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Essemplarele, cari nu vor purta semnălură propriă a au- . 
torului se vor urmări, după lege, ca contrafăcule. 
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 PRBPAȚA. 

Aritmetica a fost privită în toți timpii şi de toți 
populit ca o parte essenţială a Invăţămentului. Im- 

„portanţa sa este astădi o assiomă : toţi recunosc 
că ea ne oferă un mediii sigur de a desvolta fa- 
cultâţile intelectuale ale copiilor, de a-l deprinde 
la o cugetare dreptă. și. seri6să şi de a le însuși .. 

nisce curioscinţe folositâre şi necesarii viitorului 
lor, în ver-ce condiţiune socială s'ar găsi. | 

ment competinți dorind a înlesni studiul aces- . 
tei sciințe importante, 'şi-aii făcut dintr'Ensa obiec- 
tul principal al ocupaţiunilor 'lor. EX ai publicat 

E “spre acest sfărșit, atât pentru sc6lele primare, cât 

şi: pentru cele secondare, o mulţime de Aritmetici, 

cari, — mat mari s&i mal mici, — cuprind regu- 

lele cele mat essacte, definiţiunile cele mat corecte, 

" der cari tâte se mărginesc a apropria junimet stu- 

di6se o abilitate mecanică în deslegarea diverse- 

Jor probleme, fâră a îngriji cât de puţin, pentru. 
desvoltarea spiritului ei. o 

' Însă, fiind că Instrucţiunea, hu trebue să fiă pri- 

- vită, de cât ca un instrument al Educaţiunet ;. fiind 

că tâte studiile în genere trebue să concure pu- 

ternic la desvoltarea moralei și inteliginţei; fiind
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„că Aritmetica în special, pe lingă cunoscinţele fo- 
losit6re. ce urmeză să procure copiilor, are, dupt 
„cum s'a, mai dis, şi rolul important de a desvolta 
“şi rațiunea lor, resultă; evident,:că metâda, cu care 
se propune acestă sciință, trebue să fiă basată pe 

„Gre-cari principie, cari să asigure copiilor tâte be- 
neficiile, ce este în stare a le procura.: -* 

„ Cu t6te acestea, un manual metodic. și basat pe 
„didactică şi în special pe intuiţiune, acestă pârghie 
puternică a Pedagogie!, care pe de o parte să în- 

„ lesnâscă Invăţătorului essercitarea dificilei sele mi- 
siuni, i€r pede alta, să aducă și.pe' copil în stare - 
de a putea raționa şi a-și da tot-d'a-uină sema de 
acea ce fac, lipsesce cu desăvărșire din. bibliote-. 

„ca sedlelor primare. .. . - e 
„__ “In facia acestei lacune der, credând că-mi în- 

- “deplinesc o datoriă de consciință, m'am silit, basat 
pe principiile cele mat elementare ale Didacticel, 

„a alcătui presenta operă, câre începe cu cunoscu- 
„tul, cu facilul, cu simplul spre a ajunge la necu- 
“noscut, la dificil, la compus, și a:0 da la lumină. 

„- O recomand prin urmare corpului didactic primar. . 
„şi cu deosebire celui rural, rugându-l a o primi-cu - 

" bună-voinţă, a merge în proponimentele D-lor pe: 
“drumul arătat de densa şi a crede că ei, slabo- 
rându-o, n'am avut alt-cevă în vedere, de cât sco- 

„pul câtre. care trebue -să ţintescă fiă-care. scâlă : 
"Instrucţiunea și Educaţiunea. 

„ Toan P, Eliade." '



CARTEA l 

N U M E R A T 1 A. 

„CAP. | 

NOŢIUNI PRELDISARII. 

A, “Bsplicare: D. 

| Copiii trebue să se fi pregătit, prin esser ciţii intuitive, de a-şi 
“da bine sâma de lucrurile ce-i înconjâră. Decă acesta nu sar fi fli- 
cut, urmâză să se facă neaptrat, Inainte de a procede la osserdiţiile 
aritmetice, 

„Pentru intniţiunea, numerelor, învățătorul se pote ajuta cu di- 
versele obiecte ce se găsesc in" clast, s6ii prin prejur — şi fiind că 

-- idea numărului, nu pote fi înţelesă, de cât prin vederea şi compa- 
raţiunea mai multor. lucruri, el ra mal avea la, disposiţiunea sa şi 
alte mici Obiecte, ca petricele, nucă, alune, fasole, beişor e, sprea 
se folosi de densele la timp. . 

-.. "Când t6te acestea se vor: găsi bine preparate, atunci tnveţta ul 
va putea începe, cam în modul următor ; | 

Înceţătorul. Spune-mi Petre, câte capete are omul? 
| Scolarul. Omul are un câp. — In. Câte guri? — Sc. O guri. 
i n. Cate nasuri? - — - So. Un nas, — In: Câte catedre: sunt. în 

1). Fiă-care capital este, după cum se vede, despărţit i în două păr: Â şi 
„Be — Sab litera A. se cnpriud esserciţiile intuitive şi esplicările necesarii, 

- cari privesc numai pe înrtţător, şi pe care acesta le pote tracta mai restrâns, 
stii mai desroltat, după cum va afla de cuviinţă; icr sub litera B, s'uii pus 

„.. regulele, cari trebuesc învăţate de scolari și mai multe deprinderi scii teme, 
„cari, după ce se vor tracta în clasă de înv datori împreună cu scolarii sii, vor 
urma să se lucreze de acestia a casă, resalvându-le pe chârtie si scii pe placă. -
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clasă? — Sc. In clasă este o catedră. 1). — In. Numesce-mi şi 
„alte lucruri, din cari se găsesc. numai câte unul în clasă. — Se. 
Icâna, doniţa, uşa, soba, . ... — In. Câte sobe are prin urmare 
clasa? — Se. Una..— In. Câte icâne, doniţi, uşi . . „2 — Sc. Una. 

