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Dragi elevi!

Matematica distractivă și aplicativă vă oferă un șir de exerciții, probleme, tabele, 

grafice cu dorința de a vă ajuta să studiați mai ușor și mai bine matematica, să 

cunoașteți un șir de termeni noi, să vă orientați mai bine în rezolvarea diferitelor 

situații, precum și în viață. De asemenea, veți fi pregătiți temeinic pentru clasa a III-a.

Sperăm să participați cu plăcere la aceste ore.

Stimați colegi!

Matematica distractivă și aplicativă este un opțional la nivelul disciplinei, cu care 

vă venim în ajutor, propunîndu-vă obiectivele-cadru, de referință și conținuturile 

divizate în patru module în scopul de a promova valorile unei societăți moderne: 

inițiativă, creativitate, gîndire economică, gîndire logică, limbaj și reprezentări 

grafice.

Numărul de ore prevăzut pentru fiecare modul se planifică în funcție de 

contingentul și capacitățile elevilor. Modulul 3, fiind cel mai complicat, conține 

sarcini noi și dificile. Planificarea sarcinilor pentru fiecare oră rămîne la discreția 

învățătorului.

Pentru fiecare modul este rezervată cîte o oră suplimentară, în cadrul căreia se 

va reveni la sarcinile din modulul dat, se vor consolida etapele mai complicate de 

rezolvare a acestora, se vor finisa unele sarcini sau se vor rezolva analogic sarcini 

noi.

Vă dorim mult succes!
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Obiective-cadru
• Dezvoltarea capacității de explorare/investigare/rezolvare de probleme.

• Formarea interesului și a motivației pentru studiul matematicii în contexte 

variate.

Obiective de referință
• Să rezolve și să compună probleme tipice și netipice, cu conținut economic 

și distractiv.

• Să extragă informații din tabele, grafice și să le organizeze în funcție de 

problemă.

• Să creeze șiruri de imagini sau numere pe baza unor reguli date.

• Să utilizeze tabele și grafice cu numere naturale mai mici sau egale cu o 

sută.

• Să rezolve și să argumenteze rezolvarea diferitelor situații matematice ce 

implică toate operațiile studiate.

• Să manifeste interes și curiozitate pentru aflarea rezultatelor unor exerciții 

și probleme.

• Să obțină încredere în forțele proprii.

• Să manifeste inițiativă și spirit creativ în propunerea diverselor modalități 

de abordare a unei probleme.
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Lec ia 1.  ~n lumea numerelor naturale
1. Colorează vagonul ce indică rezultatul greșit.

Găsește și scrie mai jos, la primul și ultimul exercițiu, modul de rezolvare 
corectă pentru răspunsul greșit:

2. De cîte ori folosim cifra 6 în scrierea numerelor cuprinse între 20 și 
80? Răspuns: de  ori. Aceste numere sînt: 

3. Suma a două numere impare este 30. Care sînt aceste numere? 
Găsește cît mai multe soluții posibile.

4. În buchetul Lenuței sînt cu 5 crizanteme mai mult decît în buchetul lui 
Petrică. Lenuța ține în mînă 17 crizanteme. Cîte crizanteme au cei doi 
copii în total?

Răspuns:  crizanteme.

Modulul  1

Matematic[ obi§nuit[

a)

b)

c)

d)

e)

f)

50+12

8+60

98–7

49–30

32+5

78–26

71                 62

68                 86

28                 91

 19                 46

37                 36

 16                52
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Lec ia 2.  G[sesc solu\ii
1. Selectează acele fructe ce corespund relațiilor date:

Model:  3n>32  mn<16  54>m4

   34>32   
     
     
     

2. Scrie în ordine descrescătoare numerele de la 1 la 100 care au 
diferența dintre cifra zecilor și cifra unităților egală cu 3.

Model: 96; 9-6=3.

3. Completează casetele libere pentru a obține egalități:

           21 + 46 = 67   7□ – □5 = 21

 3□ + □5 = 79   □8 – □3 = 15

 □4 + 3□ = 65   9□ – 6□ =34

 □2 + 2□ = 52   □3 – 2□ = 50

4. Într-un coș erau 12 mere roșii și 25 de mere galbene. În afară de 16 
mere, restul s-au mîncat toate. Cîte mere s-au mîncat?

Răspuns:  mere s-au mîncat.

   mere au rămas.

