirea fracţiilor ordinare 

▪ Împărţirea fracţiilor ordinare 

▪ Puterea cu exponent natural a unei fracţii ordinare 

▪ Fracţii/procente dintr-un număr natural sau dintr-o 

fracţie ordinară 

▪ Probă de evaluare 

 La dispoziția profesorului 

1 

 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

2 

S11(43) 

 

S11(44) 

S12(45) 

S12(46) 

 

S12(47) 

 

S12(48) 

     S14(53) 

     S14(54) 

     S14(55) 

S14(56) 

 

S15(57) 

S15(58) 

S15(59,60) 

 

LUCRARE SCRISĂ 

SEMESTRIALĂ 

(4 ore) 

S13: 7-11.dec.2020 

 ▪ Pregătirea lucrării scrise 

▪ Lucrare scrisă (TEZA) 

▪ Discutarea lucrării scrise 

2 

1 

1 

S13- 

S13- 

S13- (49-52) 
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An şcolar: 2020 / 2021 
Şcoala Gimnazială Năeni 

Disciplina: Matematică      

Clasa:   a V-a                  

Nr. săptămâni: 18 (din care 1 săptămâna”Școala altfel”) 

Total ore: 76(4 ore/săptămână ) 

Profesor : Mocanu Valeriu  

 Conform cu programa scolara aprobata prin Ordinul Ministrului Educatiei Naționale NR. . 3393/28.02.2017   
                                                                                                                                                                                 

                        

 

PLANIFICARE SEMESTRIALĂ  –  SEMESTRUL al II – lea  

 
 

Unitatea de învăţare 

 

Competenţe specifice 

 

 

Conţinuturi 

 

Nr de 

ore 

 

Săpt. 

 

Obs. 

  

 

 

 

FRACȚII 

ZECIMALE 

(12 ore /sem2) 

 

S18: 8-12.feb.2021 

S19: 15-19.feb.2021 

S20: 23-26.feb.2021 

1.2. Identificarea fracțiilor ordinare sau 

zecimale în contexte variate 

2.2. Efectuarea de calcule cu fracții, folosind 

proprietăți ale operațiilor aritmetice 

3.2. Utilizarea de algoritmi pentru efectuarea 

operațiilor cu fracții ordinare sau zecimale 

4.2. Utilizarea limbajului specific fracții- 

lor/procentelor în situații date 

5.2. Analizarea unor situații date în care 

intervin fracții pentru a estima sau pentru a 

verifica validitatea unor calcule 

6.2. Reprezentarea matematică, folosind 

fracțiile, a unei situații date, în context intra 

și interdisciplinar (geografie, fizică, 

economie etc.) 

 

▪ Transformarea unei fracţii zecimale într-o fracţie 

ordinară 

▪ Împărţirea unei fracţii zecimale cu un număr finit 

de zecimale nenule la un număr natural nenul 

▪ Împărţirea a două fracţii zecimale cu un număr 

finit de zecimale nenule 

▪ Transformarea unei fracţii zecimale periodice  

într-o fracţie ordinară 

▪ Număr raţional pozitiv 

▪ Probă de evaluare 

▪ La dispozitia profesorului 

 

2 

 

1 

 

1 

 

2 

2 

1 

1 

S18(69,70) 

S18(71,72) 

 

S19(73) 

 

S19(74) 

 

S19(75,76) 

S20(77, 78) 

S20(79) 

S20(80) 

 

Probleme practice 

rezolvate prin 

metode aritmetice 

(11 ore) 

5.2. Analizarea unor situații date în care 

intervin fracții pentru a estima sau pentru a 

verifica validitatea unor calcule 

6.2. Reprezentarea matematică, folosind 

▪ Metode aritmetice pentru rezolvarea problemelor 

cu fracții  

 

11 S21 

(81,82,83,84) 

S22 

(85,86,87,88) 

1 nota 
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S21: 1-6.mar.2021 

S22: 8-12.mar.2021 

S23: 15-19.mar.2021 

fracțiile, a unei situații date, în context intra 

și interdisciplinar 

S23 

(89,90,91) 

Probleme de 

organizarea datelor 

(5 ore) 

S23: 16-19.mar.2021 

S24:22-26.mar.2021  

5.2. Analizarea unor situații date în care 

intervin fracții pentru a estima sau pentru a 

verifica validitatea unor calcule 

6.2. Reprezentarea matematică, folosind 

fracțiile, a unei situații date, în context intra 

și interdisciplinar 

▪ Probleme de organizarea datelor; frecvență; date 

statistice organizate în tabele, grafice cu bare sau cu 

linii; media unui set de date statistice. 

 

5 S23(92)-

S24(93, 94, 95, 

96) 

 

2 note 

ELEMENTE 

DE 

GEOMETRIE 

(20 ore) 
S25: 29.mar-3.apr.2021 

S26: 5-9.apr.2021 

S27: 12-16.apr.2021 

S28: 19-23.apr.2021 

S29: 26-30.apr.2021 

 

1.3. Identificarea noțiunilor geometrice 

elementare și a unităților de măsură în 

diferite contexte 

2.3. Utilizarea instrumentelor geometrice pentru 

a măsura sau pentru a construi configurații 

geometrice 

3.3. Determinarea perimetrelor, a ariilor (pătrat, 

dreptunghi) și a volumelor (cub, paralelipiped 

dreptunghic) și exprimarea acestora în unități de 

măsură corespunzătoare 

4.3. Transpunerea în limbaj specific a unor 

probleme practice referitoare la perimetre, arii, 

volume, utilizând transformarea convenabilă a 

unităților de măsură 

5.3.Interpretarea, prin recunoașterea  

elementelor, a măsurilor lor și a relațiilor dintre 

ele, a unei configurații geometrice dintr-o 

problemă dată 

6.3. Analizarea unor probleme practice care 

includ elemente de geometrie studiate, cu 

 referire la unități de măsură și la 

interpretarea rezultatelor  

▪ Elemente de geometrie  

▪ Poziții relative ale unui punct față de o dreaptă. 

Poziţii relative a două drepte 

▪ Lungimea unui segment 

 

Unghiul 

▪ Măsura unui unghi 

▪ Unghiuri congruente 

▪ Clasificări de unghiuri: unghi drept, unghi ascuţit, 

unghi obtuz; unghi nul, unghi alungit 

▪ Calcule cu măsuri de unghiuri 

 

▪ Figuri congruente; axa de simetrie 

 

▪ Probă de evaluare 

▪ La dispoziția profesorului 

 

1 

 

2 

3 

 

1 

1 

2 

 

2 

3 

 

2 

 

1 

2 

S25(97) 

 

S25(98,99) 

S25(100)-

S26(101,102 

S26(103) 

S26(104) 

S27(105,106) 

 

S27(107,108) 

S28 (109, 110, 

111) 

S28(112)-

S29(113) 

S29(114) 

S29(115,116) 

3 note 

 

 

 

 

 

 

 

3-7 mai 2021vacanta 

Paste 
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UNITĂŢI 

DE 

MĂSURĂ 

(8 ore) 

S30: 10-14.mai.2021 

S31: 17-21.mai.2021 

 

1.3. Identificarea noțiunilor geometrice  

elementare și a unităților de măsură în 

diferite contexte 
4.3. Transpunerea în limbaj specific a unor 

probleme practice referitoare la perimetre, arii, 

volume, utilizând transformarea convenabilă a 

unităților de măsură 

6.3. Analizarea unor probleme practice care 

includ elemente de geometrie studiate, cu 

referire la unități de măsură și la 

interpretarea rezultatelor 

 

▪ Unităţi de măsură pentru lungime. Perimetre. 

Transformări ale unităţilor de măsură 
▪ Unităţi de măsură pentru arie. Aria pătratului. 

Aria dreptunghiului. Transformări ale unităţilor de 

măsură 

▪ Unităţi de măsură pentru volum, aplicații. 

Volumul cubului şi al paralelipipedului 

dreptunghic. Transformări ale unităților de măsură 

▪ Probă de evaluare 

▪ La dispoziţia profesorului 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

1 

1 

 

S30(117,118) 

 

S30(119,120) 

 

 

S31(121,122) 

 

S31(123)  

S31(124) 

4 note 

LUCRARE SCRISĂ 

SEMESTRIALĂ 

(4 ore) 

S32: 1-4.iun.2021 

(S33:SC.ALTFEL) 

  ▪ Pregătirea lucrării scrise 

▪ Lucrare scrisă 

▪ Corectarea lucrării scrise 

2 

1 

1 

S32(126,127) 

S32(127,128) 

 

S33(SC.altfel 

129, 130, 

131,132) 

 

RECAPITULAREA 

ŞI 

CONSOLIDAREA 

CUNOŞTINŢELOR 

(8 ore) 

S34: 7-11.iun.2021 

S35: 14-18.iun.2021 

 

 ▪ Exerciţii şi probleme recapitulative conform 

planului de recapitulare finală 

8 S34(133-136) 

S35(137-140) 

5note. 
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Lectia nr. 1 

 

TEMA 1 

Test Inițial 

 

TEST DE EVALUARE INITIALA 

CLASA A V-A 
Pentru rezolvarea corectă a cerintelor din Partea I și din Partea a II-a se acordă 9 puncte. Din oficiu se acordă 1 punct. 

Toate subiectele sunt obligatorii. Timp efectiv de lucru 50 de minute. 

Partea I 

1. Efectuați: 

a.            

b.            

c.          

d.          

(2 p.) 

2. Precizați , pentru fiecare propoziție, dacă este adevărată sau falsă: 

a. Cel mai mic număr de două cifre este 11  (      ) 

b. Numărul 1234 este mai mare decât 1243  (      ) 

c. Numărul 120 este de 10 ori mai mic decât numărul 12  (      ) 

d. Numărul 101 împărțit la 3 dă câtul 33 și restul 5  (      ) 

(1 p.) 

3. Se dau numerele        și       . Care număr este mai mare și cu cât?   (1 p.) 

Partea a II-a 

1. Efectuați: ,   (          )   -                     (1 p.) 

2. Calculați  suma cifrelor pare și suma cifrelor impare.         (1 p.) 

3. Un elev are 50 de lei și cumpără 7 caiete cu prețul unui caiet de 3 lei. Câți bani i-au mai rămas?  (2 p.) 

4. Un biciclist parcurge în doua zile o distanță de 18 de km. În prima zi parcurge de două ori mai putin 

decât în a doua zi. Câți km a parcurs în fiecare zi? 

(1 p.) 
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Lecția nr. 2 

 

  Scrierea și citirea numerelor naturale.     

    Reprezentarea pe axa  numerelor 

 

NOȚIUNI :  

* 
- Cifrele arabe 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 

Cifre arabe: mai sunt si altele? R: romane I, V, X, L, C, D, M (clasa a 5-a / a V-a) 

- Numere naturale (sistem zecimal – 10 cifre) . Dați exemplu de o reteta de mancare: pizza si ingredientele 

exprimate in numere naturale (500 gr făină), dar și in numere care nu sunt naturale (0,5 lingurițe de sare) 

Citirea numerelor : 123, 123000, 123000456, cu descompunere in  

o Clasa unităților (unități-zeci-sute) – 400 de elevi în școală 

o Clasa miilor (mii –zecidemii- sute de mii) – 140 mii de locuitori in Buzău 

o Clasa milioanelor (milioane- zeci de milioane-sute de milioane) – 9 milioane de votanți România 

o Clasa miliardelor (miliarde-zeci de miliarde – sute de miliarde) ex. 7 miliarde de oameni pe planetă 

- Numere pare / impare (cu soț/fără soț) 

** 

- Scriere numerelor cu bară de deasupra   ̅̅ ̅̅          

   ̅̅ ̅̅ ̅               

Exerciții:  
1. Scrie in litere numerele: 144, 21000, 404099, 20302344, ... 