„— In. Ce însemnză der vorba apa sâii:ana 2 — Se. Un singur 
lucru. — In. Der câţi învăţători sunt aci în clasă? — Se. Unul. 
„— In. Ce însemneză acum vorba unul? — St, 0 singură pers6nă. 

— In. Bine; ţineţi acum minte ce vă spun : | 

Un singur lucru, stă o singură fiinţă se numesce unita- 
te, sti unime, * 

-_ In. Să scrim acum pe tablă semnul lui unu. — Ce am făcut ii? 
— Sc. Aţi tras o liniă fină oblică spre drâpta, — In. Vitaţi-ră la mâna mea şi spuneţi ce mat fac? — Sc. Din vârful liniei fine, aţi “lăsat tu jos o liniă plină, însă mai puțin oblică; icr d'asupra etaţi pus un punct. — In. Forte bine; şi acesta este semnul cu care a- rătăm pe unu. — Serie şi tu acum pe unu. — Sc, 1. — In. Ce an eii aci în coşultţ? — Sc. Nuci. — In. Pune mâna şi arată-mi ou- nitate. — Sc... — In. Ce numim der unitate? — 8c.... — In. Forte bine, mă bucur că m'aţi înţeles; să mergem acum mat departe. a NR | | * In. Câte mâni are omul? — Sc. Două mâni, — In, Rădică mâ- nile în sus. — $6.... — In. Lasă una înjos.— Câte mâni af în sus? — Sc. Una. — In. Câte în jos. — Sc. Una. — In. Câte mânt aă peste tot? — Se. Două. — In. Din ce este dâr format două? — „Se. Din unu şi unu, — In. Vino aci Stane, şi iea din coşuleţul a- cesta, două nuci. — Sc... — In, Bine; desparte-le acum în u- "nităţă, — 86... — In. Aşa dr câte unităţi sunt în două? — Se. Două unităţi. — In. Băgaţi acum de semă la mâna mea, câci am "Să vă arăt semnul lui două. — Aşa. —: Din ce linii am format pe . două 2 — Se. Dintr'o liniă curbă şi fină, oblică spre drâpta, din- tr”o liniă şerpuită, grâsă la mijloc şi unită sus cu cea curbă, şi. - dintr'o liniă ondulată asemenea grâsă la nijloc care se unesce cu estremitatea de jos a, liniei şerpuite. — In. Bine ; spune-mi acum câte ferestre are clasa? — Se. Pret. — In. Cu cât este mai mare 

, 1). Scolarii, spre a învtţa să vorbscă, trebue să repeteze tot-d'a-una , în peoPansarile lor, „ntrebarea învățătorului, de şi în essemplele următâre,pen- . scurtare, nn s'a păzit acestă resulă ci s'aii dat numai nisce r -. suri simple, MO „SA pie xespen 
,
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numărul trei ca două? — Sc. Numărul trei este cu unu mat mare 
ca două. — In. Der două cu cât este mai mare ca- unu? — Se... 
— In. Aşa der din ce este format trei? — Din unu şi unu şi unu. 
— In. Prin urmare câte unităţi sunt în trei? — Sc. Trel unităţi. 
— In; Porte bine; ascultați acum cu băgare de s€mă, la cea ceam 
a vt spune : o 

"Dat multe unităţi de acelaş fel, întrunite la un loc, să şi 
o singură unitate, se chiamă număr, . 

„In. Ce numim unitate? —-Ce numim număr? — "Trek ce este? 
— Două ce este? — Der unu? , 

“In. Câte nuci sunt în coş Ioane? —.Sc. Sunt multe; nu sciii.— 
In. Dâr pe masi? — Sc. Trej. — In. Mat iea una din coş şi pu- 
ne-o lângă cele de pe masă. — Câte s'aii făcut acum? — Sc. Pa- 
tru. — Ia. Pentru ce? — Sc. Fiind-că trei unităţi şi cu o unitate 
fac patru. — In. Sâii alt-fel? — Sc. Fiind-că 'unu şi cu unu şicu 
unu şi cu unu, fac patru. — In. Ce sunt aceste-patru unităţi? — 
Se. Aceste patru unităţi sunt nuci. — In. Câte bânci sunt în cla- 
să? — Sc. Patru. — In. CAţĂ. scolari şed în banca d'ântâii? — 
Se. Patru. — In. Ce fel de unităţi cuprinde numărul patru în în- 
trebârile ce ţi-am făcut? — Se. Nuci, bânci şi scolari. — In. Iiă, 
spune-mi, ce număr am învăţat în urmă? — Se. Patru. — In. FA 
semnul lui patru pe tablă. — Sc. ... — In. Bine. — Acest pa- 

"tru ce fel de unităţi arată? Bagă însă de semă, că acum n'a fost 
vorba de nici un obiect. — Sc. Acest patru nu ne arată felul unită- 

„ilor sele., — In. Biiie; 6că încă o regulă ce trebue să ţineţi minte: 

„» Numerul se gice coneret, când i se arată: felul unităţilor, 
şi abstract, când nu î se arată felul unităţilor. - 

„In. Patru ce fel de număr este? — Cinci mere ce fel de număr 
este ? — Ce numim număr abstract? — Care nuznăr se dice concret? 