24

37

1310

15

3835

11

36

44

14 34
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Lec ia 3.  Calcul[m §i complet[m
1. Completează casetele libere cu numere pentru a obține egalități:

 21 + 34 = 13 + □□   □□ + 43 = 89 – 25

 99 – □□ = 87 – 62   78 – □□ = 23 + 42

2. Calculează, apoi completează:

P 16 32 64 53 75

P+23-24

3. Scrie, apoi rezolvă exercițiul conform condiției date:

 a) La un număr se adaugă 34, apoi din sumă se scade numărul 36  
 și se obține cel mai mic număr natural de două cifre. 
 Care este numărul?

 b) Dintr-un număr scade 47 și adună la această diferență cel mai  
 mare număr natural de o cifră. La rezultat obții 40. 
 Care este numărul?

4. În coșulețul Irinucăi sînt 25 de ciuperci mai mult decît în coșulețul 
Mihaelei, iar în coșulețul Mihaelei – cu 23 de ciuperci mai mult decît 
în coșulețul Lizucăi. Cîte ciuperci are Irinuca, dacă Lizuca are 25 de 
ciuperci?

Răspuns:  ciuperci.
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Lec ia 4.  Numere-enigm[
1. Descoperă regula după care au fost selectate numerele din căsuță. 

Selectează și scrie numerele din exteriorul căsuței ce pot locui în ea, 
respectînd regula.

          40            10
                30            44
      38            36
            26            8

20 16

32 24

28 12

2. Găsește și completează cu cifra care lipsește:

 3□+
 □4

+
 4 2

+
 1 3

+
 3 3

+

 2 1
+
 2□+

 □□+
 □6

+
 1□+

 1 6
+
 3 1

+
 1□+

 5□+
 □□+

      
 6 9 8 0 7 9 9 4 8 2

3. Într-o zi o vînzătoare a vîndut 21 de înghețate „Plombir”, 34 de 
înghețate „Eschimo”, iar restul pînă la 100 – înghețate „Guguță”. 
Cîte înghețate „Guguță” s-au vîndut?

Răspuns:  înghețate.

4. Pe un cîntar mare se pune un cîntar mai mic. Pe cîntarul mic bunicul 
pune o plasă cu gutui. Cîntarul mare arată că pe el este o greutate de 
20 kg, iar cîntarul mic – o greutate de 14 kg. 
Ce greutate are cîntarul mic?

Răspuns:  kg.
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Lec ia 5.  G`ndim §i descoperim
1. Află termenul necunoscut și scrie-l în casetă:

 19 = □ – 10   68 = 45 + □
 36 = 49 – □   77 = □ + □
 28 = □ + 13   52 = □ – □

2. Completează casetele libere din pătrat cu numere care lipsesc.

12 + = 19

+ + +

+ =

= = =

47 + = 59

3. Dacă dintr-un săculeț se iau 12 kg de nuci, atunci mai rămîn 7 kg. Cîte 
kilograme de nuci vor rămîne dacă se vor lua 14 kg? Dar 19 kg?

Răspuns:  kg de nuci.

   kg de nuci.

4. Șapte copii au zece baloane. Nici unul nu are trei baloane sau patru 
baloane.

 a) Cîți copii au cîte un balon?

 b) Cîți copii au cîte două baloane?

Răspuns: a)  copii.

  b)  copii.
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Lec ia 6.  Banii
Bani – orice este acceptat ca mijloc de plată pentru bunuri și 

servicii și ca mijloc de schimb. Banii determină valoarea diferitelor 
bunuri și servicii.

1. Pe spațiul rezervat scrie cît valorează fiecare obiect. 
Nu uita să te consulți cu colegii!

    

2. Găsește valoarea fiecărei bancnote și a tuturor monedelor pentru a 
achita cumpărăturile:

 a) Pentru tortul de ziua de naștere  
 a Nicoletei mămica a achitat  
 suma de 31 de lei și 75 de bani.

 b) Tăticul i-a procurat lui Ilieș  
 o minge și un joc de masă,  
 achitînd 56 de lei și 25 de bani.

Modulul  2

Matematic[ economic[
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3. Cum se poate plăti suma de 100 de lei cu bancnote de 5 lei, 20 de lei? 
În cîte feluri se poate efectua plata?

Compune o altă problemă asemănătoare.