2. Scrie cu cifre numerele: douăzeci și patru, cinci mii șase, opt milioane patru sute douăzeci și doi. ... 

3. Scrie exemple de numere pare și  de numere impare 

4. Scrie numere care sunt de forma    ̅̅ ̅̅ ̅     ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅     ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅   

 

TEMA  2 

(ART) 

* 

1/pag. 12 

3/pag.12 

9/pag.12 

** 

6/pag.12 

10/pag.12 

11/pag.12 

*** 

Determinați : 
- De câte ori se folosește cifra 3 în scrierea numerelor naturale de la 1 la 100 

- De câte ori se folosește cifra 1 în scrierea numerelor naturale de la 1 la 1000 

- Care sunt cifrele a,b,c,d, e știind că      ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅       ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅       ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ sunt numere naturale pare consecutive. 

 

OBS: scriere corecta pentru 14 = paisprezece (greșit patrusprezece sau  paișpe),  16 = șaisprezece,  17= 

șaptesprezece , 18 = optsprezece , 19 = nouăsprezece , 50 = cincizeci, 60 = șaizeci. Ce forme greșite cunoașteți? 

  



Page 9 of 83 

 

Lecția 2 (Continuare) 

Reprezentarea numerelor naturale pe axa  numerelor  

 

DEFINIȚIE 

Se numește axa numerelor o dreaptă pe care se fixează un punct (numit origine), un sens de deplasare și 

un segment numit unitate de măsură. 

 

Fiecărui număr natural îi corespunde un punct pe axă. Acesta de numește coordonata punctului. 

Originea (O) are coordonata 0 (zero). 

 

 
 

Se vor reprezenta pe axa numerelor 3,6,7, 10, 13 

 

TEMA 2.2: 

(ART) 

1/pag.16 

2/pag.16 

4/pag.16 
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Lecția 3 

Compararea şi ordonarea numerelor naturale.     

    Aproximări. Probleme de estimare  

 

Compararea numerelor naturale. 

Dintre două numere naturale care au un număr diferit de cifre este mai mare cel care are cifre mai 

multe. 

Dacă au același număr de cifre, atunci este mai mare acel la care găsim prima cifră mai mare, 

comparând de la stânga la dreapta.  

SEMNELE folosite pentru comparare:            (este mai mic acela spre care e varful ascuțit) 

Pe axa numerelor este mai mare acel situat mai la dreapta. 

 

Exerciții: 

1. Compară numerele: 311151, 31151, 311115, 315111, 311111, 311315, 311155 

2. Scrie cel mai mic și cel mai mare număr natural cu cifre care nu se repetă și care e format din :  
a) O singură cifră 

b) Din două cifre 

c) Din trei cifre 

d) Din patru cifre 

e) Din cinci cifre 

 

Aproximări. Probleme de estimare 

Dacă uneori nu e necesar să știm exact toate cifrele unui număr, ci ordinul de mărime. Exemple pot fi 

atunci când nu se poate măsura exact, și e necesar totuși un număr la care se poate face referință. 

Presupunem că numărul de spectatori pe un stadion cu acces liber nu poate fi calculat după numărul de 

bilete vândute, ci după numărul de scaune ocupate, privind in ansamblu.  

 

Atunci când utilizăm, în locul unui număr un alt număr, apropiat de el, se spune că am folosit o 

aproximare a acestuia. Sunt trei tipuri: 
- Prin lipsă  

- Prin adaos 

- Prin rotunjire  

APROXIMARE prin lipsă la ordinul zecilor (sutelor, miilor, etc.) este cel mai mare număr natural 

format numai din zeci (sute, mii, etc.) mai mic sau egal cu numărul respectiv. 

Exerciții: 3173 – aproximare la ordinul zecilor este 3170,  

 3173 – aproximare la ordinul sutelor este 3100 

 3173 – aproximare la ordinul miilor este 3000. 

La fel adaos și rotunjire.  

 

Tema 3 

* 

7/pag. 17 

8/pag. 17 

9/pag. 17 

*** 

Compară numerele      ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅         ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ știind că a este cifră naturală. Câte răspunsuri are problema? 
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Lecția 4 

 

Adunarea numerelor naturale; proprietăţi 

 

Dacă Vlad are 5 creioane colorate și mai primește de la colegul de bancă 3 creioane atunci va avea 5+3 = 8 

creioane. 

 

Rezultatul adunării se numește sumă. 

Numerele care se adună se numesc termeni. 

Suma a două numere naturale este tot un număr natural. 

Suma se calculează prin așezarea în linie sau unul sub altul, adunând unitățile de același ordin începând de la 

dreapta (de la cifra unităților).  Pentru a aduna două numere naturale se adună unitățile de același ordin, și se 

ține cont că zece unități de un anumit ordin formează o unitate de ordin imediat superior. 

 Exemple: 

 
TEMA 4 

(ART) 

* 

1/pag.21 

Reprezentați numărul natural 10 ca sumă de : 
- Două numere naturale 

- Trei numere naturale 

- Trei numere naturale nenule 

- Patru numere naturale nenule 

Câte soluții sunt în fiecare caz? 

** 

PROPRIETĂȚI: 

Suma a două numere este comutativă:         pentru orice numere naturale a și b 

Suma este asociativă (   )      (   )  (obs. Paranteza indică pe care operație o facem întâi) 

0 este element neutru, nu are influență la adunare           pentru orice număr n natural 

Exerciții ( 3 pentru fiecare proprietate). 

*** 

Sume Gauss sunt sumele primelor n numere naturale. 

          (   )    

Rezultatul se poate face aplicând o formulă       (   )    

EXERCIȚII ( 2 cazuri cu suma și cu formula) 
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Lecția 5 

Scăderea numerelor naturale 

 

Vlad are o colecție cu 27 de bancnote din diferite țări. Și-a propus ca să își completeze până la sfârșitul anului 

toate cele 40 de poziții din întreg clasorul primit cadou. Câte bancnote îi mai trebuie? 

Ar trebui să adunăm un număr la 27 care să  dea 40. Numărul există, deoarece 40 e mai mare decât 27. Vom 

numi acest număr diferența numerelor 40 și 27 

Răspuns: 40 – 27 = 13 bancnote îi mai sunt necesare. 

 

Rezultatul d=a-b al  scăderii se numește diferență.  

Numerele a și b se numesc termenii diferenței, primul se numește descăzut, al doilea scăzător. 

 
Pentru a scădea două numere naturale, se scad unitățile de același ordin, și dacă nu sunt suficiente 

unități la descăzut, se ia o unitate de ordin imediat superior și se transformă în zece unități de ordin 

inferior.  

 
Ordinea de efectuare a scăderilor dacă sunt mai multe în linie, se face de la stânga la dreapta. Ordinea 

este schimbată dacă sunt operații în paranteze, acestea se vor face atunci primele.  

 

TEMA 5 

(ART) 

* 

1/pag.25 

2/pag.25 

5/pag.25 

** 

Într-o școală sunt la începutul anului școlar 723 de elevi. Pe parcursul anului școlar mai vin încă 5 elevi și 

pleacă la altă școală 2. La sfârșitul anului școlar elevii de clasa a opta care au absolvit și pleacă din școală sunt 
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108. Până la începerea anului școlar viitor se înscriu la școală, în clasa I, 84 de elevi. Câți elevi are școala la 

începutul următorului an școlar? 

*** 

La numărul natural   ̅̅̅̅  , introdu cifra 0 între zeci și unități.  
a) Scrie numărul natural obținut. 

b) Cu cât este mai mare    ̅̅ ̅̅ ̅         ̅̅̅̅  ? 
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Lecția 6 

Înmulţirea numerelor naturale; proprietăţi; factor comun 

 

Într-o cutie cu bomboane de ciocolată sunt 24 de bomboane. Câte bomboane se găsesc în 6 cutii?  

Răspuns: 24+24+24+24+24+24=144 de bomboane. 

 

 

 
Se vor face exerciții cu : 
- Înmulțirea unui număr de mai multe cifre cu un numar de o singură cifră 

- Înmulțirea unui număr de mai multe cifre cu altul cu mai multe cifre 

- Înmulțirea de numere care se termină cu cifre zero. 
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Exercițiile se vor face cu accentuarea așezării corecte a numerelor unele sub altele. 

 

Proprietăți: 
- Înmulțirea este comutativă,         pentru orice două numere naturale. (utilă pentru a se așeza al doilea cel 

cu mai puține cifre) 

- Înmulțirea este asociativă (   )      (   ) pentru oricare trei numere naturale (se vor face două calcule) 

- Numărul 1 este element neutru, înmulțirea cu orice număr natural nu il scchimbă. Înmulțirea cu zero conduce la 

rezultat zero, pentru orice număr natural. 

- DISTRIBUTIVITATEA față de adunare și față de scădere 

  (   )              pentru orice trei numere naturale a,b,c 

  (   )              pentru  orice trei numere naturale a,b,c   (se vor face calcule pt fiecare1) 

 

DUBLUL = numarul înmulțit cu 2 

TRIPLUL = numărul înmulțit cu 3 

 

TEMA 6 

(ART) 

* 

 1,2,3,4/pag.30 

** 

Într-un penar sunt 7 pixuri, 3 stilouri, 2 radiere, și o ascuțitoare. Penarul a costat 12 lei, un pix a costat 5 lei, un 

stilou 9 lei, o radieră 2 lei și ascuțitoarea 7 lei. Determinați prețul penarului plin cu toate rechizitele. 

 

Într-o sală de clasă 14 banci sunt ocupate de câte 3 elevi, 3 banci sunt ocupate de câte 2 elevi iar 5 bănci sunt 

libere. Determinați numărul băncilor și numărul elevilor din sala de clasă. 

 

*** 

Determinați cifrele x,y și z astfel încât    ̅̅ ̅    ̅̅̅̅      ̅̅ ̅̅ ̅̅  

 

Determinați numerele naturale x și y , știind că (x-1)(y+4)=20 

 

19/pag. 31 
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Lecția 7 

Împărţirea cu rest 0 a numerelor naturale   

 

Impărțirea poate fi privită ca o distribuire repetată dintr-o grămadă a aceluiați număr de obiecte până când 

ditribuirea nu se mai poate efectua. De exemplu, 18 mere într-un coș, se vor da câte (exact) trei mere fiecărui 

copil. Operația se va repeta astfel pentru (câți?) 6 copii. Dacă la finalul distribuirii din grămadă nu mai rămâne 

nici un obiect, atunci se spune că împărțirea este exactă. ( cu rest zero, sau fără rest) 

 

Împărțirea se poate privi ca o scădere repetată,DEÎMPĂRȚIT = numărul din care se scade, ÎMPĂRȚITOR = 

numărul care se scade repetat iar CÂT = de câte ori se poate face scăderea. 

 

Împărțirea e operația inversă INMULȚIRII, ambele se numesc operații de ordinul 2. 

  

PRACTIC: 

1. Impărțirile de numere cu două cifre la numere cu o cifră se fac prin referire la tabla înmulțirii, privind-o ca 

operație inversă împărțirii. Exemple, 21:3=7, 81:9=9, 15:5=3. Dacă nu se pot efectua exact, atunci se descrie 

impărțirea cu rest. Exemple: 22:3=7 rest 1, 85:9 = 9 rest 4, etc/ 

2. Împărțirele de numere cu mai mult de 2 cifre la numere cu o cifră.  

 - se numără câte cifre are deîmpărțitul, și se va ști că se vor face un număr de atâtea împărțiri simple. 

 - se ia, un număr cu trei cifre si se imparte întâi cifra sutelor, se trece rezultatul la cât, prima cifră. Dacă 

avem rest se transformă în zeci, care se adună cu cifra zecilor din deîmpărțit si se împarte la împărțitor. Lafel cu 

unitățile. Se vor face separat evidentierea celor trei impărțiri. 

 - impărțiri de numere cu mai multe cifre la impărțitor cu două (trei, patru) cifre. Se ia un grup de două 

(trei, patru) cifre de la stânga deimpărțitului și se fac succesiv aceste impărțiri. 

 
PROBA impărțirii prin altă împărțire:         deîmpărțit : cât = împărțitor 

PROBA împărțirii prin înmulțire:  deîmpărțit = împărțitor . cât 

 

TEMA 7 

(ART) 

* 

1,2,3/pag. 37 

** 

Aflați cel mai mic și cel mai mare număr de 3 cifre care se împart exact la 34 

 

*** 
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Aflați cel mai mic și cel mai mare număr de 4 cifre care se împart exact la 24. Câte numere de 4 cifre se împart 

exact la 24? 

