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Participanţi:
-un grup de elevi din clasa a V-a  - rol: manager de program al firmei de pază
,,COBRA”
-un grup de elevi din clasa a VI-a  - rol: contabil in supermarket

verifica corectitudinea etichetelor
stabileste super –oferte la diferite produse

magazioner- rol: aduce si aranjeaza marfa in magazin
casierita-rol: calculeaza costurile si ofera bonuri valorice
-un grup de elevi din clasa a VII-a  - rol: dispecer ai unei firme de transport

stabilesc oferte optime de transport calatori si marfa
-un grup de elevi din clasa a VIII-a  - propunători de probleme



•La cumpărături

Domnul Popescu și-a propus să meargă astăzi la cumpărături într-un supermarket. Magazinul
este deschis zilnic între orele 8°° și 20°°, exceptând duminica, când se deschide la 9°° şi se închide la 16°°.

Domnul Popescu poate să plece de acasă pe la 16³°. El ştie că drumul cu autobuzul până la
supermarket îi ia cam 20 de minute şi că, de regulă, reuşeşte să îşi facă cumpărăturile în mai puţin de o oră.



•Pentru un antrenament de succes:

1. Scrie orarul magazinului, folosindu-te de tabelul următor:

Zi Luni Marți Miercuri Joi Vineri Sâmbătă Duminică
Program

2. Câte ore este deschis săptămânal supermarketul în care merge domnul Popescu la cumpărături? Scrie cum ai 
calculat!

__________________________________________________________________________________________
___________________________________

3. Angajații firmei COBRA asigură paza supermarketului în perioada când acesta este închis. Câte ore asigură 
paza săptămânal, firma COBRA?

__________________________________________________________________________________________
____________________________________



4. Răzvan, fiul domnului Popescu, își așteaptă cu nerăbdare tatăl, care i-a promis că se întoarce cât poate de 
repede pentru a juca împreună o partidă de șah 
Încercuiește ora care ar putea corespunde cel mai bine momentului când domnul Popescu se va întoarce acasă:
a) 17²º b) 1805 c)2014

I. Citește informațiile despre vizita domnului Popescu la supermarket. Ce informații te-ar putea ajuta să identifici 
oferta optimă de transport?

__________________________________________________________________________________________
____________________________________

II. Completează problema cu un minim de date pt. a putea calcula prețul transportului. Efectuează acest calcul.

__________________________________________________________________________________________
____________________________________



5. În magazin, domnul Popescu citește pe un
produs eticheta alăturată: Pastramă de piept de pui

Greutate netă: 0,196 kg
Preț: 4,74 lei
Preț / kg: 24,20 lei

5.1. Verifică prin calcul dacă eticheta a fost completată corect:

_____________________________________________________________________
___________________________

Completează apoi următoarele 3 etichete de prețuri cu datele lipsă:

Efectuează calculele în spațiul liber de mai jos:Cotlet de porc
Greutate netă: --- kg
Preț: 25,34 lei
Preț / kg: 16,35 lei

Cârnați Cabanos
Greutate netă: 0,465 
kg
Preț: ----- lei
Preț / kg: 15,99 lei

Iaurt
Greutate netă: 230 kg
Preț: 1,75 lei
Preț / kg: ----- lei

__________________________________
__________________

__________________________________
__________________

__________________________________
__________________

5.5. Propune și rezolvă o problemă              
asemănătoare:

5.2

5.3

5.4

_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
__________________



6. La raionul de încălțăminte, domnul Popescu a găsit o pereche de bocanci, pe eticheta cărora apare anunțul 
alăturat.
Cât au costat bocancii înainte?

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
______________________________



7. Pentru a mări vânzările, magazinul face zilnic diverse oferte. Astăzi, ofertele magazinului sunt:

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
__________________________

A) Cumpărați 6 litri de ulei la preț de 5!
B) La fiecare 2 litri de ulei cumpărați, aveți o reducere de 15%.

15%

7.1.Care dintre cele două oferte este mai avantajoasă pt. cineva care vrea să cumpere 6 litri ulei?

7.2.Ce reducere se obține cumpărând 4 litri ulei prin oferta B) ?

