
Organizarea ṣi interpretarea datelor 

Fișă de lucru 

Marti 17.03.2020 

  În tabelul de mai jos se regăsesc datele referitoare la cantitatea de fructe (kilograme) 

adusă la un supermarket în perioada mai – septembrie. 

                   luna 

fructele 
mai iunie iulie august septembrie 

banane 1250 2000 1750 2225 2500 

mere 1300 1250 1232 2567 1250 

prune 430 825 1030 721 125 

piersici 170 225 815 512 625 

pere 222 340 541 540 500 

cireșe 120 240 100 132 23 

 

1. Ce s-a înregistrat în celulele de pe al treilea rând al tabelului? 

2. Ce s-a înregistrat în celulele de pe a treia coloană a tabelului? 

3. Câte kilograme de piersici s-au adus în luna august? 

4. Câte kilograme de banane s-au adus în luna mai? 

5. În ce lună s-au adus cele mai puține pere? 

6. Cu cât este mai mare numărul de kilograme de mere, față de cireșe, aduse în luna august? 

7. Câte kilograme de cireșe s-au adus în ultimele trei luni? 

8. Câte kilograme de fructe s-au adus în total în luna iunie? 

9. În ce lună s-au adus cele mai multe prune? 

10. Formulează și tu o întrebare folosind date din tabel. Roagă-ți colegul de bancă să răspundă! 

 

 

 



Miercuri/Joi  18-19.03.2020 

Rezolvaţi în caietul de clasã. 

1. Ana și Dan au sădit împreună 67 crini. Ana a sădit cu 17 crini mai mulți decât Dan.Câți crini 

a sădit fiecare? 

2. Ene are 4 clasoare cu câte 100 timbre, iar Cristi are 6 clasoare  a 70 de timbre. Cine are mai 

multe? Cu cât?  

3. Maria şi Ana au împreună 18 timbre. Maria are cu 4 timbre mai mult decât Ana. Câte timbre 

are fiecare? Reprezentaţi grafic. 

4. Alexandru si Alina au împreună 25 creioane colorate. Alexandru are cu 5 creioane mai mult 

decât Alina.   Câte creioane colorate are fiecare? Reprezentanţi grafic. 

5. Doi elevi au împreună 45 manuale şcolare. Primul elev are cu 5 manuale mai puţin decât al 

doilea elev. Câte manuale şcolare are fiecare elev? Reprezentaţi grafic. 

6. Suma a două numere este 90. Unul din numere este cu 14 mai mic decât celălalt.Să se afle 

cele două numere. Reprezentaţi grafic. 

7. Suma a două numere consecutive este 323. Să se afle cele două numere. Reprezentaţi grafic. 

8. Verificați dacă sunt adevărate egalitățile. 

a) [1+2x(6+6:3)-5]:6=2 

b) 80+[26-(81:9+4)]x5=145 

c) (36:9x7+64:8x3+10x4:5):10=6 

d) 400+480:4+[68:2+4x(20+12+18)]=754 

e) (102-36x4:8):7+35x3+8x(37-5x7):8=119 

 

9. 17 saci cu făină şi 26 saci cu cartofi cântăresc 2764 kg, iar 35 de saci cu cartofi şi 17 saci cu  

făină cântăresc 3250 kg. Cât cântăreşte un sac cu cartofi şi cât cântăreşte un sac cu făină?      

10. 7 vaci şi 14 oi au consumat într-o zi 182 kg nutreţ, iar 10 vaci şi 7 oi au consumat  156 kg. 

Câte kg a consumat pe zi o vacă şi câte kg o oaie?   

 

 

 

 

 