Aflați cel mai mic și cel mai mare număr de 5 cifre care se împart exact la 32. Câte numere de 5 cifre se împart 

exact la 32? 
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Lecția 8 

 

Împărţirea cu rest a numerelor naturale 

 

TEOREMA ÎMPĂRȚIRII CU REST 

Oricare ar fi numerela naturale           , există numerele naturale unic determinate c și r astfel încât 

                
 

Exemple:            sau               etc. 

 

Exercițiu – 10/pag. 41 

 

TEMĂ 

(ART) 

* 

1,2,3,4,5,6,7,8/pag. 41 

 

MINITEST/pag. 41 
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Lecția 9 

 

Probă de evaluare 

 
1. Calculați și apoi efectuați proba:  2p. 

a. 526:2 

b. 970:5 

c. 2788:4 

d. 9006:6 

2. Determinați câtul și restul pentru fiecare dintre împărțirile de mai jos:  2p. 

a. 439:10 

b. 211:11 

c. 6873:10 

d. 9873:11 

3. Restul împărțirii lui n la 12 este 7. Determinați restul împărțirii lui     la 12  1p. 

4. Dacă 293:b=7 rest 6 , atunci determinați valoarea numărului natural b.   1p. 

5. Determinați toate numerele naturale care împărțite la 5 dau câtul 11   1p. 

6. Suma a trei numere naturale este 435. Împărțind aceste numere la 6, la 7 și la 8 obținem aceleași câturi și 

aceleași resturi. Determinați cele 3 numere.   2p. 

Timp de lucru 50 de minute. Se acordă un punct din oficiu. 
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Lecția 10 

 

Puterea cu exponent natural a unui număr natural 

Definiție 

Fie a și n două numere naturale, cu        Produsul a n factori egali cu a se numește puterea a n-a a numărului 

natural a și se notează cu   . 
Scrierea    se citește „a la puterea n‖ sau „puterea a n-a a numărului a‖.  

În această scriere a se numește baza puterii iar n se numește exponentul puterii. 

Așadar: 

         ⏟        
         

    

Exemple:             (2 la puterea a 3-a, baza este 2 și exponentul 3) 

                 (5 la puterea a 4-a, baza este 5 și exponentul 4) 

Dați exemple. 

Prin convenție                                              Nu are sens   . 

Puterea a doua a unui număr se mai numește și pătratul acelui număr. Un număr care este puterea a doua a altui număr 

natural se numește pătrat perfect. Exemple: 4, 9, 16, 25, 100. 

Dați exemple.  

 

Scrierea cu puteri este folositoare pentru numere foarte mari.  

 

Ultima cifră pentru produsul a două numere este egală cu ultima cifră a produsului ultimelor cifre. Așadar nu e necesar sa 

facem toată înmulțirea, cu doar să înmulțim ultimele cifre. Vom constata că pentru un pătrat perfect nu putem avea decât 

ca ultimă cifră pe 1, 4, 9,5, 6, 0. (CALCUL) Dacă un număr se termină în 2,3,7,8 atunci nu poate fi un pătrat perfect.  

 

Mai mult, numerele care se termină cu 0,1, 5, sau 6 vor avea puteri care se vor termina doar în aceste cifre.  

Numerele care se termină în 4 și 9 au puteri care se termină alternativ în 4 și 6 respectiv în 9 și 1.  

Ultima cifră a numerelor naturale terminate în 2,3,7 sau 8 se repetă din patru în patru. 

 

 

Tema 10.  

(ART) 

* 

1,2,3,4,6,7,9/pag. 45 

** 

5,8,10/pag.45 

 

TEMA 10 

(CORINT) 

* 

1,2,3,4,5 /pag. 34 

** 

6,7 / pag. 34 

Obiectiv: scriere inmultire repetata sub forma de putere si invers. 
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Lectia 11 

Reguli de calcul cu puteri cu aceeași bază 

 

REGULI: 
1. Înmulțirea a două puteri cu aceeași bază este tot o putere care aceeași bază și suma exponenților puterilor 

respective                                        

a.                

b.               

2. Împărțirea a două puteri care au aceeași bază este tot o putere care are aceeași bază și exponent egal cu 

diferența exponenților.                

a.                 

b.                       

3. Puterea unei puteri este puterea aceleiași baze iar exponentul este egal cu produsul exponenților.    

 (  )          

a. (  )           

b. (   )             

c. (    )               

 

 

TEMA 11 

(ART) 

* 

1,2/pag.47 

3/pag.48 

** 

Determinați toate valorile posibile ale sumei numerelor naturale a și b știind că       

Calculați câtul dintre pătratul lui     și dublul lui     
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Lecția 12 

 

Reguli de calcul cu puteri cu același exponent 
 

REGULI: 

1. Înmulțirea puterilor cu același exponent:       (   )  

a.         (   )       

b.          (   )        

2. Împărțirea puterilor cu același exponent:           (   )   

a.        (    )     

b.          (    )          

Observație : numerele mari la puteri mari nu se calculează deoarece scrierea lor este simplificată prin utilizarea 

puterilor.  

 

Cel mai cunoscut caz este utilizarea puterilor lui 10.  

Numerele mari : 

1 milion = o mie de mii = 1.000.000 =     

1 miliard = o mie de milioane = 1.000.000.000=     
1 bilion = un milion de milioane = 10

12 
 

1 trilion = un milion de bilioane = 10
18 

 

1 cvadrilion (catrilion, catralion, cuadrilion)= un milion de trilioane = 10
24  

1 cvintilion = 1 milion de cvadrilioane = 10
30 

1 sextilion = 1 milion de cvintilioane = 10
36 

  

 

Scrie sub forma unei singure puteri cu exponent natural: 

-              

-               

-            

 

TEMA 12 

(ART) 

* 

4,5/pag.48 

** 

6/pag.48 
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Lecția 13 

 

Pătratul unui număr natural 

 

Numerele naturale care pot fi scrise ca puterea a doua a unui număr natural se numesc pătrate perfecte.  

Exemple: 81 și 225 sunt pătrate perfecte pentru că                   

 

Denumirea poate fi descrisă în legătură cu figura geometrică numită pătrat, în care dacă se ia o latură cu 

lungime de n segmente egale, se pot construi n
2 

 pătrățele identice într-un pătrat mare cu latura n. 

 

Numerele naturale care pot fi scrise ca puterea a treia a unui număr natural se numesc cuburi perfecte.  

Exemple: 27, 64 și 125 sunt cuburi perfecte întrucât                      

 

Observații  

Număr par = se împarte exact la 2 . Număr impar nu se împarte exact la 2. Exemple. 

 

Orice număr care e putere cu exponent par este pătrat perfect. Demonstrație 

 O putere cu exponent impar este pătrat perfect dacă baza poate fi scrisă ca o putere cu exponent par.  

 

Pătratul unui număr care se termină în cifra 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 se termină respectiv în 0,1,4,9,6,5,6,9,4,1. Nu 

există pătrate perfecte care se termină în 2,3,7 sau 8. Este cel mai simplu mod de a arăta că un număr nu e pătrat 

perfect.  

 

TEMA 13 

(ART) 

* 

8/pag. 48 

Arătați că următoarele numere nu sunt pătrate perfecte, studiind ultima cifră: 
a) 324587 

b) 2458+2455 

c) 328+327 

d) 132 . 5674 

e) 34n+1 . 4 

** 

9,10/pag. 48 

Determinați cel mai mic număr natural n, mai mare decât 2, care este și cub și pătrat perfect.  

*** 

11,12/pag.48 

Câte pătrate perfecte se găsesc între 100 și 1000? 

Câte numere naturale pătrate perfecte se găsesc între 2000 și 3000? 

Arătați că numerele naturale de forma   (   )                 nu pot fi pătrate perfecte, pentru 

orice valoare a numărului natural n.  
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Lecția 14 

 

Compararea puterilor 

 

Cele două situații favorabile sunt: 
1. Dacă puterile au aceeași bază, este mai mare cea cu exponentul mai mare. (m<n atunci am<an) 

a. 23<24  deoarece 3<4 

b. 311>38 deoarece 11 >8 

2. Dacă puterile au același exponent este mai mare cea cu baza mai mare. (a<b atunci an<bn) 

a. 24<34 deoarece 2<3 

b. 1011>911 deoarece 10>9 

Situații nefavorabile sunt când nu avem baze identice și nici exponenți egali. Atunci se vor incerca transformări 

care să conducă la aceeași bază sau la același exponent, utilizând proprietățile cunoscute ale puterilor.  

 

 
TEMA 

(ART) 

1,2,3,4,5,6,7/pag. 50 
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Lecția 15 

 

Baze de numeraţie: scrierea în baza 10, scrierea în baza 2 

 

Sistemul de numerație zecimal are baza 10 iar aceasta conține 10 simboluri (cifre): 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9. A fost 

inventat, se zice, plecând de la posibilitatea de a exprima numerele folosind cele 10 degete de la mâini. Se mai 

numește și scrierea arabă, fiind preluat de la aceștia prin intermediul legăturilor comerciale.  

 

Orice număr este scris ca sumă de produse în care un factor este o putere a lui 10 (descompunere in baza 10).  

Exemple:  

                       

                                            

    ̅̅ ̅̅ ̅                    

În acest sistem 10 unități de un anumit ordin formează o unitate de ordin superior (unități -»zeci-»sute-»mii…) 

 

 

Sistemul de numerație binar are baza 2 și conține două simboluri (0 și 1) În acest sistem două unități deun 

anumit ordin formează o unitate de ordin superior. În baza 2 scrierea tuturor numerelor naturale se face cu 

ajutorul puterilor lui 2. A fost inventat cu mult timp în urmă, dar astăzi este foarte important pentru utilizarea 

calculatoarelor.  

 

UN NUMĂR POATE FI SCRIS ȘI ÎN BAZA 10 ȘI IN BAZA 2 

 

Algoritmii de trecere dintr-o bază în alta : 

  

 
TEMA  

(ART) 

1,2,3,4,5,6,7,8/pag.53 
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Lecția 16,17,18 

Ordinea efectuării operaţiilor. Utilizarea parantezelor 

 

Operațiile studiate până acum se grupează astfel: 
- OPERAȚII DE ORDINUL ÎNTÂI: adunarea și scăderea 

- OPERAȚII DE ORDINUL DOI: înmulțirea și împărțirea 

- OPERAȚII DE ORDINUL TREI: ridicarea la putere. 

Dacă într-un exercițiu sunt operații de același ordin, acestea se efectuează în ordinea în care sunt scrise, de la 

stânga la dreapta.  

EXEMPLE: 27+15-32=42-32=10 

 32.5:8.2=160:8.2=20.2=40 

 

Dacă într-un exercițiu sunt operații de ordine diferite, se efectuează mai întâi operațiile de ordinul trei, dacă 

există, apoi operațiile de ordinul doi, când există și în final operațiile de odinul întâi (dacă există), respectând de 

fiecare dacă ordinea în care sunt scrise, de la stânga la dreapta.  

EXEMPLE:                        

                                                                 
 

Dacă într-un exercițiu există și paranteze, se efectuează mai întâi toate operațiile din parantezele rotunde, apoi 

cele din parantezele drepte (dacă există) apoi cele din acolade (dacă există) și în final ce avem în afara 

acoladelor (dacă există), respectând de fiecare dată ordinul operațiilor și scrierea de la stânga la dreapta. 

OBS:se numesc paranteze rotunde (), paranteze pătrate [], acolade {} 

EXEMPLU: (         )           (     )                              
               

   ,        (           )-        
   ,        (          )-        
   ,        (      )-        
   ,            -        
   ,         -        
   ,        -        
               
             
       

Dacă apar paranteze în interiorul altor paranteze, ordinea este rotunde – in drepte – in acolade. Calcularea unui 

continut dintr-o paranteză rotundă va conduce la eliminarea acesteia si inlocuirea parantezelor drepte cu rotunde 

și a acoladelor cu drepte. Se repetă calcularea și înlocuirea până la eliminarea tuturor parantezelor.  