In. Petre, iea din. acestă testea de chârtie, 4 c6le şi pune-le la 
o parte. — Bine; maj iea acum una şi pune-o la cele-alte. — Câte 
vaii făcut? — Sc, Cinci. — In. Pentru ce? — Se... — In. Dâcă 
din aceste cinci c6le, vei da frate-tăi două, câte-ţi rămân ? — Sc. 
Trei. — In. Decă din aceste tret, i vei mat da două, câte va avea 
el şi câte vel avea tu? — Se. EL va avea patru şi eii una. — In. 
Decă le vel lua i6răşi îndărăt de la dânsul, câte o să at atuni?—
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Sc. I6răşi cinci. — In. Pentru ce? — Bine. — Uită-te acum... 
* la ele, şi vegi, decă tote ciele sunt întregi? — Sc. 'Tote sunt în= 

tregi. — In. Lasă-le la o parte şi iea din testea alte-trei cole: — 
Bine. — Uită-te acum Ia, mine şi vedi ce fac? (Taiă o cslă în dout 

“jumătâţi egale.) — Sec Aţi tăiat o coli In două jumătâţă. —: In. 
"Aşa este; iea acum acâstă jumătate şi purie-o preste cele trei cole. 
„ — Aşia; spune-mi ce ai acolo? — Am trei cole întregt şi o ju-.. 

“ mătate. — In. Der în cea altă grămadi? — Sc. Am cinci oSle în- 
“tregi. — In:'E6rte bine, şi de aci deducem regula următâre : 

e “Numărul, care este format din unităţi întregi, se dice în- 
--treg; itr'acela, care nat este format, numai din unătățe în- 

tregi, der şi din pârți ale unităţi, se mumesce fracţionar, - 

In. Ce numim număr fracţionar? —.-Ce numim numtr întreg? 
— Cinci nuci ce este? — Der trei mere şi jumătate? ... 

- In. Vino şi tu Dumitre, şi iea de 'aci cinci nuci. — Mai iea una. 
„— Câte staii făcut? — Se. Şâse. — In. Pentru ce? — Impărţesce 

„ aceste şâse nuci lu trei băieţi. — Câte a, venit; de băiat? — Se, Câte -- 
două. — In. Pentru ce? — $c.;. ; — In. Dâr dcă dat din şâse 
nuci, trei, câte-ţi rămân ? —— Sc. Trek. — In. Dâcă vei pune lângă: 
trei, încă două, câte fac? — Se. Ciuci..— In. Forte bine. —:Der 
spun6-mi ce am făcut, noi acum? —- Sc. Am făcut socotâlă. — In. -- - 
Bine, şi de aci stabilim regula : 

A socoti sâi a calcula este a compune şi a descompune - - 
„nanerile în felurite chipuri, ca să putem afla alte numere ne- 
cunoscute, dâr irebuimcidse; î€r sciința care ne învață acesta 
se numesce Aritmotica, sc Sciiuţa numerilor. 

In. Ce este a socoti? — coti? — Ce este a calcula? — Co este Aritme- tica2-— Ce ne învaţă Arit metica? — Ce este sciinţa numerilor?,.. * 

Be Regulo şi deprinderi. - 

1. Un singur lucru „sc 
mesce unitate, sci unip 

2. Mat multe 

i o singură fiinţă se nu- 
„Unime, d. e. un copil, o carte. 

unităţi de acelaș fel. întrunite la
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un loc, sei şi chiar o singură.unitate, se chiamă 
numbr, d. e. trei cârți, cinci nuci, un copil.” 

-* Deprinderea 1. Să 'se arate unităţile din numeri- 
, le două, patru, șese. — Din cinci unităţi să se for- 

„- meze două numere: —-Din opt. unități să se for- 
meze tref numere diverse. 

. Numărul se dice concret, când î se arată 
felii unităţilor, d. e:- cinci nuci. tre! bânci ,. doui 

„_scolari;:el se numesce abstract, când nu i se â= 
„rată: felul unităţilor, d. e. patru, tre, doul. .. 

| „Deprinderea 2. Să se. scriă cinci numere con- 
"crete Şi ş&se abstracte. Sa 

'4. Numărul care este format din întăi întregi, 
„se gice număr întreg, d. es. patru pâni; acela 
însă; care este format, nu. numai din unităţi întregi, 

der şi din pârți ale unităţii, se chiamă nume&r irac- 
ţionar, d. e. tref mere și jumătate... 

| Depr inderea 3. .St& se arate cinci numere întregi 
şi şese fracționare. 
„5 A socoti; sei a, calcula, este a compune şi 

- a descompune numerile în felurite chipuri, ca să 
putem afla alte numere necunoscute, der trebuin- 
ci6se; icr sciința, care ne învaţă acesta, se numes- 
ce Aribmetică, sc sciința: numerilor. 
„ Deprinderea 4. Să se scriă semnele aumerilor, 
de la unu pînă la nouă. — Din numerile două şi 

“cinci; să se compună un singur număr. — Numă&- 
rul opt să se descompuiă î în trei numere.
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CAPU 
NUMBRAȚIUNEA.. 
“A. Esplicare, 