4. Nepoțica a fost trimisă de bunica să cumpere 3 pîini. Banii pe care i-a 
dat valorau costul a trei pîini. Ea și-a cumpărat o ciocolată de 1 leu și 
s-a întors cu 2 pîini și jumătate. 
Ce sumă de bani i-a dat bunica?

Răspuns:  lei.
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Lec ia 7.  Pre\ – cost
Preț – sumă de bani pe care cineva o plătește atunci cînd 

cumpără un bun sau un serviciu, pe care o primește atunci cînd 
vinde un bun sau un serviciu.

1. Completează tabelul:

Obiectul Cantitatea Prețul Costul

Set de  
învelitori

3 10 lei

Album foto 4 lei 16 lei

Hîrtie colorată 5 30 de lei

 • Care obiect are cel mai mare preț?

Răspuns: 

 • Care este costul total (suma totală) pentru toate obiectele?

Răspuns: 

2. Răspunde la întrebarea problemei cu ajutorul ecuației.

Pentru o carte cu povești am plătit 57 de lei, iar pen-
tru o carte cu poezii – nu știu cîți lei am achitat, dar știu 
că pentru ambele cărți am achitat 98 de lei.

Care era prețul cărții cu poezii?

Răspuns:  lei.
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3. Gîndește-te, calculează și răspunde:

 • Am 91 de lei. Cîți peștișori pentru acvariu pot procura, dacă prețul  
 unui peștișor e de 24 de lei? Voi primi și rest?

 • Prețul unei farfurii este de 8 lei. Bunica își dorește 12 farfurii,  
 dar are 90 de lei. Își poate satisface bunicuța dorința?

 • Pentru a cumpăra o trotinetă la prețul de 91 de lei, unui  
 cumpărător îi mai trebuie 18 lei. Cîți lei are cumpărătorul?

4. Victoria a cumpărat de la piața agricolă 14 kg de morcovi, 25 kg de 
ceapă, cartofi – cît morcovi și ceapă la un loc, iar usturoi – cu 16 kg  
mai puțin decît ceapă. Cîte kilograme de legume a cumpărat 
gospodina?

Răspuns:  kg de legume.
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Lec ia 8.  Pia\a
Piață – loc, instituție sau altă amenajare unde au loc frecvent 

schimburi de bunuri și servicii.

1. Aranjează în ordine crescătoare numerele de 2 cifre pe care le poți 
forma cu cifrele 4, 6, 2 și vei descoperi numerele rîndurilor din piața 
„Jubileu”, unde poți procura cartofi de soi.

2. Descoperă numărul pieței din orașul Pitici, de unde piticii și-au 
procurat costume.

Este un număr impar, format din trei cifre consecutive, a căror sumă este 
24. Făcînd calcule, îți dai seama că acest număr e mai aproape de 900 decît 
de 800. (Nu este obligatoriu ca în număr cifrele să fie aranjate în consecuti-
vitate.)

Răspuns: numărul  .

3. O gospodină a cumpărat pentru iarnă, din piața agricolă, 26 kg de 
ardei, cu 37 kg mai multă ceapă și 47 kg de gogonele. Cîte kilograme 
de legume a cumpărat gospodina?

Răspuns:  kg de legume.

4. Într-un magazin din orașul Chișinău am constatat că 4 gume de 
mestecat costă cît un pachet de biscuiți, 4 pachete de biscuiți costă 
cît o ciocolată. Cîte gume de mestecat costă cît o ciocolată?

Răspuns:  gume de mestecat.
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Lec ia 9.  Banca
Bancă – întreprindere financiară a cărei funcție principală este de 

a colecta, de a transfera și de a realiza disponibilitățile financiare.

1. Calculează pe a și vei afla ce sumă de bani a depus bunica la bancă în 
fiecare dintre ultimele luni ale anului 2008.

a + 426 = 758  895 – a = 426
264 + a = 999  a – 375 = 605

Răspuns: a = , a = , a = , a = 

2. Numerele pe care le vei descoperi completînd tabelul vor indica 
suma pentru fiecare lună a anului 2008, achitată la BC Moldova 
Agroindbank SA de către școala în care studiați, pentru serviciile 
întreprinderii APĂ–CANAL.

a 200 400 400

b 300 500

a + b 300 1000

(a – b) + a 600

(a + b) – (a – b)

3. Un salariat, primind salariul de 950 de lei, l-a repartizat astfel: 220 
de lei i-a pus la CEC, 310 lei a dat pentru o bluză, 100 de lei a cheltuit 
pentru o carte, iar restul i-a păstrat pentru cheltuieli zilnice. Cîți lei  
i-au mai rămas pentru cheltuielile zilnice? Calculează în două moduri.