 

TEMA 16 

(ART) 

1,2,3,4,5/pag.56 

 

TEMA 17 

(ART) 

6,7,8/pag.56  

Minitest pag. 56 

 

TEMA 18 

(ART) 

TEST EVALUARE pag. 57 
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Lecția 19 

 

Probă de evaluare 

 
I. Pe foaia de rezolvare scrieți numai rezultatele (30 puncte) 

1. Scrierea sub formă de putere a numărului           este .............   (10p) 

2. Puterea      are baza egală cu ........... și exponentul egal cu .......... (10p) 

3. Numărul 23 se scrie în baza 2 ca  ........... 

II. Pe foaia de rezolvare scrieți numai litera răspunsului corect. Doar unul dintre cele patru răspunsuri este 

corect (30 puncte) 

1. Rezultatul calculului       ,(    )      - este : 

A. 130 

B. 1100 

C.   90 

D. 1200 

2. Ultima cifră a numărului    este 

A. 0 

B. 5 

C.              6 

D. 1 

3. Cel mai mare dintre numerele                                            

       este : 

A. A 

B. B 

C.               C 

D. D 

III. Pe foaia de rezolvare scrieți pentru următoarele exerciții rezolvările complete (30 puncte) 

1. Efectuați:  

a) (  )
  
 (   )

 
  

b) (            )   

2. Calculați: 0(  )
 
       (  )

 
      1  (                 ) 

3. Arătați că numărul        nu este un pătrat perfect.  
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Lecția 20, 21 

La dispozitia profesorului 

 

CORECTARE și rezolvare lucrare 

EXERCIȚII ordinea operațiilor. 

 

 

 

-- 
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Lecția 22 

Metoda reducerii la unitate 

 

Această metodă se aplică pentru multe probleme întâlnite în practică, îm situații în care apar mărimi care depind 

unele de altele, astfel: dacă valorile uneia dintre mărimi cresc de un anumit număr de ori, atunci și valorile 

celeilalte mărimi cresc sau descresc de același număr de ori.  

 

Rezolvarea constă în aflarea mărimii cerute printr-o fază intermediară de comparare cu unitatea. Sunt două 

tipuri: 
1. Dacă o mărime  crește de n ori, atunci și cealaltă mărime  crește de n ori.  (cazuri: prețul produselor, 

timp pentru deplasare,  

 

2. Dacă o mărime crește de n ori, atunci cealaltă scade de n ori (cazuri: muncitori care efectueaza lucrări, 

robineți de umplere a bazinelor, camioane care transporta cantitati de marfă.  

 

3 kg de lămâi costă 15 lei. Cât costă 4 kg de lămâi de aceeași calitate? 

 

Practic se face astfel>  
- Se scriu datele problemei din nou, folosind culegerea valorilor numerice cu puncte puncte intre ele. 

3kg…………..15 lei 

4 kg ……………x lei. 

- Intre datele care sunt cunoscute (3kg si 4kg, in cazul nostru) se insereaza o linie care are unitatea (adica 1 kg) sise 

rezolva in doi pasi> primul = aducerea la unitate (aflu necunoscuta din dreptul lui 1kg >>al doilea = multiplicarea 

unității pentru a rezolva problema (costul unui kg il înmulțesc cu 4) 

3kg ……………15 lei 

1kf ………………..? 

4 kg ……………..x lei 

Prima> 1kg = 15:3 = 5 lei 

A doua>> 4 kg = 5 lei inmulțit cu 4 kg = 20 de lei  

. 

 

Șase muncitori pot efectua o lucrare în 4 zile. În câte zile pot efectua aceeași lucrare 8 muncitori? 

REZOLVARE: 

6 muncitori ……………..4 zile 

1 muncitor ……………….4 zile x 6 = 24 de zile 

8 muncitor ……………….24 zile : 8 = 3 zile. 

Așadar, dacă 6 muncitori pot efectua o lucrare în 4 zile, atunci 1 muncitor va efectua lucrarea într-un timp de 6 

ori mai mare adică în 24 de zile 

Dacă un muncitor efectuează lucrarea în 24 de zile, atunci 8 muncitori o vor face în de 8 ori mai repede, adică 

24:8 = 3 zile. 

 

TEMA 22 

* 
1. Andrei cumpără 6 kg de mere și plătește 18 lei. Cât costă 1 kg de mere? 

2. Un kg de pere costă 4 lei. Cât costă 6 kg de pere? 

3. În 6 baxuri de suc se găsesc 72 doze. Câte doze de suc se găsesc în 10 baxuri? 

4. Trei zugravi termină de zugrăvit un apartament în 14 ore. În câte ore ar termina lucrarea 7 zugravi? 
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**În 3 zile, 5 copii adună 90 de kg de ciuperci. Dacă la cules merg 9 copii, câte kg de ciuperci vor aduna în 2 

zile, știind că toți culeg la fel, aceeași cantitate de ciuperci pe zi?Rezolvă problema răspunzând la următoarele 

întrebări: 
- Câte kg de ciuperci adună cei 5 copii într-o zi? 

- Câte kg de ciuperci adună un copil într-o zi? 

- Câte kg de ciuperci adună 9 copii într-o zi? 

- Câte kg de ciuperci adună 9 copii în două zile? 

*** 

7 rațemănâncă 21 kg de grâu în 3 săptămâni. Mai vin încă 3 rațe. Cât grâu este necesar pentru a hrăni toate rațele timp 

de o săptămână? 
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Lectia 23, 24 

Metoda comparaţiei 
Spre deosebire de metoda reducerii la unitate, unde apar două mărimi (numar kg mere, pret mere de ex.) în 

metoda comparației apar trei mărimi dar și mai multe informații. (cumpar și mere, și pere și dau la magazin o 

anumită sumă) . 
Sunt două moduri de rezolvare: 
- Metoda substituției 

- Metoda reducerii 

ambele având ca scop mai întâi eliminarea uneia dintre mărimi, apoi găsirea răspunsului pentru cea rămasă și la 

sfârșit rezolvarea și pentru mărimea care a fost eliminată. 

(aflu cât costă doar merele, apoi aflu și perele) 

 

 

METODA REDUCERII 

Eliminarea unei necunoscute prin scădere. 

În rezolvarea prin metoda comparației este important să identificăm cauza care duce la diferențierea celor două situații. 

Marina a cumpărat 2 kg de mere și 3kg de pere pentru care a plătit 21 de lei. 

Andrei a cumpărat 2 kg de mere și 5 kg de pere pentru care a plătit 31 de lei. Cât costă 1 kg de mere și cât unul de pere? 

Comparăm numărul produselor de același fel. Deoarece ambii au cumpărat 2 kg de mere, atunci rezultă că diferența de 

preț plătit provinde din diferența de pere cumpărate. 

2kg mere…………..3kg pere……………….21 lei 

2kg mere……………5 kg pere………………31 lei 

Reiese că diferența de bani (31-21 = 10 lei) provine din diferența de pere cumpărate (5-3= 2kg).  

Dacă 2 kg de pere costa 10 lei atunci 1 kg de pere costa 5 lei. 

A rămas să aflăm cât e kg de mere. 

Daca 2 kg de mere + 3 kg de pere (care fac 3 x 5 = 15 lei) fac 21 de lei atunci  

2 kg de mere costă 21 -15 = 6 lei 

1 kg de mere costă 6:2 = 3 lei 

Prin urmare 1 kg de mere costa 3 lei iar 1 kg de pere costă 5 lei. 

 

Apar și situații în care nu este exact numărul corespunzător unei mărimi în ambele situații. Se fac atunci înmulțiri sau 

împărțiri pentru a se ajunge la situații compatibile, în care se poate face scăderea. 

Exemplu:  

Marina a cumpărat 2 farfurii și 5 pahare și a plătit 40 de lei iar Andrei a cumpărat 4 farfurii și 3 pahare și a plătit 38 de 

lei. Căt costă o farfurie și cât costă un pahar? 

2 farfurii………………….5 pahare…………….40 de lei 

4 farfurii………………….3 pahare ……………38 de lei. 

Observ că nu apar mărimi cu valori identice. Dar dacă aș presupune că Marina a cumpărat de două ori mai mult din 

fiecare: atunci a plătit de două ori mai mult in total 

4 farfurii…………….10 pahare……………….80 de lei 

4 farfurii………………..3 pahare………………38 de lei. 

Acum putem observa că sunt număr egal de pahare, iar diferenta de preț provine din diferența de pahare cumpărate: 

10-3= 7 pahare cumpărate in plus de Marina conduc la o diferență depreț de 80-38 = 42 de lei 

7 pahare – 42 de lei atunci 1 pahar costă 42:7 = 6 lei. 

Revenim ca să aflăm costul unei farfurii: 2 farfurii și 5 pahare (care costă 5 x 6 = 30 de lei) costă 40 de lei 

Deci 2 farfurii costă 40-30 = 10 lei 

1 farfurie costă 10:2 = 5 lei. 

Așadar 1 farfurie costă 5 lei, un pahar costă 6 lei. 
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TEMA 23 

1. Alexandra cumpără de la librărie 5 creioane și 2 pixuri cu 16 lei, iar Andreea plătește pentru 5 creioane și 4 pixuri 

22 de lei. Cât costă 1 creion și cât 1 pix? 

2. Hotelul Poiența a plătit 4 televizoare și 2 frigidere cu 13100 lei iar hotelul Veverița a plătit pentru 2 televizoareși 

6 frigidere suma de 14200 lei. Cât a costat un televizor și cât un frigider? 

3. 3 robinete și 7 pompe umplu un bazin cu capacitatea de 71 hl într-o oră. Trei robinete și 3 pompe umplu un 

bazin de 39 hl într-o oră. Aflați debitul unei pompe și debitul unui robinet. 

 

LECȚIA 24 

METODA SUBSTITUȚIEI 

 (eliminarea unei necunoscute prin înlocuire) 

 

Atunci când avem trei mărimi dar cunoaștem și o relație între două dintre ele, atunci se va face substituția 

(inlocuirea) în relațiile din problema a unei dintre mărimi prin cealaltă. 

 

6kg de lămâi și 4 kg de cartofi costă 52 de lei. Știind că 6 kg de lămâi costă tot cât 9 kg de cartofi, aflați cât 

costă 1 kg din fiecare.  

Rezolvare 

6 kg lămâi................4 kg cartofi ...............52 lei 

 Deoarece 6 kg lamâi costă tot cât 9 kg de cartofi putem face substituție 

9 kg cartofi................4 kg cartofi ...............52 lei 

Deci 9+4=13 kg cartofi costă 52 de lei 

1 kg de cartofi = 52:13 = 4 lei 

Ca să aflăm cât costă și un kg de lămâi avem: 

6 kg de lămâi costă = 9 kg de cartofi = 9 x 4 =36 de lei 

1 kg de lămâi costă 36:6 = 6 lei 

Prin urmare: 1 kg de lămâi costă 6 lei iar 1 kg de cartofi costă 4 lei. 

 

 

TEMA 24 

(ART) 

MINITEST /pag.66 

 

5 canari și 4 papagali mănâncă împreună 880 g de boabe de cereale, iar 2 canari și 3 papagali mănâncă 

împreună 520 g de boabe de cereale. Câte grame de boabe de cereale mănâncă 3 canari și 5 papagali. 

 

30 kg de lămâi și 45 kg de mere costă 360 de lei. Știind că 6 kg de lămâi costă tot cât 9 kg de mere, să se afle 

cât costă 1 kg de lămâi și cât costă 1 kg de mere. 

 

24 de sărituri ale unui ogar măsoară 36 de metri, tot atât cât măsoară 36 de sărituri ale unei vulpi. Celungime 

are săritura vulpii? 
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Lecția 25 

 

Metoda figurativă sau metoda grafică 

 

Reprezentarea datelor se face prin segmente de dreaptă, care sunt luate ca părți egale dintr-un întreg. Prin 

aceasta se pot afla două numere atunci când se cunosc suma și diferența, sau suma și câtul sau diferența și câtul 

lor.  