Spre a se întipări definitiv în mintea scolarilor cele ce li s'a spus, 
se vor repeta, cu ocasiunea fiă-cârei lecţiuni şi cu ocasiunea fii- 
cărui capitul noii, materia, cuprinsă în lecţiunea şi capitulul prece- 
dent. Ast-fel: | E 

In. Ce numim unitate? — Ce numim unime? — Sc... —: 
In. Un singur lucru, sâii o singură fiinţă cum se numesce? — Sc. 
Unitate, stii unime. — In. Mai multe unităţi de acelaş fel , întru- 
nite Ja un loc, cum se numesc? — Sc. Număr. —.In. Der unita- 
tea cum se mat pâte chiăma? — Sc. Număr. — In. Câte unităţi 
sunt în numărul patru? — Sc. ; . .— In. Care număr se gice con- 
cret? — Sc.... — In. Cum se chiamă numărul, când nu i se a- 
rată felul unităţilor? — Sc. Abstract. — In. Cinci pâni şi jumă- 

„tate ce fel de număr se dice? — Se. Număr fracţionar.. — In. Dâr 
cine) lei? — Sc. Număr întreg. —- In. Ce este a socoti? — 8c.... — In. Ce ne învaţă Aritmetica? — Se.... - RE 

In. Câte ferestre are sc6la? — Sc. Patru. — [n.. Câţi scolari Sunt în banca a treia? — Sc. Cinci. — In. FA din patru ferestre 
„şi cinci scolari un singur număr. — Sc. Nu se pâte, fiind că nu sunt de acelaş fel. — In: Câte nuci sunt în grămada asta ? — Sc. 

Nu sciii, fiind-că nu le am numărat, — In. Der dâcă le at număra 
ai şti? — Sc, Negreşit că aş şti. — In. Ce al şti decă le al nu- 
măra? — Sc. Câte sunt. — In. S6ii numărul nucilor. — Numără- , le dâr. — Sc. Una, două, trei, patru, ciuci, şese, şepte, opt. Sunt opt nuci. — In. Ce at făcut acum? — Se. Am numărat nucile, — In. Şi ce al aflat? — Sc. Că în grămadă sunt'opt nuci. — In. Câte „unităţi sunt în opt nuci? — Sc. Opt unităţi. — In. Băgaţt de s€- mă acum la regula următ6re, care este alcătuită chiar din răspun- : - surile lui Stan : 

Aflarea unităţilor dintr'o cantitate Gre-care, stă cerceta= 
„rea de câte oră unitatea: se cuprinde în acestă cantitate, se. dice a număra; Putem prin urmare adăoga, că numărul este uă cantitate numerată, . a .
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In. Ce numire a număra? — Sc... — In. Ce mat putem dice 
despre numtr? — Sc. . 

In. Alexandre, du-te şi scriă pe tablă treă nuci. — 30....— 
In. Ce ai făcut? — Se. Am scris 3. — În. Vino acum aci şi spu- 
ne-ni, prin grai, câte alune sunt în grămada asta? — se. Cinci. 
— In. Ce at gis? — Sc. Că sunt cinci alune. — In. Şi ce al scris 
pe tablă? — Sc. 3, adică 8 nuci. — In. Bine; spune-mi, cum ai 
arătat pe cinci alune? — “Se. Prin graiii, — In. Der. pe tretnuct? 
- „Sc, Prin scris. — In, Fârte bine; 6că acum o regulă simplă : 

„ Numerile se arăt în dou feluri : prin graiă şi prin scris. 

In. Cum se arăt numerile? — Arată-mi un număr prin graiii. 
— Altul prin seris. 

In. George, câte numere 'scil tu? — Sc; Sciii pînă la nouă. — 
In. Di-le. — Se, Unu, doui, trei, patru, cinci, şese, şcpte, opt ş şi 
nouă. — În. Cum ai arătat aceste numere? — Sc. Prin grai. — 
In. Arată-le acum şi în scris. — Sc. 1, 2, 3,4,5,6,7,8şi9. 
— In, Altele mat scil? — Wat audit pe clasa. a II-a făcând Soco- 
teli cu numere mal mari? — Sc. Am audit, ca cincă sute, cinci- 
deci, ştpte mii, trei mili6ne şi altele. — “În. "Apo pe aceste nu scii 
să le scri? — Sc. Nu sciii, câci nu le am învăţat. — In. Aşa este, 
însă n'al vădut: ce semne întrebuinţeză clasa II-a, spre a le scrie? 
— Se. 'Tot pe aceste nouă, pe cari le am scris eii, der aşeză mal 
multe într'un rând. — In.. Deschide Aritmetica Ia pagina ... şi 
spune-mi ce gifre mal găsesci acolo? — Sc. Preste, cele nouă scrise 
de mine, mai găsesc o cifră, care semănă cu litera 0; — In. Aşa 
este şi acesta se numesce zero stii nulă. — 'Ţineţi acum minte : 

Ca să putem esprima pe scurt numere de vev-ce mărime, 
întrobuinţăm Qece semne, numite şi gifre : 
ama, două, trei, patru, cinci, şese, şepte, opt, nouă, zero săi nulă 

128 4, 5 6. 78 3. 0; 

modul însă cum putem citi şi serie vir-ce mur, ne învaţă 
“Numeraţia. 

In. Ce numim citră? — Câte semae stii cifre nrobințtr spre 
a scrie ver-ce număr? — Ce ne învaţă numeraţia? . . . 