_____________________________________________________________________________
___________________________________________

7.3. Propune și rezolvă o problemă asemănătoare cu problema 7.1

_____________________________________________________________________________
___________________________________________



8. Pentru a mări vânzările, magazinul face zilnic diverse oferte. Astăzi, ofertele magazinului sunt:

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
__________________________

Completează prețul pachetului C.
Efectuează toate calculele necesare în spațiul liber de mai jos.

8.2. Propune și rezolvă o problemă asemănătoare

_____________________________________________________________________________
___________________________________________
____________________________________________________________

Pachetul A
Două ciocolate

și trei napolitane
Preț:

4,55 lei

Pachetul B
Cinci ciocolate

si două napolitane
Preț:

9,45 lei

Pachetul C
O ciocolată și

patru napolitane

Preț:



9. Vânzătorul de la raionul de fructe al supermarketului aduce mere din depozit, pe care le 
așază în 6 coșuri astfel: prima lădiță cu mere a pus-o în primul coș, a doua în al doilea coș, 
a treia în al treilea coș și așa mai departe. El umple deci, pe rând, cele 6 coșuri cu mere, 
începând mereu de la primul coș.

9.1. În care dintre coșuri va deșerta a opta lădiță? Dar a 12-a?

_______________________________________________________
_______________________________

9.2. Alege varianta corectă:
Unde va deșerta vânzătorul a 374-a lădiță?
A)în primul coș B) în al doilea coș 
C)  în al treilea coș C) în al patrulea coș



10. Supermarketul comercializează cașcaval ambalat în pachete de 0,300 kg sau de 0,500 kg.
10.1. Descrie printr-o formulă cantitatea de cașcaval din M pachete de primul tip și N pachete de al doilea tip.

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
___________________________

10.2. Câte pachete de fiecare fel trebuie să cumpere domnul Popescu, pentru a avea în total 1,900 kg de 
cașcaval?

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
___________________________



11. Pentru apa minerală vândută în supermarket, cumpărătorii plătesc 1,7 lei pentru prima sticlă și doar 1,65 lei pentru 
orice altă sticlă în plus. Cu care dintre următoarele expresii se calculează cât costă cele n sticle de apă minerală 
cumpărate de un client?
A) 1,70 · n B) 1,65 · n C) 1,70 + 1,65 · (n -1) D) (1,65 + 1,70) · n

12. Supermarketul oferă un bon valoric de 20 de lei pentru orice cumpărător care a plătit la casă mai mult de 
200 de lei.
Câte pachete de cafea ar trebui să cumpere domnul Popescu pentru a primi un bon valoric, dacă un pachet 
costă 17,25 lei?

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
___________________________



13. Domnul Popescu ar trebui să cumpere un pachet de șervețele. La standul de produse menajere apare 
următorul afiș, pe care din păcate, nu se pot citi toate informațiile. 
Care dintre prețurile de mai jos crezi că ar putea să reprezinte costul pachetului cu 200  de șervețele?

A) 6,40 lei C) 5,70 lei
B) 5,70 lei D) 3,90 lei

Justifică răspunsul ales.

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
___________________________

___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
____________



14. Domnul Popescu s-a interesat la supermarket de un anumit model de frigider pe care ar dori să-l cumpere. 
Transportul frigiderului nu este însă inclus în preț; de aceea domnul Popescu a întrebat cât ar mai avea de plătit 
în plus. Magazinul are două oferte de transport la domiciliu:

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
___________________________

Oferta A
O sumă fixă de 34 de lei

Oferta A
15 lei, plus câte 2,4 lei pentru fiecare kilometru parcurs
de la magazin la domiciliul clientului

14.1. Are vânzătorul suficiente date pentru a-l sfătui pe domnul Popescu care ofertă este mai avantajoasă? 
Argumenteaza.

DA / NU



15. La raionul de conserve domnul Popescu a văzut două sortimente de pastă
de tomate. Care dintre cele două cutii de conserve conține o cantitate mai mare de pastă de tomate?

____________________________________
____________________________________
____________________________________
__________________

8 cm

·

12 cm

5c
m 10

,5
cm

16. În final, domnul Popescu a cumpărat doar 1,5 kg de roșii și 1,8 kg de mere, pe care a plătit 9,57 lei. Ajuns 
acasă, el vrea să reconstituie prețurile, dar își amintește doar că roșiile au costat 3,5 lei / kg.
16.1. Scrie ecuația prin care putem calcula prețul merelor

_________________________________________________________________

16.2. Rezolvă această ecuație.

_________________________________________________________________
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