 

TIP 1 (cunosc suma și diferența a două numere) 

Dacă în probleme apar expresii precum ÎN TOTAL, LA UN LOC, IMPREUNĂ – pentru SUMĂ (+) 

Și cu…mai mare / cu … mai mic(ă) – pentru DIFERENȚĂ (-) 

 

 
 

TIP 2 (cunosc suma și câtul a două numere) 

Dacă în probleme apar expresii precum ÎN TOTAL, LA UN LOC, IMPREUNĂ – pentru SUMĂ (+) 

Și de…ori mai mult/puțin sau de … ori mai mare/mic sau de … ori mai tânăr/vârstnic sau de … ori mai 

ieftin/scump – pentru CÂT. 
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TIP 3 (cunosc diferența și câtul a două numere) 

Dacă în probleme apar expresii precum ÎN TOTAL, LA UN LOC, IMPREUNĂ – pentru SUMĂ (+) 

Și de…ori mai mult/puțin sau de … ori mai mare/mic sau de … ori mai tânăr/vârstnic sau de … ori mai 

ieftin/scump – pentru CÂT. 

 

Problema: Dacă vârsta tatălui este de 3 ori mai mare decât vârsta fiului este cu 28 de ani mai tânăr decât tatăl 

avem următoarea reprezentare grafică 

 

 
1. Cât reprezintă o parte? Raspuns 28:2= 14 

2. Vârsta fiului = 14 

3. Vârsta tatălui = 14 . 3 = 42 (se mai poate calcula și cu 14+28=42 de asemenea) 

IMPORTANT: Segmentele sunt egale, în toate cazurile reprezentate. Sunt unitatea de referință pentru toate 

celelalte date dinproblemă. 

 

TEMĂ 

(ART) 

* 

1,2,3,5,6/pag70 

** 

7,8,9,10/70 
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LECȚIA 26 

METODA FIGURATIVĂ FOLOSIND SIMBOLURI 

 

Într-o fructieră sunt de 3 ori mai multe prune decât mere. La masă sunt 5 persoane și fiecare dintre ele mănâncă 

un măr și o prună. Astfel rămân în fructieră de 5 ori mai multe prune decât mere.  

Câte prune și câte mere au fost inițial ? 

 

REZOLVARE. 

INIȚIAL putem face o grupare a fiecărui măr (M) cu câte 3 prune (3P) în fructieră astfel: 
  

 
 
  

 
 
  

 
   

  

 
 

După ce sunt mâncate  (cele 5 persoane consumă 5 prune și 5 mere) dintre ele, avem următoarea grupare 

posibilă în fructieră: 

 

INTERMEDIAR 1 (după mancare MERE) 
  

 
 
  

 
 
  

 
    

  

 
            ⏟        

       

  (după ce s-au consumat 5 MERE și am stricat deci 5 grupe astfel rămânând 5 

x 3 = 15prune) 

 

INTERMEDIAR 2 (după mâncarea și PRUNE) 

 

 
  

 
 
  

 
 
  

 
    

  

 
            ⏟        

       

  (convenim că s-au mâncat din cele 15 prune care nu sunt grupate si au ramas 

deci 15 – 5 = 10 prune negrupate) 

  

Dacă la final ar fi nevoie de a se face o nouă regrupare a prunelor astfel ca sa se obțină  

 

FINAL gruparea lor astfel: 
  

 
 
  

 
   

  

 
 

CUM PROCEDEZ? 

Se iau prunele negrupate și se adaugă câte doua în fiecare grupă? Iar cu 10 prune se pot obține din grupe de 3 

prune >> grupe de câte 5 prune prin repetarea de 10prune:2pefiecaregrupă = 5 grupe. 

Așadar la urmă, după masă, au rămas 5 grupe de forma  
  

 
 
  

 
   

  

 
  

Adică 5 mere și 5x5= 25prune. 

INIȚIAL AU fost 5+5 = 10 mere si 25+5 = 30 de prune. 

 

TEMA 26 

 
1. La un eveniment în sala de sport a școlii asistă mai mulți elevi. Dacă pe fiecare bancă se așază 4 elevi, atunci 18 

nu mai au loc. Dacă se așază câte 5 elevipe fiecare bancă, atunci rămân 4 bănci libere. Câte bănci și câți elevi 

sunt în sală? 

2. Într-o cutie sunt  de 5 ori mai multe bile roșii decât galbene. Dacă se scot 5 bile roșii și se adaugă o bilă galbenă, 

atunci în cutie sunt de 4 ori mai multe bile roșii decât galbene. Câte bile de fiecare culoare au fost inițial în 

cutie? 
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Lecția 27 

 

 Metoda mersului invers  

se aplică dacă o problemă cere aflarea unui număr sa a unei mărimi necunoscute asupra căreia se realizează, 

succesiv, mai multe acțiuni/operații. În aceste probleme elementul necunoscut apare la începutul succesiunii de 

operații.  

 

Discuție: 
- Ce operație efectuați pentru aflarea numărului natural care adunat la 19 dă 33? 

- Ce operație efectuați pentru aflarea numărului din care, dacă scădem 19 obținem 22? 

- Ce operație efectuați pentru aflarea numărului pe care trebuie să-l scădem din 52pentru a obține 19? 

- Ce operație efectuați pentru aflarea numărului care înmulțit cu 6 dă 72? 

- Ce operație efectuați pentru aflarea numărului care împărțit la 11 dă 9? 

- Ce operație efectuați pentru aflarea numărului la care trebuie împărțit 99 pentru a obține 9? 

Operații inverse : 

Adunarea / scăderea 

Scăderea / adunarea 

Inmulțirea /împărțirea 

Împărțirea /înmulțirea 

EXEMPLE. 

 

OBSERVAȚIE:  

marire CU o valoarea = ADUNARE 

mărire DE un număr de ori = ÎNMULȚIRE 

micșorare CU o valoare = SCĂDERE 

micșorare DE un număr de ori = ÎMPĂRȚIRE 

 

Într-o pensiune la munte sunt cazați luni un număr de turiști. 

Marți pleacă 2 turiști 

Miercuri numărul lor se dublează față de ziua precedentă 

JOI mai vine un turist în pensiune. 

Vineri rămâne în pensiune o treime din numărul existent joi, adică rămân15 turiști. 

Câți turiști erau cazați luni? 

 

TEMA 27 

(ART) 

1,2,3/pag.75 

 

LECȚIA 28 

UN număr se împarte la 2, câtul se adună cu 40, suma se dublează, iar din rezultat se scade 30 și se obține 150.  

După citirea enunțului, se scrie șirul de operații 

 (      )           
Și apoi se află succesiv: 
- Descăzutul (      )           (      )        

- Factorul necunoscut: (      )                  

- Termenul necunoscut                   

- Factorul necunoscut              

NOTĂM FACTOR NECUNOSCUT CU x și astfel apar ecuațiile. 

TEMA 28  

(ART) 

MINITEST/pag75. Se vor transforma problemele în ecuații apoi se rezolvă ecuațiile.  
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Lecția 29 

 

Metoda falsei ipoteze 

se poate utiliza pentru rezolvarea unorprobleme în care apar două mărimi. (exemplu, în 10 bidoane, unele de 3 

litri, altele de 5 litri, sunt 36 litri de apă. Câte bidoane de fiecare mărime avem?) 

Se parcurg următorii pași: 
1. Se presupune că mărimile ar fi de același fel, se efectuează un calcul pentru a stabili dacă presupunerea făcută e 

adevărată sau falsă? (să zicem că sunt toate ar fi de 3 litri si nici unul de 5 litri. Am avea in ele 3x10 = 30 de litri, 

deci nu e o presupunere corectă, pentru că noi stim că sunt 36 în total) 

2. Se stabilește cu cât, sau de câte ori diferă rezultatul față de cel din enunț (avem o diferență aici de 36-30 =  6litri 

care ar trebui pusă în bidoanele mai mari) 

3. Se stabilește ce modificare obțin dacă înlocuim o marime din prima cu una din a doua categorie (dacă în loc de 

bidon de 3 am bidon de 5 litri atunci diferența ocupată e de 2 litri pentru fiecare). Împărțind diferența totală 6 

de litri la diferența pentru fiecare înlocuire (2 litri) se obține numărul de înlocuiri care trebuie efectuate. (6:2 = 3 

bidoane mai mari) 

4. Se finalizează rezolvând problema.  (3 bidoane de 5 litri și fiind in total 10 bidoane, vom avea și 10-3=7 bidoane 

de 3 litri) 

TEMA 29 

(ART) 

3,4,5,6/pag. 78 

 

LECȚIA 30 

MINITEST  (in clasa) 

TEMA 30 

Fără temă 
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Lecția 31 

Probă de evaluare 

 
I. Pe foaia de rezolvare scrieți numai rezultatele (30 puncte) 

1. Doi saci de zahăr cântăresc 12 kg. Nouă saci de același fel cântăresc …….. 

2. Trei camioane transportă o cantitate de marfă în 4 ore. Șase camioane transportă aceeași cantitate de 

marfă în ……. 

3. Suma a două numere naturale este 72, iar al doilea număr este jumătate din primul . Numărul mai mare 

este egal cu……. 

II. Pe foaia de rezolvare scrieți numai litera răspunsului corect. Doar unul dintre cele patru răspunsuri este 

corect (30 puncte) 

1. Diferența a două numere este 1200, iar numărul mai mare este de 6 ori mai mare decât celălalt. 

Numărul mai mare este:  

a) 200 

b) 1000 

c) 1240 

d) 1440  

2. 5 mașinuțe și un roboțel costă 140 de lei. Dacă prețul unui roboțel este dublul prețului unei mașinuțe, 

atunci prețul roboțelului este : 

a) 40 lei 

b) 20 lei 

c) 70 lei 

d) 25 lei 

3. 5 bilete la un meci la tribuna a doua și 3 bilete la peluză costă 130 de lei. 8 bilete la tribuna a doua și 3 la 

peluză costă 190 lei. Un bilet la tribuna a doua costă: 

a) 10lei 

b) 20 lei 

c) 25lei 

d) 15 lei 

III. Pe foaia de rezolvare scrieți pentru următoarele exerciții rezolvările complete.(30 puncte) 

1. 8 camioane transportă 640 t de marfă în 10 zile. În câte zile vor transporta 10 camioane 320 t de marfă? 

2. Într-un bloc sunt 26 de apartamente cu 2 și 3 camere. Știind că numărul total de camere este 64, aflați 

câte apartamente de fiecare fel sunt. 

3. Dintr-un număr scad 5 , diferența o împart la 3, câtul îl adun cu 44, suma o dublez și obțin120. Care este 

numărul? 
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Lecția 32 

La dispozitia profesorului 

 

Se introduc , pornind de la metoda mersului invers, ecuațiile cu o necunoscută/ 

Exerciții. 

 

Lecția 33 

TEMA 

(PERIANU) 

Aplicații (PERIANU) 20/132 – 32/133 
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Lecția 34 

 

Divizor. Multiplu   

 

 
Divizori proprii . Divizori improprii. Pentru un număr natural    , numerele 1 și a se numesc divizori 

improprii ai lui a. Ceilalți divizori, dacă există, se numesc divizori proprii. 

Exemplu: pentru numărul 10 avem1 și 10 divizori improprii iar 2 și 5 divizori proprii. 

(nu se pune problema existenței divizorilor proprii sau improprii pentru numerele 0 sau 1) 

 

UN NUMĂR NATURAL CARE ARE EXACT DOI DIVIZORI (1 și el însuși) se numește NUMĂR PRIM 

Exemple:2,3,5,7,11,13,17,19. 

UN număr natural mai mare decât 1 care, pe lângă 1 și numărul însuși, mai are și alți divizori se numește 

NUMĂR COMPUS. 

 

1 nu e nici prim nici compus. 

2 e sigurul prim par. 