In. Vasilie, ce am eii în coşuleţul acesta? — Sc. Aveţi bețe de 
chibrituri. — ]n. Dâcă am chibrituri aprinde unul. — Sc. Nu se 
pote, câci aţi luat fosforul după dânsele. — În. Da, am luat (os
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| forul după dânsele, find=că aveţi, să umblaţi cu ele în mână, şi fos 
- forul este periculos- pentru sănătatea omului. — lea acum un be-. 

țişor şi pune-l aci pe masă: —- Sc... — In. Ce este unu? —Sc.-. 
Este o unitate. — In. Mai iea unul şi pune-llângă cel-alt.— Câte - 
s'aii făcut? — Sc. S'aii făcut două. — In. Ce este două?:— Sc. 
Este un numtr,-—"In. Din ce este compus? — Sc. Din două uni- 
tăţă, sei din.unu şi-unu. — In. Bine, mai pune un! beţişor lângă 

„cele două. — Câte sati făcut? — Sc. Preţ. — In. De ce? — Se, - 
»  Fiind-că două unităţi şi cu o unitate, s6ii unu şi unu şi unu: fac 
- trei, :— (Se va continua ast=fel, penă ce se va ajunge la numărul 
„_nou.) In. Aţi vădat acum cum S'aii format cele nonă numere; 6că . E 

- Şi regula corespundătâre : 

„Cele d'ântâiii nouă mumiere se gic unimi simple;.ole se 
-.. formeză, adăogână la anitate, încă o unitate, spre a avea tiu" 

mărul două ; la acesta adăogând încă o unitate, se va forma - 
numărul trol ş la tre, adăogând încă o.unitate; ne va dănu- 

„metrul patru, şi aşa niat încolo, penă la nouă - 
“In. Cum se gic aceste nouă numere? — Cum se formâză ele ?2— 

Din ce se formeză numărul ş6se? ei 
„In. Aşa dâr câte unităţi sunt în numărul-nou5?2 — Sc. Sunt 
„nouă unităţi. — In. Mai pune lângă dânsele un beţişor şi spune-mi. 
„câte fac? — Sc. Dece.:— In. Câte unităţi cuprinde numtrul dece? .. 

„Be. Dece unităţi. — In. (Lâgă cele dece beţişăre, cu un fir de 
aţă la un loc.) — Ce am făcuţ eii2- — Se. Aţi legat cele gece be-. 
țişore la un loc. — In. Aşa, am făcut, 'şi acum privim aceste dece 
bețe legate la un loc, ca o nouă unitate, numită gecime.. — Câte. - 

_ Jecimi avem aci? — Se. Una. — In. Maj fă şi tu. o decime. — Câte 
decimi sunt'acum? — Sc. Două, — In. Pâceţi şi vol-acestia, câte. : 
o decime, — Bine. — Spune-mi câte gecimi avem acum? -— Se, „Nouă gecimi. — In. Numără-le mai tare, ca să vedem â6că nai 
greşit. --— Sc. 0 gecime , două, tret; patru, ciuci, şâse, şepte, opt, : 
nouă gecimi preste tot. — In. Pune de o parte încă; nouă beţişâre, num&rându-le tot d'o dată tare. — Sc. Unu, două ... . nouă bețe. „— In, Ce sunt'acestea? — Sc. Unităţi. —In De câte ort sunt ma. mari gecimele ca unimile? — Sc. De dece ori. — In. Scriă pe tablă „BOX unimi; scriă şi notă decimi. — Bine; vegi însă ,. că şi nouă . unink şi nouă gecimi se scriii cu aceași ciîră, şi că, ca să se deo-. . h „Aco: d > ȘI sd Se. | „ Sibâscă unele de altele, aj trebuit să adaugi vorbele unii şi de-.
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“cint; der acâsta nu ne este ertat să facem ; trebue prin urmare să 
găsim un alt mijloc, ca să le scrim .pe scurt şi fâră vorbă multă. 
— Spune-mi, câte unimi sunt în aceste nouă. decimi? — Sc. Nouă- 
deci unimi. — In. Pentru ce? — Sc. Pentru că avem 9 legături cu 
câte 10 bețe. — In. Adaogă la nouă-geci şi cele nouă, puse deo 

- „parte. şi spune-mi câte unimi fac preste țot2 — Sc, Nouă=qeci ş şi 
nouă unimi. — In. Dr aşa cum se găsesc pe masă, cum se citesc? 
— Sc. Nouă gecini şi nouă unini. In. Seriă acum pe tablă nouă 
unii, tusă numa! cifra. — Bine. — Spune-mi acum care este dr€p- 
ta şi care este stânga ei. — Aşa. — Seriă acum la stânga uni- 
milor, şi decimele nouă. — Porte bine; 6că acum scris petablănu-, 
mărul 99, stii nouă decimi şi nouă unim. — Regula corespunde- 
târe esta forte simplă : 

La 9 unităţi, adăogând încă 1 unitate, ton avea mană ul 

10, care consider dându-se ca um n0ă fel de uitate, ea numi- 

rea de decime, se numtră ca şi unimile; adică gece, . dout- 
glee), trei-deci . . . nou&-dleci, şi, ca de 10 oră mal mare ca u- 

" nitalea, se scriă de-a stânga acestora. --: 

Dn. Ce numim decime? — Cum se consideră getimea? - — Cum 
"se numără ea? — Unde se scrii ea?... 