Răspuns:  lei.

4. La sfîrșitul anului, premiile I, II și III pentru merite deosebite au fost 
obținute de băncile: Mobiasbancă, Agroindbank, Energbank. Premiul I  
nu a fost luat de Energbank. Premiul II nu a fost obținut nici de 
Agroindbank, nici de Energbank. Ce premiu a luat fiecare bancă?

Răspuns:  .
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Lec ia 10.  Produc[torul
Producător – persoană sau firmă care utilizează resursele de 

producție pentru a realiza bunuri și servicii.

1. Numărul cutiilor de bomboane „Lapte de pasăre” – 234 – ale 
ambalatorului nr. 21 de la Fabrica „Bucuria”, ambalate în luna 
noiembrie, se mărește în prima săptămînă a lunii decembrie cu 51 
de cutii, rezultatul obținut se mărește pe rînd în a doua și a treia 
săptămînă cu 46 de cutii și 29 de cutii, iar ceea ce se obține se mărește 
în ultima săptămînă cu 62 de cutii. Ce număr ați obținut?

Răspuns:  .

2. Graficul de mai jos reprezintă aproximativ numărul lădițelor cu 
iaurturi produse la Fabrica de Lactate „Alba” în perioada 15-23 
noiembrie. 
Observă, apoi completează.

– Pe data de 17 noiembrie s-au produs  lădițe cu iaurt.

– În zilele de ,  și  s-a produs același număr de lădițe.

– Cele mai multe lădițe s-au produs în zilele de  și  

noiembrie.

– În zilele de  și  noiembrie s-au produs mai puțin 

de 100 de lădițe.

15     16     17     18     19     20     21     22     23

250

200

150

100

50

0

cutii
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3. În secția de paste făinoase a Fabricii „Franzeluța” șase muncitori au 
produs timp de o oră paste făinoase, conform tabelului de mai jos. 
Așază-i pe balanță astfel, încît aceștia să stea în echililbru.

muncitor kg

I 28

II 29

III 32

IV 28

V 30

VI 25

4. La Fabrica de Conserve din Comrat un schimb de muncitori a produs 
într-o oră 346 de sticle de suc de portocale, iar suc de caise a produs 
cu 176 de sticle mai puțin. Propune o întrebare pentru problema dată 
pentru a o rezolva prin două operații.

Răspuns:  .

Balanța I

Balanța a II-a
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Lec ia 11.  Venit
Venit – plăți convenite gospodăriilor pentru vînzarea sau 

închirierea resurselor de producție de care dispun; de exemplu, 
lucrătorilor li se plătesc salarii în schimbul muncii lor.

1. Calculează venitul celor patru restaurante: „Paradis”, „Grand”, 
„Izvoraș” și „Flamingo” pentru prînz.

„Paradis” „Grand” „Izvoraș” „Flamingo”

500 lei 200 lei; 20 lei 100 lei 200 lei

20 lei 100 lei 200 lei; 20 lei 200 lei

100 lei 200 lei; 20 lei 50 lei 10 lei; 10 lei

50 lei 100 lei 10 lei; 10 lei 10 lei

200 lei 100 lei 50 lei

Apoi calculează:
„Grand” – „Flamingo” = 
„Flamingo” + „Izvoraș” = 
„Paradis” + „Grand” = 

2. Scrie valoarea bancnotelor și a monedelor care ar indica venitul lunar 
al salariaților:

 Nina Ciobanu     Claudia Lungu     Maria Croitoru
    profesoară            brutar         vînzătoare

853 de lei 80 de bani       620 de lei 40 de bani        620 de lei 40 de bani
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3. Un angajat al firmei „Cetirones” produce 40 de saci de făină pe zi în 
10 ore lucrătoare într-un schimb. Pentru fiecare sac angajatului i se 
plătesc 5 lei. Ce venit are angajatul într-un schimb? Dar dacă ar lucra 
12 ore, care ar fi venitul lui?

Răspuns:  .

4. Din venitul său lunar, un salariat își cumpără de 222 de lei un 
geamantan și de 408 lei un cort pentru vacanța de vară la munte. 
După ce economisește 110 lei, constată că îi rămîn 200 de lei. Care 
este venitul lunar al salariatului?

Răspuns:  .