 

 

Exemple,  

divizorii numerelor: 2,6, 12, 15, 21, 23 

multiplii lui 7 mai mici decât 100,  

multiplii lui 11 mai mici decât 142,  

multiplii lui 5 mai mari decât 24 și mai mici decât 48 

 

TEMA 34 

(ART) 

1,2,3/pag.84 

MINITEST 1/85 

 

  



Page 42 of 83 

 

Lecția 35 

 

Divizori comuni. Multipli comuni 

 

PROPRIETĂȚI  

 
1. Dacă d|a și a|b, atunci d|b, pentru numere naturale oarecare, cu             

2. Dacă d|a, atunci d|(n.a) 

3. Dacă d|a și d|b, atunci d|(a+b) și d|(a-b) 

(EXEMPLE) 

 

Exemple: 

Se vor calcula și pune in evidență divizori comuni pentru 46/60, 75/50 

Se vor calcula și pune în evidențî multipli comuni pentru 9 și 12 mai mici decât 145, 6 și 8 mai mici decât 99. 

 

LUCRU 11/pag.85(ART) 

Luca pregătește pachete pentru  petrecere. Baloanele se vând în seturi de câte 18, fluierele în seturi de câte 12 și 

coifurile î n seturi de câte 8. Câte seturi din fiecare ar trebui să cumpere Luca pentru a putea pune în fiecare 

pachet un număr egal de baloane, fluiere și coifuri? 

 

TEMA 
(ART) 

10,12,13,14/pag. 85 
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Lecția 36 

 

 Aplicații ale divizibilității 

 

LUCRU (PERIANU)7/pag.137 și 8/pag. 138 
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Lecția 37 

 

 Criteriile de divizibilitate cu 2, 5 și 10 

 

 
EXEMPLE: 

 

Care din următoarele numere : 124,420,250,407,954,678,2003,5000,4075,15009 sunt  
- Divizibile cu 2 

- Divizibile cu 5  

- Divizibile cu 10 

Scrie toate numerele divizibile cu 2 de forma    ̅̅ ̅̅ ̅, 
Scrie toate numerele divizibile cu 5 de forma     ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅, 
Scrie toate numerele divizibile cu 10 de forma     ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅, 
 

 

TEMA 37 

(ART) 

2,4,5,6/pag.88 
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Lecția 38 

 

Criteriile de divizibilitate cu 3 și 9 

 

  
EXEMPLE. 

 

TEMA 38 

(ART) 

* 

7,8,9/pag.88 

** 

10,11,12/pag.88 
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Lecția 39 

 

Aplicații la criterii de divizibilitate 

 

Definiție divizibilitate cu 4 și cu 25. 

 

 

TEMA 39 

(ART) 

* 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10/pag.93 

11,12,13,14/pag 93 
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Lecția 40 

 

Numere prime. Numere compuse 

 

RELUARE: 

UN NUMĂR NATURAL CARE ARE EXACT DOI DIVIZORI (1 și el însuși) se numește NUMĂR PRIM 

Exemple:2,3,5,7,11,13,17,19. 

UN număr natural mai mare decât 1 care, pe lângă 1 și numărul însuși, mai are și alți divizori se numește 

NUMĂR COMPUS. 

 

1 nu e nici prim nici compus. 

2 e sigurul prim par. 

 

37 e numar prim 

121 este compus pentru că îl are pe 11 ca divizor propriu 

 

Pentru a verifica dacă un număr natural e prim, procedăm astfel. 
a) Împărțim pe rând numărul dat la numerele prime luate în ordine crescătoare (sau verificăm divizibilitatea 

folosind criteriile) până când câtul împărțirii devine mai mic decât împărțitorul 

b) Daca nici una dintre împărțiri nu s-a efectuat cu rest 0, atunci numărul esteprim 

c) Dacă la una dintre împărțiri restul este zera atunci ne oprim și numărul este compus, împărțitorul și câtul fiind 

divizori proprii. 

Se fac calcule pentru 1, 19, 52, 83, 143, 198, 289, 501, 705 

 

TEMA 40 

Impărțiți fiecare dintre următoarele liste de numere în două subliste, una formată din numerele prime și cealaltă 

formată din numerele compuse. 
a) 211, 221, 249, 341, 369 

b) 391, 709 ,899, 1001 

c) 1021, 1989, 2011, 2012 
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Lecția 41 

 

Probă de evaluare 

 
I. Pe foaia de rezolvare scrieți numai rezultatele (30 puncte) 

1. Numărul a divide numărul b se notează cu …….. 

2. Dacă un număr natural diferit de 1 se divide doar cu 1 și el însuși , atunci el se numește ……. 

3. Numerele care au ultima cifră pară sunt divizibile cu …… 

II. Pe foaia de rezolvare scrieți numai litera răspunsului corect. Doar unul din cele patru răspunsuri este 

corect (30 puncte) 

1. Cel mai mare divizor propriu, par, al lui 108 este: 

a) 54 

b) 75 

c) 108 

d) 1 

2. Suma multiplilor impari ai lui 15, mai mici decât 50 este: 

a) 45 

b) 75 

c) 90 

d) 95 

3. Numărul divizorilor lui 75 este:  

a) 4 

b) 6 

c) 5 

d) 8 

III. Pe foaia de rezolvare scrieți pentru următoarele exerciții (30 de puncte): 

1. Arătați că numărul 132.5327-5327.13-5327.19 este divizibil cu 100 

2. Într-un atelier de croitorie s-a adus un val de pânză de 162m. Pentru confecționarea unei bluze se 

folosesc 2 m de pânză, iar pentru o rochie 3m de pânză. Arătați că din toată pânza se pot confecționa fie 

numai bluze, fie numai rochii, fără a rămâne pânză nefolosită. 

3. Aflați cifra a știind că numărul    ̅̅ ̅̅ ̅ este divizibil cu 5 și    ̅̅ ̅̅ ̅ este multiplu de 9. 
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Lecția 42 

Rezolvare test lecția 41. 
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Lecția 43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Se consideră o pizza, pe care trebuie să o împart la 3 copii. Cum se face aceasta? Cât îi revine fiecăruia?  

R: o treime, și se desenează cele 3 părți, ca sectoare de cerc. 

Dacă o împart la patru copii?  

R:sfert , reprezentat grafic. 

Dacă o împart la 2 ?  

R: jumătate., reprezentare grafică. 

O șeptime, o cincime, o șesime.(la muzică o pătrime, o optime, o șaisprezecime) 

 

Definiție. 

O parte dintr-un întreg împărțit în părți de mărimi egale se numește unitate fracționară. 

O fracție ordinară (numită, pe scurt, fracție) reprezintă una sau mai multe din părțile de mărimi 

egale în care a fost împărțit un întreg, adică una sau mai multe unități fracționare. 

O fracție se reprezintă printr-o pereche de numere naturale, a și b, cu b ≠ 0, scrisă sub forma 
 

 
. 

 a se numește NUMĂRĂTOR — arată câte unități fracționare s-au luat  

b se numește NUMITOR — arată în câte părți egale a fost împărțit întregul.  

Linia dintre ele se numește LINIE DE FRACȚIE 

Se citește ―a pe b‖ sau ―a supra b‖ 
 

Revin la pizza și scriem: 
 

 
 
 

 
 
 

 
 în dreptul fiecărei situații. 

 

Exemplificam si dacă se iau mai multe părți (nu toți cei care sunt la masă au mâncat aceeași cantitate) 

Se vor exemplifica 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

O fracție se numește:  

• SUBUNITARĂ dacă numărătorul este mai mic decât numitorul. 

• ECHIUNITARĂ dacă numărătorul este egal cu numitorul. 

• SUPRAUNITARĂ dacă numărătorul este mai mare decât numitorul. 

O fracție subunitară exprimă o cantitate mai mică decât un întreg, o fracție echiunitară arată o cantitate egală cu 

un întreg, iar o fracție supraunitară indică o cantitate mai mare decât un întreg. 
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TEMA: 

 

Scrie fracțiile corespunzătoare: 
a) Două treimi 

b) Un sfert 

c) Doua cincimi 

d) Patru sferturi 

e) Unsprezece pe zece 

f) Treisprezece pe o sută 

g) O jumătate 

h) Trei sferturi 

i) Trei pe cincj 

j) Cinci pe opt 

k) O sutime 

l) Șapte milionimi 

1,2,3,4,5,6 /pag.99 
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Lecția 44 

Compararea fracţiilor ordinare. Reprezentarea pe axă a unei fracţii ordinare 
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TEMA: 

(ART) 

* 

1/pag101 

2,3,4,5,6,7,8,9/pag. 102 

** 

10/pag. 102 
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Lecția 45 

 

Introducerea şi scoaterea întregilor dintr-o fracţie 

 

INTRODUCEREA:La compoziția unei prăjituri e nevoie de 2 căni și trei sferturi de lapte. Se poate scrie ca 

fracția 
  

 
 

 
 

Un număr alcătuit din n întregi și o fracție 
 

 
, unde n, a, b sunt numere naturale, b≠ 0, n≠ 0, se 

numește număr mixt și se notează  
 

 
 

.  
Operația de scriere a unui număr mixt sub formă de fracție se numește INTRODUCEREA ÎNTREGILOR ÎN 

FRACȚIE. Pentru a reprezenta un număr mixt sub forma unei singure fracții, se utilizează egalitatea: 

 
 

 
 
     

 
 

 

SCOATEREA 

Pe un platou intră șapte prăjituri. Câte platouri sunt necesare pentru a aduce la masă 18 prăjituri? 

  
Operația de scriere a unei fracții supraunitare sub forma unui număr mixt se numește SCOATEREA 

ÎNTREGILOR DIN FRACȚIE. 

Pentru a scoate întregii dintr-o fracție, se împarte numărătorul la numitor. Câtul reprezintă întregii, iar restul se 

trece la numărătorul fracției subunitare, care are același numitor ca fracția inițială. Altfel spus, 

dacă a : b = c , rest r, atunci 
 

 
  

 

 
 

.  
Când împărțirea se face exact, fracția exprimă un număr de întregi egal cu câtul:                  
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TEMA 

(ART) 

 

1,2/pag104 

 

  



Page 56 of 83 

 

Lecția 46 

 

Fracții echivalente.Amplificarea fracțiilor 

 

Cum numim și cum scriem că fracțiile subunitare 
 

 
   

 

 
 reprezintă aceeași parte dintr-un întreg? /DESEN/ 

R: Fracții ECHIVALENTE. 

 

 
TEMĂ 

(ART) 

* 

1,2,6/pag.108 
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Lecția 47 

SIMPLIfiCAREA fracţiilor. Cel mai mare divizor comun a două numere naturale 

 
O fracție care nu se poate simplifica prin niciun număr natural se numește fracție IREDUCTIBILĂ. 

O fracție se numește REDUCTIBILĂ dacă se poate simplifica. 

O fracție este ireductibilă dacă cel mai mare divizor comun al numărătorului și numitorului fracției 

este egal cu 1. 

Exemple 

Fracțiile 
 

 
 
 

 
 
 

  
 
  

  
 sunt ireductibile. 

Fracțiile 
 

 
 
  

  
 sunt reductibile, deoarece se pot simplifica prin 2. 

 

 

Scrie toti divizorii lui 12 si toti divizorii lui 16. Identifică divizorii comuni. Identifică pe cel mai mare. 

 

Cel mai mare divizor comun a două numere a și b  se notează cu „c.m.m.d.c.‖ al numerelor sau (a,b). 

 

O fracție se simplifică cu cel mai mare divizor comun al numărătorului și numitorul și devine fracție 

ireductibilă. Justificare: dacă s-ar mai putea simplifica atunci nu ar mai fi fost cel mai mare divizor comun. 

Două numere se numesc PRIME ÎNTRE ELE dacă cel mai mare divizor comun al lor este 1. 

 

 

TEMA 

(ART) 

* 

3,4,7,8,9/pag. 108 

** 

10, 11/pag. 108 

Calculati cel mai mare divizor comun al numerelor: 3 și4; 6 și 18; 6 și 9; 60 și 36 

Găsiți două numere care il au pe 15 cel mai mare divizor comun.Determinați cel mai mare divizor comun al 

numărătorului și al numitorului fracției 
   

   
 și apoi simplificați fracția cu acesta. 
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Lecția 48 

 

Aducerea fracţiilor la un numitor comun. Cel mai mic multiplu comun a două numere naturale. 