“In. Câte decimi avem pe masă? — Sc. Nouă decimi. — In. Şi 
“cate unimi? — Sc. Tot nouă. —- In. Mai puneun beţişor lângă 

- aceste nouă şi spune-mi câte se fac? — Sc, Dece, s6ii o decime.-- 
„In. LEgă der şi aceste dece unităţi impreună, i6r unitatea de geci- 

„De ce vel: forma, adaogă-o pe lângti cele-alte; — Numării-le şi spu-: 
"=: ne=my câte decimt avem acum ?:— Sc. Dece decimi. — In. Mal nu- 
a md le o-dată tare. — Sc. O gecime, două, “trăi, „ gece de- 
o cimt,— In, Legă acum; cu acâstă ați mal grosă, "tote “aceste uni- 

-tăţi de decime la un loc, “spre a forma o singură legătură. — A-: 
- şa, — Acestă legătură, "după. cum regi, formeză.0 nouă unitate, 

numită sutime, care se numără ca şi unimile, d, e. o sută, două 
sute . . . nouă sute. — Câte decimi cuprinde sutimea? — Se, “Dece 
decit. — In. De câte ori prin urmare este mai mare sutimea ca 
decimea ? — Sc. De gece ori, — In.: Din ce se formeză decimea? 

„=— Sc. Din gece unitâţi. — In. Mal iea acum beţişore din coşşi for- . 
“meză o nouă decime.. — Bine; pune-o pe masă la dreapta sutimei. * 

— Aşa; adaogă la dreapta decimel, îucă nouă unităţi şi spune câte . 

sunt tote: eţişârele ? — Sc, o sutime, o gecime şi nouă unităţi —
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“In, Seriă-le acum pe tablă. — Unde trebue să pui gecimea? —: 
Se. La stânga unităţilor. — În. Der sutimea unde? —'Sc. Cred, 
că la stânga gecimilor. — In. Pentru ce credi aşa? — Sc. Pentru 
că, decă am pus decimea, care este de dece ori mal mare ca uni- 
mea, la stânga ei, cred că trebue să puiii şi sutimea care este de 
dece ori mai mare ca decimea, la stânga acesteia. — In. Aşa, este; 
scrie-le dâr. — Sc. 119. — In. Forte bine. — De câte cifre pote 

“fi un numâr?, — Sc. De una, de două şi de trei. — In. Şidemai 
multe, însă cele trei cifre W'ântdiii, numărate de la drâpta spre 
stânga, adică unimile, gecimele şi sutimile simple formâză clasa 
Ta unităţilor. — 'Țineţi acum minte : . 

- Dece gecini, formând-o altă unitate, numită sutime, ea. 
se numeră ca şi amităţile : o sută, două sute, trei sute .. .. . 
nouă sute, şi fiind de 10 ori mai mare ca decimea, se scriă de 
a stânga ei. — Unimile, decimele şi sntimile simple 
formeză clasa L-i, numită de unități, | Dă 

In. Ce este sutimea? — De câte ori -este mai mare sutimea ca 
Jecimea2?'— Unde se scriă sutimea? — Ce numim (lasa I-iii de 
unități? Sa | a Su 

In. Câte sutimi avem pe masă? — Sc. Una. — In. Numai una, 
şi nici n'avem beţişâre destule, ca să facem mal multe. -— Numără 
cu tote acestea sutimile. — Sc. Una sută, două sute, trei sute , . .- 
dece sute. — In. Bine, trebue însă să scit, că dece sute formeză o 
nouă unitate, care se numesce 7piiă, şi care se numără intocmal ca 

- şi unimile, adică o miiă, două mik, trel mit... nouă mil, — Câte 
sutimi cuprinde miia? — Sc. Dece sutimi. — In. De câte ori este 
miia, mal mare ca suta? — Se. De gece ori, — In. Unde se scrii 
unităţile miilor? — Sc. La stânga, sutimilor. — In. Pentru ce?— 
Sc. Pentru că sunt de gece ori mai mari ca sutimile. — In. Scrit 
„pe tablă.o miiă. — Sc. 1000. — (n modul acesta se va, face es- 
serciţiile şi cu decimile şi cu sutimile de mil.) —. In. Aşa der ce 
am învăţat astăgi? — Sc. Am învăţat să cunâscem unimile , deci- 
mile şi sutimile de mit.'— In. Prin urmare, câte trepte ale nume- 
rilor cunâsceţi până acum? — Se. Şâse.'— In. Cari sunt? — Se, 
Unimea, decimea şi sutimea, simplă, şi unimea, decimea şi sutimea, . 
de mii. — n. Ce cuprinde Clasa I-iii? — Sc... — In. Fârte bine; 
Şi unimile, decimile şi sutimile de mit formâză Clasa II-a de mii, a
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“câreia unităţi sunt de o miiă de ori mal mari, ca cele din clasa l-ă. 

"— Băgaţi de semă şi nu uitaţi regula următre :-: 

Dece sute formâză o miiă, cu care începe Clasa a II de 

mii, compusă din unimi, decimi şi sutimi de mil. Uni- 

tăţile acestei clase sunt de o mii de oră mat mark ca cele din 

clasa I-ă. Ele se numără ca şi unimile simple, şi se scriti, ca 

de gece oră mat mari, la stânga ordinilor, înferidre lor. 

In“ Din ce se formâză miia? — De câte ori este mai mare su- - 

timea de mii, ca gecimea de mii? — Cum se numără cu miile? — - 

“Unde se scrii decimile de mil? — Ce cuprinde clasa a Il-a2-— Cu 
cât sunt mai mici unităţile de clasa I-ii, ca cele de clasa II-a? 

