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Capitolul I
Numere naturale
Competenţe specifice

A

C1. Identificarea caracteristicilor numerelor naturale şi a formei de scriere a
unui număr natural în contexte variate

EL

C2. Utilizarea operaţiilor aritmetice şi a proprietăţilor acestora în calcule
cu numere naturale
C3. Selectarea şi utilizarea de algoritmi pentru efectuarea operaţiilor cu
numere naturale şi pentru divizibilitatea cu 10, 2 şi 5

R
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C4. Exprimarea, în rezolvarea sau compunerea unor probleme, a soluţiilor
unor ecuaţii de tipul: x  a = b; a  x = b; x  a = b (a  0; a divizor al
lui b); x : a = b (a  0); a : x = b (x  0, b divizor al lui a) şi a unor
inecuaţii de tipul: x  a  b (, <, >); x  a  b (, <, >), unde a este
divizor al lui b; x : a  b (, <, >), cu a  0, unde a şi b sunt numere
naturale

PA

C5. Deducerea unor proprietăţi ale operaţiilor cu numere naturale pentru a
estima sau pentru a verifica validitatea unor calcule

PE-PP

A

C6. Transpunerea unei situaţii-problemă în limbaj matematic, rezolvarea
problemei obţinute (utilizând ecuaţii, inecuaţii, organizarea datelor) şi
interpretarea rezultatului

1. Scrierea şi citirea numerelor naturale în sistemul

U
R

de numeraţie zecimal

ED

IT

Exemplu: Pentru numărul 10 egiptenii au folosit simbolul „”, babilonienii au folosit
simbolul „<”, iar romanii au folosit simbolul „X”.

După felul de ordonare şi de grupare a simbolurilor folosite, se poate vorbi de două
moduri de scriere a numerelor:
 scrierea nepoziţională (de exemplu, scrierea cu simboluri romane);
 scrierea poziţională (de exemplu, scrierea cu simboluri arabe).

Scrierea numerelor folosită în clasele I-IV este o scriere poziţională, care foloseşte zece
simboluri, numite cifre arabe. Acestea sunt: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
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Numerele se scriu cu ajutorul unor simboluri (semne grafice).
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PP Competenţe specifice

C1. Selectarea şi utilizarea de algoritmi pentru divizibilitatea cu 10, 2 şi 5
C2. Exprimarea soluţiilor unor probleme de tipul: x  a (unde a este 10, 2

A

sau 5) sau x  Ma (unde a este 10, 2 sau 5)

45

Divizibilitatea numerelor naturale

PE-PP

EL

C3. Transpunerea unei situaţii-problemă în limbaj matematic, rezolvarea
problemei obţinute şi interpretarea rezultatului

1. Noţiunea de divizor; noţiunea de multiplu.

AL

Divizibilitatea cu 10, 2, 5

Fie a şi b două numere naturale. Spunem că b este divizor al lui a dacă există un număr
natural c astfel încât a = b  c.
În această situaţie, despre a se spune că este un multiplu al lui b şi se utilizează una
dintre următoarele scrieri:

R

se citeşte „b divide a”
se citeşte „a este divizibil cu b”

PA

ba
ab

U
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Dacă a, b şi c sunt numere naturale şi b  0, atunci în produsul a = b  c putem pune în
evidenţă factorul c astfel c = a : b; întrucât a : b = c, putem pune în evidenţă deîmpărţitul
a = b  c. Altfel spus, dacă a, b şi c sunt numere naturale şi b  0, atunci
a = b  c  a : b = c.
Folosind acest fapt, definiţia divizibilităţii este mai simplu de scris şi mai uşor de reţinut:
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Dacă a şi b sunt două numere naturale şi b  0, atunci b  a  a : b = c (c este
număr natural).

Se mai folosesc simbolurile: | (nu divide);  (nu este divizibil cu).
Exemple:
1. 4  32 deoarece 32 : 4 = 8.
2. 6 | 27 deoarece împărţind 27 la 6, restul împărţirii nu este 0; altfel spus, 27 : 6 nu este
număr natural.
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Exemple:
1. 2  12 deoarece există numărul natural c astfel încât 12 = 2  c (numărul natural c este
6). Deci, 2 este divizor al lui 12 şi 12 este multiplu al lui 2.
2. Fie a un număr natural oarecare; a  0 deoarece există numărul natural c astfel încât
0 = a  c (numărul natural c este 0).
3. 0  0 deoarece există numărul natural c astfel încât 0 = 0  c (numărul natural c poate
fi orice număr natural).
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Ecuaţii şi inecuaţii
PP Competenţe specifice

C1. Selectarea şi utilizarea de algoritmi pentru rezolvarea problemelor în care
intervine media aritmetică

EL

A

C2. Exprimarea, în rezolvarea sau compunerea unor probleme, a soluţiilor
unor ecuaţii de tipul: ax  b  c (a  0, c  b este divizibil prin a) şi a unor
inecuaţii de tipul ax  b  c (, <, >) (a  0, c  b este divizibil prin a),
unde a şi b sunt numere naturale
C3. Transpunerea unei situaţii-problemă în limbaj matematic, rezolvarea problemei obţinute (utilizând ecuaţii, inecuaţii) şi interpretarea rezultatului

1. Media aritmetică a două numere naturale cu rezultat

AL
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număr natural

PA

R

Media aritmetică a două numere naturale este un concept pe care îl întâlnim în numeroase activităţi cotidiene.
Exemplu: O gospodină cumpără de la piaţă 1 kg de mazăre, pentru care plăteşte 3 lei,
şi un 1 kg de fasole, pentru care plăteşte 5 lei.
Cât plăteşte gospodina pentru un kilogram de legume?
Rezolvare: Raţionamentul este următorul:
 pentru 2 kg de legume, gospodina plăteşte:
3 lei + 5 lei = 8 lei;
 pentru 1 kg de legume, gospodina plăteşte:
8 lei : 2 = 4 lei.
Deci, pentru un kilogram de legume gospodina plăteşte: (3 + 5) : 2 = 4 (lei).
Media aritmetică a preţului unui kilogram de legume este de 4 lei.

A

Reţinem:
Media aritmetică a două numere naturale a şi b este numărul care se obţine
împărţind la 2 suma lor:
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Media aritmetică a n numere naturale este numărul care se obţine împărţind la n
suma lor. Dacă cele n numere naturale sunt a1, a2, …, an, atunci:

ma = (a1 + a2 + … + an) : n

Exemple:
1. Alexandra citeşte în fiecare zi la prânz, timp de 5 zile, temperatura indicată de
termometru şi găseşte valorile: 15C, 12C, 14C, 10C şi 9C. Rezultă că temperatura
medie pe perioada celor 5 zile este:
ma = (15 + 12 + 14 + 10 + 9) : 5 = 12 (C).
2. Mihai are la biologie următoarele note: 8, 9, 9, 10. Atunci media notelor:
ma = (8 + 9 + 9 +10) : 4 = 36 : 4 = 9.

Matematică. Clasa a V-a

U
R

ma = (a + b) : 2
Exemple:
1. Media aritmetică a numerelor 3 şi 17 este numărul: ma = (3 + 17) : 2 = 20 : 2 = 10.
2. Media aritmetică a numerelor 4 şi 14 este numărul: ma = (4 + 14) : 2 = 18 : 2 = 9.
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