 

 

 
TEMA  

(ART) 

1,2,3,4,6/pag.112 
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Lecția 49 

 

Adunarea şi scăderea fracţiilor 

 
1. Pentru a aduna două sau mai multe fracții ordinare cu același numitor, se adună numărătorii și se păstrează 

numitorul comun: 
 

 
 
 

 
 
   

 
                                           

EXEMPLE 

2. Pentru a scădea două fracții ordinare cu același numitor, se scad numărătorii și se păstrează numitorul comun: 
 

 
 
 

 
 
   

 
                                           

EXEMPLE 

3. Pentru a aduna/scădea două fracții ordinare care nu au același numitor , se aduc fracțiile la un numitor comun 

(la c.m.m.m.c. al numitorilor) prin amplificarea fiecăreia cu numărul necesar , apoi se adună/scad după regula 

de adunare/scădere a fracțiilor cu același numitor. 

EXEMPLE. 

TEMA 

(ART) 

* 

1,2,3,4/pag.115 

5/116 

** 

6,7,8/pag. 116 
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Lecția 50 

Înmulţirea fracţiilor ordinare 

 

 

 
TEMA 

1,2,3,4,5/pag. 119 
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Lecția 51 

Împărţirea fracţiilor ordinare 

 

INVERSA fracției ordinare 
 

 
 , unde a și b sunt numere naturale nenule, este fracția ordinară 

 

 
. Produsul dintre o 

fracție și inversa ei este egal cu 1.
 

 
 
 

 
  , pentru orice numere naturale a, b, nenule. 

EXEMPLE. 

 

 
TEMA 

(ART) 

* 

1,2/pag. 121 

3,4/pag. 122 

** 

7,8/pag 122 
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Lecția 52 

Puterea cu exponent natural a unei fracţii ordinare 

 

 
Rămân valabile regulile de calcul cu puteri: 
- Pentru a înmulți două puteri cu aceeași bază se păstrează baza și se adună exponenții (EXEMPLE) 

- Pentru a împărți două puteri cu aceeași bază se păstrează baza și se scad exponenții (EXEMPLE) 

- Pentru a ridica o putere la altă putere se păstrează baza și se înmulțesc exponenții (EXEMPLE) 

- Pentru a ridica un produs la o putere se distribuie exponentul fiecărul factor al produsului (EXEMPLE) 

- Pentru a ridica un cât la o putere se distribuie exponentul fiecărui factor al câtului (EXEMPLE) 

TEMĂ 

(ART) 

1,2,3,4,5/pag. 125 
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Lecția 53 

Fracţii/procente dintr-un număr natural sau dintr-o fracţie ordinară 

 

Unitatea fracționară cu numitorul 100 se numește procent. Altfel spus, 
 

   
, care se mai scrie și 1%, este un procent, 

sau procent. Dacă p este un număr natural, atunci numărul p procente se scrie 
 

   
 sau p%. 

     
   

   
                                      (un produs bio 100%, de ex.) 

 

EXEMPLE.  

Pentru a afla un procent p% dintr-un număr natural (sau dintr-o fracție) se înmulțește fracția 
 

   
 cu numărul 

natural dat (sau cu fracția dată). 

Așadar, dacă p, n, a și b sunt numere naturale, cu b ≠ 0, atunci: 

 

p% din n este egal cu 
 

   
   

   

   
 

 

p% din 
 

 
 este egal cu 

 

   
 
 

 
  (EXEMPLE) 

 

 
In general, o fracție dintr-un număr sau din altă fracție se obține înmulțindu-le: 

 
 

 
                  

 

 
     (EXEMPLE) 

 
 

 
   

 

 
            

 

 
 
 

 
    (EXEMPLE) 

 

TEMA 

(ART) 

 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10/pag. 128 
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Lecția 54 

Probă de evaluare 

 
I. Pe foaia de rezolvare scrieți numai rezultatele (30 puncte) 

1. Rezultatul calculului 
 

 
 
 

 
 
 

 
este ...... 

2. Diferența dintre 30% dub 40 de lei și 40% din 30 de lei este egală cu ............. 

3. Numărul la care trebuie împărțit 3 pentru a obține 6 este egal cu ....... 

II. Pe foaia de rezolvare scrieți numai litera răspunsului corect. Doar unul dintre cele 4 răspunsuri este corect. (30 

puncte) 

1. Rezultatul calculului 
 

 
 .
 

 
 
 

 
/este: 

a) 
  

 
 

b) 
  

  
 

c) 
  

  
 

d) 
 

  
 

2. Rezultatul calculului .
 

 
 
 

 
/   este: 

a) 1 

b) 
 

 
 

c) 6 

d) 
 

 
 

3. Rezultatul calculului 
  

  
 .
 

 
/
 

 este: 

a) 
 

 
 

b) 2 

c) 4 

d) 
 

 
 

III. Pe foaia de rezolvare scrieți  pentru următoarele exerciții rezolvările complete (30 puncte) 

1. Bogdan a economisit 400 de lei. Ce sumă de bani i-a rămas după ce cu 
 

 
 din economii a plătit o excursie? 

2. Lungimea unui dreptunghi este de  
 

 
 , iar lățimea acestuia are 

 

 
 din lungime. Calculați perimetrul 

dreptunghiului.  

3. Prețul unui obiect este de 200 de lei . După o mărire cu 10% , noul preț se micșorează cu 5%.  

a) Calculați prețul final al produsului.  

b) Care esteprețul final dacă se aplică mai întâi reducerea de 5% , urmată de mărirea cu 

10% din noul preț? 
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Lecția 55, 56 

La dispoziția profesorului 

 

Subiectele de la test. 

Temă  = EVALUARE /pag.130-131 
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TEZA SEMESTRUL I 

 

 

Fiecare subiect – 1 punct . Se acordă 1 punct din oficiu. 
1. Efectuați: 

a.            

b.      (   ) 

c.          

d.        

e.        

f.          

2. Câte cifre are numărul 2143? Care sunt acestea? Care este suma cifrelor? 

Este acest număr divizibil cu 2? De ce? 

Este acest număr divizibil cu 3? De ce? 

Este acest număr divizibil cu 5? De ce? 

3. Scrie numărul 28 ca sumă de două numere naturale. Scrie numărul 28 ca produs de două numere naturale. 

4. Calculați: 

a.          

b. (   )  

c.          

d.              

e.       

f. *,(     )   -   +    

g.       ,(  )                -     

5. Compară: 

a.          

b.                  

c.                

d.          

6. Într-o clasă sunt 30 de elevi. Numărul fetelor este cu 4 mai mare decât numărul băieților. Câte fete și câți băieți 

sunt în clasă? 

7. Cinci caiete costă 15 lei. Cât costă 3 caiete? 

8. Scrieți divizorii numărului 36. Scrieți toți multiplii lui 7 mai mici decât 39. 

9. Dacă 6 robinete cu același debit curgând împreună, umplu un bazin în 4 ore, atunci 3 robinete cu același debit , 

curgând împreună, umplu același bazin în ..... ore 
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Lecția 57 

Fracţii zecimale 

 

INTRODUCERE 

O fracție ordinară este reprezentată prin forma a două numere așezate deasupra(numărător) și sub(numitor) o 

linie de fracție 

 

                 
         

       
  

 

Puterile lui 10 

              (      ) 
                  (     )   
                      (        ) 
Etc. 

 

 
 

                                              
REGULĂ: FRACȚIE ZECIMALĂ FRACȚIE ORDINARĂ 

 Orice fracție zecimală cu un număr finit de zecimale se transformă într-o fracție ordinară cu numărătorul 

format din numărul natural obținut din fracția zecimală prin eliminarea virgulei și numitorul o putere a lui 10 cu 

exponentul egal cu numărul de zecimale finite ale fracției. 

(EXEMPLE) 

 

DENUMIRI pentru cifrele din partea zecimală: ZECIMI, SUTIMI, MIIMI (EXEMPLE) 

 

TEMA  

(ART) 

1,2,3,4,5,6,7,8/pag 136 

 

LECTIA 58 

(continuare) 

Rezolvare probleme cu numere exprimate cu bara deasupra. 

Reprezentare pe axa a numerelor zecimale. 

 

MINITEST/pag.136  
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Lecția 59 

 

Compararea și ordonarea fracţiilor zecimale cu un număr finit de zecimale nenule. Aproximări. 

 

Comparăm două numere naturale. 95 și 120. 
1. Este mai mare cel care are mai multe cifre (95<120, primul are 2 cifre, al doilea are 2 cifre) 

2. Dacă au același număr de cifre se compară cifrele de același ordin, de la stânga la dreapta. E mai mare cel 

pentru care se găsește prima cifră mai mare. (1989 <1992 deoarece primele două perechi sunt identice 1=1, 

9=9, dar a treia pereche are la primul valoarea mai mică decât la al doilea 8<9. Nu mai conteaza perechile de 

cifre următoare. 

EXEMPLE 

Comparăm numerele reprezentate prin fracții zecimale. 

 

12,8 față de 11,35. 

Se compară partea întreagă de la fiecare, iar acela care are partea intreagă mai mare e mai mare. 12<11 atunci și 

12,8>11,35. Nu se iau in discuție părțile fracționare. 

(EXEMPLE) 

 

13,9 față de 13,376 

Dacă părțile întregi sunt egale atunci se compară părțile fracționare și aici se compară, de la stânga la dreapta, 

începând de lângă virgulă, zecimalele de acelați ordin. Mai mare este numărul corespunzător zecimalei mai 

mari din prima pereche de zecimale diferite. (9>3 atunci 13,9>13,376, și nu mai contează celelalte zecimale din 

al doilea număr) 

(EXEMPLE) 

 

APROXIMĂRI 

În multe situații, pentru a ușura calculele, suntem nevoiți să rotunjim numerele cu care operăm. Rotunjirea este 

o aproximare prin lipsă sau prin adaos, care se face astfel: 

1. citim cifra din dreapta ordinului la care se face rotunjirea; 

2. dacă această cifră este 0, 1, 2, 3 sau 4, atunci ea se neglijează; dacă aceasta este 5, 6, 7, 8, 9, atunci se 

mărește cu o unitate cifra ordinului la care se face rotunjirea. 

(EXEMPLE cu numere naturale – mii, zeci si cu fractii zecimale zecimi, sutimi, miimi) 

 

TEMA  

(ART) 

* 

1,2,3,4,6,/pag 139 

** 

7,8,9/pag.139 
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Lectia 60 

Adunarea şi scăderea fracţiilor zecimale cu un număr finit de zecimale nenule. 

 

ADUNAREA 

Presupunem că avem de adunat fracțiile zecimale: 2,6 și 1,29. Putem face prin două metode: 
1. se transformă fiecare în fracție ordinară, se aduc la același numitor, se adună apoi se transformă în fr zecimală 

2. se adună cifrele de ordine similare: unități cu unități, zecimi cu zecimi, sutimi cu sutimi, șamd. 

Observăm că rezultatele sunt identice.  

Metoda de lucru cea mai utilizată este 

PENTRU A ADUNA DOUĂ FRACȚII ZECIMALE care au un număr finit de zecimale nenule, procedăm 

astfel: așezăm fracțiile zecimale una sub alta, astfel încât partea întreagă a primei fracții să fie sub partea 

întreagă a celei de-a doua, virgula sub virgulă, zecimile sub zecimi, sutimile sub sutimi ș.a.m.d., apoi adunăm 

după regula de adunare a numerelor naturale. La final, virgula se coboară la sumă, sub virgulele termenilor. 

(EXEMPLE) 

 

SCĂDEREA 

 

Vlad cumpără o sticlă de apă plată care costă 3,5 lei. Ce rest primește Vlad dacă a plătit cu o bancnotă de 10 

lei? 

 

Vom folosi acelați procedeu ca la adunarea fracțiilor zecimale: se așează una sub alta, astfel încât partea 

întreagă să fie peste partea întreagă, virgula peste virgulă, zecimile sub zecimi, sutimile sub sutimi, etc. Unde 

nu avem valori se completeaza cu zerouri. Scădem numerele ca și cum ar fi naturale, apoi se coboară virgula 

sub virgula termenilor. 