„Iu. Numără de la o' sută de mii înainte, — Sc. 0 sută de mil, 

două sute de mil, trei sute de mit, .. . : dece sute de mil. — In. 

Bine, dâr nu se dice dece sute de mil, ci acesta, formând icrăşi un 

noii fel de unitate, se dico milion. — (Se vor.face mai multe es- 

serciţiuri de felul acesta şi apol se va da regula :) 

-- Dece sute de mut formâză um milion. Cu acesta se începe 

" Clasa-a treia de miliâne; compusă de unimi, decimi şi 

sutimi de milione, cari sunt de o miiă de ori mat mari ca 

- cele din clasa a II-a. Diliâmele se număr tot ca umimile, şi se 

'scriii asemenea, la stânga ordinilor inferidre lor. 

“In, Din ce se formeză, milionul? —- Din care clasă face parte 

milionul? — Cum se seriă el? — Cum se numtră? .. . | 
“In. Petre, vino aci şi spune-mi câte bețe sunt pe masă ?-— Sc. 

O sută un-spre-dece. — în. Sci alt-fel?:— Sc, 0 sutime, o deci- 

me şi o unime simplă. — In. Seriă dcest număr pe tablă. — Se. 
111, 2 In. Din ce cifre ai compus numărul acesta? — Sc. Din 
trel zori, —— In. Porte bine; vedi însă, că cifra ama, ne arati 

în acest număr, două valori, adică una proprii a sa, adică 9 uni- 

tate, şi alta a locului ce ocupă, adică o decime 'şi o sutime. — Care 

este valorea propriă a lui unu? — Se. 0 singură unitate şi aci un 

singur băț. — In. Care este aci val6rea lui unu, în raport cu l0- 

cul ce ocupă? — Sc. Unu, la drâpta numărului, preţuesce o uni- 

tate; unu de la stânga unităţii valoreză o decime, sti dece unităţi, 

şi una de la stânga gecimet, o sutime, stii gece decimi, s6ii. o sută - 

unităţi. — In. Aşa este, însă siliţi-vă a ţine minte acestă regulă: 

. .
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Cele dântăiii nouă cifre aii două valori fii-care : una care. 

d se cuvine în puterea formei, sti figurei săle, şi care se nu- 
mesce valâre absolută, şi alta care atârnă de la locul ce 0-: 
cupă într'un mumăr, şi care se gice val6re relativă. 

In. Câte valori at cifrele? — Ce numim valore absolut? — Ce 
numim val6re relativă? . . . 

In. Mai spune-mi şi tu Ioane, câte bețe : sunt pe masii? — Sc. 0 
sută un-spre- dece, stii o sutime, o decime şi o unime. — În, Bine; 

“acum însă iii decimea, de la locul -et şi o ascund. — Câte bețe a 
mal rămas pe masă? — Sc. 0 sută unu. — In. S6ii2— Sc. Osu- 
time şi o unime. — In. Şi câte decimi? — Se. Nici una. — Inv. 
Der câte cifre îţi trebue ca să scrii o sutime? — Sc. Trei cifre.— 

“ In. Şi câte cifre ai pentru numtrul ce trebue să serii? — Sc. Am . 
numai două : una pentru sutime şi una pentru unime. — Ia. Der 
pentru decime? — Sc. Nam aici una, fiind-că nu sunt decimi. — 
In. Aşa este, însă. fiind-că trebue să ocupăm şi Locul decimelor, vom .- 
„pune în locul gecimelor ce lipsesc un zero, care mare nick o val6- : 
re: — Serie acum numtrul o sută unu. — Se. 101. — In. Bine; 
acum puiii gecimea la, loc şi iii unimea. — Spune câte bețe sunt 
pe masă? — Sc. 0 sută dece. — In. Seriă-le. — Se. 110. — In. 
De ce al pus zero la fine? — Se. Ca să ocup locul unimilor cari 
lipsesc. — în. Forte bine. Asculta şi regula : : 

Cea din urmă cifră : nula sei aero, "are nică o valdre, ci 
servesce numai a înlocui „anităţile ce ar lipsi dintr'un ordin .- 
dre- care. 

In. Ta ce servesce zero sei nula? — Ce șalore are, ca? a? 

B. ozule Şi aprindere. 
z 

6. Afatea unităților dintr'o cantitate re-care, 
scii cercetarea de câte or! unitatea se cuprinde î în 
acestă cantitata, se dice a numera ; „putem prin ur- 
mare adăoga, că numărul este o cantitate numărată. | 

Deprinderea 5. Să.se facă patru. grupe de linir: 
în cea d'ânttii să i fă 5; FR în cea de a: doua: io; în 

is
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cea da a treia, 15;în cea dea patra, 20; şi la ur 

mă să se numere tâte'la un loc. ÎN 

7. „Numerile se. arăti în două moduri piin ş grajii si 

şi prin seris. 
8. Ca să putem espiima ș pe scurt, tâte nurerile i 

. de ver-ce mărime; întrebuințâm dece semne, NU 

„mite cifro': : 

unu, dout, trei, patru, cinci, -ştse, tote, at noi iul sei Zero; . 

I. 2. Sea Şi 6. pi 8. 9.0. : 

„modul însă cum. “putem citi. „ȘI scrie vei-ce număr; 

ne învață Numeraţia. :. . 
Deprinderea G. Să se scrie “numerile de la 1. pînă 

“la 6.2—'Să'se serie numetile de la 3 pînă. la 9.— 

Să se scrie  numerile, începând de la 9: şi. mergând a 

îndărăt pînă lar. Mai 
- ga Cele dintâi nouă numere se die aniini sini- or 

” ple; ele se formeză adăogând la unitate, încă.0 u= = 
d. 