(EXEMPLE) 

 

TEMĂ 

(ART) 

* 

1,2,3/pag.141 

4,5,6,7,8/pag. 142 

** 

10/142 
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Lecția 61 

 

Înmulţirea fracţiilor zecimale cu un număr finit de zecimale nenule 

 

Andreea dorește să cumpere 10 prăjituri, cu prețul de 4,35 lei bucata. Cât trebuie să plătească?  

A ales să transforme fracția zecimală în fracție ordinară și a obținut:          
   

   
     

   

  
          

Observ că de fapt am mutat virgula cu un pas mai la dreapta. 

 

ÎNMULȚIREA UNEI FRACȚII ZECIMALE CU UN NUMĂR FINIT DE ZECIMALE NENULE CU O 

PUTERE A LUI 10 se face mutând virgula spre dreapta peste atâtea cifre câte arată exponentul lui 10 (dacă nu 

sunt cifre suficiente la partea zecimală, se completează cu zerouri). 

Exemple 

0,073 ⋅ 10 = 0,73 ; 

0,073 ⋅ 100 = 7,3 ; 

0,073 ⋅ 1 000 = 73 ; 

0,073 ⋅ 10 000 = 730 ; 

124,98 ⋅ 10 = 1 249,8 ; 

3,673 ⋅ 100 = 367,3. 

 

PENTRU A ÎNMULȚI O FRACȚIE ZECIMALĂ CU UN NUMĂR FINIT DE ZECIMALE NENULE CU UN 

NUMĂR NATURAL, se înmulțesc numerele ca și când ar fi numere naturale (fără a ține seama de virgulă), iar 

la produs se despart prin virgulă, numărând de la dreapta spre stânga, atâtea zecimale câte are fracția zecimală. 

(EXEMPLE) 

 

 

TEMA  

(ART) 

1,2,3/pag. 144 
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Lecția 62 

(continuare) 

Pentru a înmulți două fracții zecimale cu un număr finit de zecimale nenule, se înmulțesc numerele neținând 

seama de virgulă, ca și când ar fi naturale, iar la rezultat se despart prin virgulă, numărând, de la dreapta spre 

stânga, atâtea cifre câte zecimale au împreună cele două fracții. 

 

(EXEMPLE) 

 

TEMA 

(ART) 

 

* 

4,5,6,7,8,9, 13/pag.145 

** 

12/pag.145 
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Lecția 63 

 

Împărţirea a două numere naturale cu rezultat fracţie zecimală 

 

Vlad a cumpărat 10 bomboane pentru care a plătit 5 lei, 100 de rezerve pentru stilou pentru care a plătit 30 de 

lei și un set de 1 000 de capse pentru care a plătit 9 lei. Calculați prețul unei bomboane, prețul unei rezerve și al 

unei capse. 

Raspuns: 5:10 = 0,5 

30:100=0,3 

9:1000=0,009 

 

Orice număr natural n se poate scrie sub forma unei fracții zecimale, astfel: n,0 ; n,00 ; n,000 etc.  

 

PENTRU A ÎMPĂRȚI UN NUMĂR NATURAL LA O PUTERE A LUI 10, se mută virgula spre stânga peste 

un număr de cifre egal cu exponentul puterii lui 10. 

Exemple 

24 : 10 = 2,4 ;   234 : 10 = 23,4 ; 7 : 100 = 0,07 ;    234 : 1 000 = 0,234 ;    15 : 1 000 = 0,015 ; 234 : 100 = 2,34. 

 

PENTRU A ÎMPĂRȚI DOUĂ NUMERE NATURALE, se procedează astfel: se împarte mai întâi partea 

întreagă la numărul dat. Dacă împărțirea nu este exactă, se adaugă virgula după deîmpărțit, se adaugă zerouri și 

se scrie virgula la cât, apoi se continuă împărțirea ca la numere naturale, fără a ține cont de virgula de la 

deîmpărțit. 

(EXEMPLE) 

 

REGULA 1 

Prin împărțirea a două numere naturale în care împărțitorul nu are alți divizori primi în afara lui 2 și/sau a lui 5, 

se obține o fracție zecimală cu un număr finit de zecimale nenule 

3/16, 3/40 

 

Regula 2 

Prin împărțirea a două numere naturale în care împărțitorul nu se divide nici cu 2, nici cu 5, se obțineo fracție 

infinită zecimală periodică simplă (numărul/numerele care se repetă încep imediat după virgulă). 

1/3, 47/27 

 

Regula 3 

Prin împărțirea a două numere naturale în care împărțitorul este divizibil cu cel puțin unul dintre numerele 2 și 

5 și are cel puțin un alt divizor prim în afară de 2 sau 5 se obține o fracție infinită zecimală periodică 

mixtă(numărul/numerele care se repetă nu încep imediat după virgulă). 

47/12, 53/22 

 

SE CITESC 

3,15 = trei virgulă cincisprezece 

3,(12)= trei virgulă perioadă doisprezece 

3,12(3)= trei virgulă neperioadă doisprezece perioadă trei 

3,1(23)= trei virgulă neperioadă unu perioadă douăzeci și trei 

 

TEMA  

Precizează dacă rezultatul împărțirii este număr natural, fracție zecimală finită, fracție zecimală periodică 

simplă sau fracție zecimală periodică mixtă: 

42:3; 56:8; 63;21; 37:5; 19:4; 48:20; 125:50; 2:3; 5:7; 17:33; 123:9; 37:6; 143:12; 49:2 

 

 

  



Page 73 of 83 

 

Lecția 64, 65, 66 

 

Media aritmetică a două sau mai multor numere naturale 

 
 

 

EXEMPLE 

 

TEMA 64 

4,5,6/pag.149 

 

 

TEMA 65 

12,13,14,15,16/pag. 150 

 

TEMA 66 

MINITEST/pag. 150 
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Lecția 67 

 

Transformarea unei fracţii zecimale într-o fracţie ordinară 

 
1. Orice fracție zecimală finită se poate transforma în fracției ordinară prin scrierea la numărător a numărului 

natural obținut din fracția zecimală prin ștergerea virgulei, iar la numitor puterea lui 10 cu un exponent egal cu 

numărul zecimalelor. 

EXEMPLE 

2. Fracția zecimală periodică simplă este egală cu numărul de întregi, urmat de fracția care are la numărător 

perioada, iar numitorul este numărul format din atâtea cifre de 9 câte cifre are perioada. 

EXEMPLE 

3. Fracția zecimală periodică mixtă este egală cu numărul de întregi, urmat de fracția care are la numărător 

diferența dintre numărul fără paranteză situat după virgulă și numărul situat la partea zecimală neperiodică, iar 

la numitor numărul format din atâtea cifre de 9 câte cifre are partea periodică, urmate de atâtea zerouri câte 

cifre are partea zecimală neperiodică. 

EXEMPLE. 

TEMA 67 

(ART) 

6/pag.153 
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LECȚIA 68 = feedback = 

TEMA 68 
1. Reprezintă fracția zecimală sub formă de fracție ordinară și, când e cazul, introdu întregii in fracție 

a. 3,7 

b. 0,53 

c. 11,009 

d. 0,03 

e. 0,007 

f. 0,0009 

2. Reprezintă fracția zecimală sub formă de fracție ordinară și, când este cazul, introdu întregii în fracție: 

a. 0,(19) 

b. 3,(54) 

c. 1,(357) 

d. 0,(03) 

e. 21,(49) 

f. 2,(271) 

g. 0,2(31) 

h. 0,25(3) 

i. 13,57(2) 

j. 0,1(7) 

k. 1,12(13) 

l. 8,03(153) 

3. Calculează: 

a. 0,(3)+1/3 

b. 0,(36)+3/11 

c. 25/33-0,1(21) 

d. 1,4(53)-153/110 
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Lectia 69 

 

Împărţirea unei fracţii zecimale cu un număr finit de zecimale nenule la un număr natural nenul 

 

Distanța dintre localitățile A și C este de 63,75 km. Să se afle distanța dintre localitățile A și B știind că este de 

3 ori mai mică. 

          
     

 
 
    

   
        

R2; se face împărțirea la fel ca împărțirea numerelor naturale, având grijă să se pună virgula și la cât, atunci 

când se ajunge la virgulă la deîmpărțit. 

 

Pentru A ÎMPĂRȚI O FRACȚIE ZECIMALĂ CU UN NUMĂR FINIT DE ZECIMALE NENULE LA UN 

NUMĂR NATURAL se împarte mai întâi partea întreagă la numărul dat și se scrie virgula la cât, apoi se 

continuă împărțirea ca la numere naturale, fără a ține cont de virgula de la deîmpărțit. 

Exemple: 

72,15 : 5 = 14,43 ; 12,9 : 3 = 4,3 ; 169,36 : 8 = 21,17. 

 

TEMA 

Calculează: 
a) 17,8:5 

b) 1,66:4 

c) 0,3:5 

d) 2,13:10 

e) 24,3:2 

f) 70,11:5 
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Lecția 70 

 

Împărţirea a două fracţii zecimale cu un număr finit de zecimale nenule 

 

Pentru a împărți două fracții zecimale cu un număr finit de zecimale nenule se procedează astfel: 

a) se înmulțește atât deîmpărțitul, cât și împărțitorul cu o putere a lui 10, pentru ca împărțitorul să devină număr 

natural; 

b) se împart numerele astfel obținute. 

 

(EXEMPLE) 

 

TEMA 

(ART) 

1,2,3,4,5,6,7,8/pag/153 
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LECTIA 71, 72 

Transformarea unei fracţii zecimale periodice într-o fracţie ordinară 

 

Trei reguli. 

1. Fracție zecimală cu un număr finit de zecimale fracție ordinară prin 
                                        

                                         
 

 EXEMPLE 

         
      

     
 

2. Fracție zecimală periodică simplă  fracție ordinară cu 

               
                            

                                                  
 

 EXEMPLE 

   (   )    
   

   
 

3. Fracție zecimală periodică mixtă  fracție ordinară egală cu : 

               
                                                                                

      ⏟          ⏟    
                                 

                                     

 

 EXEMPLE 

    (    )    
         

      
 

 

 

TEMA 71 

(ART) 

6/pag.153 

 

Scrie câte două fracții ordinare reductibile care se transformă în 1,5; 1,(5); 1,1(5) 

 

Să se calculeze  

a)   ( )  
 

 
 

b)     
 

 
 
 

 
 

 

LECȚIA 72 & tema72 

 

PROBLEME PROPUSE 1,2,3,4/pag155 

PROBLEME PROPUSE  5,6,7,8,9/pag.156 

(se rezolvă primul din serie iar celelalte se dau ca temă) 
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LECȚIA 73 

Număr raţional pozitiv 

 

Fracțiile ordinare, fracțiile zecimale și procentele sunt forme diferite de scriere a numerelor raționale pozitive.  

EXEMPLE:       
 

 
          sunt cele trei forme de scriere ale unui număr rațional pozitiv. 

 

ORDINEA EFECTUĂRII OPERAȚIILOR – se respectă aceleași reguli ca la numerele naturale. 

 
PARANTEZELE schimbă ordinea de efectuare a operațiilor  

Dacă o expresie conține și paranteze, efectuăm calculele din parantezele rotunde(), apoi operațiile din 

parantezele drepte [] și în final cele din acolade {}(respectând în cadrul parantezelor și al acoladelor ordi nea de 

mai înainte și înlocuind eventual parantezele drepte cu rotunde și acoladele cu drepte succesiv). 

 

TEMA 73 

 

1,2,3,4/pag. 155 
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LECȚIA 74, TEMA 74 

EXERCIȚII ȘI MINITEST PAG. 156 

(se efectuează primul exercițiu din serie și se dă temă restul pentru acasă) 

Se efectueaza si primul exercitiu din proba de evaluare,  
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Lecția 75 

 

PROBĂ DE EVALUARE 

 
1. Calculează: 

a.              

b.                

c.                

2. Calculează: 

a.                  (                 ) 

b.                               

c. ,           (           )-       

3. Transformă fracțiile zecimale periodice în fracții ordinare , iar unde este cazul transformă fracțiile ordinare în 

fracții zecimale finite și calculează: 

a. ,  ( )    ( )   -  (        ) 

b. .         
 

 
/  

  

  
 

c.      0  ( )  
  

 
1      
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Lecția 76 

 