” nitate, spre a avea, numărul două; Ja acesta adăo- 3 

:- gându-se încă. o unitate, se va forma numărul trei; Ss 

la tre! adăogând: încă o unitate,.ne va da nutnărul 

e patru, şi 'aşa 1 mat încolo; pînă. la. "numărul nouă. 

: Deprinderea, 7. Să se formeze, mimErul sâple, — | 

Sa se formeze numărul cincă.. 

10. 'La nouă unităţi, adtoizând: încă o unitate . 

vom avea numărul. gece=10; care, cânsiderându- 

se ca un noii:fel de: unitate, iea numirea de (eci- 

In6 se numără caşi unimile, adică decezzi o, două- 

_deci=20; trei-decl==30, patru-deci= 40; nouă 

-deci=9o, şi, ca de dece ori mal. mare ca. unimea, 

-  se-seriă! la stânga ej, d. e. 99. 

Deprinderea. 8. Să se: scrie i umerile dela 10 o'pină 
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şi mergând îndărăt pînă la 6o. — Să se scriă ge- 

cimele de la 10 pînă la go. | 
„13. Dece decimi formeză o altă unitate, numi- 

tă sutime=—100; acesta se numără ca şi unităţile 

simple :. o sută—100; trei sute=—300o; cinci sute= 

„500; nouă sute=—9oo, şi, fiind de dlece oră mat mare 

ca decimea, se scriă de a stânga el; d. e. 119. — 

Unimile, decimile și sutimile simple form&ză cla- 
sa L-i, numită de unităţi. . 

Deprinderea 9. Să se scriă numerile de la 99 pînă 
la 201.—Să se scriă numerile dela 751 pină la 801. 
— Să se seriă numerile mergând îndărât de la 911 
„pînă la 869. —... N a | 

12, Dece sute formă&ză 0 mMiiă—1 000, cu care în- 
cepe clasa a II-a de mii, compusă din unimi, de= 

- cimi și sutimi de mil. Unităţile acestei clase sunt: 
de 'o miiă de ori mai mari ca cele din clasa Î-i.— 
Se numără şi cu acestea tot ca cu unimile simple; 
de essemplu :' -. : a - 

o miii=—1,000; două mit==2,000; şepte mit==7,000, 
dece mii==10,000; două-geci mil=—20,000; 

. ştpte-geci mii=—70,000, . 
o sută mii=—100,000; două sute mii=—200,000; 

| şepte sute mii=—700,000,  - 

şi le scrim,'la stânga ordinilor inferi6re lor, d. e. 

23119; 32,119; 432,119. 
Deprinderea 10. Să se scriă miile de la una pînă 

la o sută. — Să se scriă numerile de 99;987, pînă 
la 600,040.. | EP 

. 13. Dece sute mit formezăun milion==1,000,000. 
„Cu acesta se începe 'clâsa a II-a de miline, 
compusă, de unimi, decimi și sutimi de mili6ne,
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cari sunt de o miiă de ori matmari ca cele din cla- 
“ sa a l-a, se număr ca unimile simple, d. e. un 
milion==1;060,000, două geci mmili6ne=20,000,000 
o sută miliâne==1 00,000,000, şi se scriii asemenea 
la stânga ordinilor inferidre lor, d. e. 8,432,119. 

O miiă de 'mili6ne formeză un bilion, sei un - 
miliard, care formeză clasa a IV-a de bili6ne. 

- Deprinderea 11. Să se scriă în cifre numerile ur- - 
-măt6re : un milion, patru sute cinci-deci şi două de 
"mil, trei sute şepte-spre-dece ;: dou&-deci și unu . 

miliâne, o sută un-spre-dece mil, o sută două-spre- - 
„dece, etc. etc. 

15. Cele d'ânteiii nouă cifre ai două valori fă 
care : una, care i se cuvine în puterea forme! seti 

- Aigurel sele, şi care se numesceval6re absolută, 
Şi alta careatârnă de la locul ce ocupă întrun nu- 
măr, şi câre se. dice val6re relativă. |. 

Deprinderea 12. Să se arate val6rea' absolută şi 
"relativă a numerilor următâre : 13, 415 8; 951 

| 417 54, 216, 8321, 1; 2; 24, 98, 123. , 
+15. Cea din urmă cifră, nulă scii zero=—0, nare. - 
nici o valâre, ci servesce numat a înlocui unităţile 
ce lipsesc dintr'un ordin Gre-care; d. e. 504; 1034, 
3120, etc. 

| Deprinderea 13. Sa se scriă în cifre numerile ur=- 
__măt6re : o sută tre!; o sută dece; două mil cinci- 

dlecă; dece mil trei: sute;, “două sute cinci mit, trel=- 
deci şi unu; dece miliâne, două mil, cinci-spre-dees; 
dou&-deci miliarde, două- deci miliâne, cincy-geci 
mi patru: . .



- + OPERAȚIUNILE PUNDAMENTALE 

“NUMERE INTREGI ŞI PROBELE LOR. 

„1.“ DRSPRE OPRBAŢIUNIUE FUNDAMENTALE, 

îti A+ Esplicarei ae 

: “Imwățătorul, după mai multe cestiunt-repetitâre asupra materiei - 

_: din-eapitulul precedent făcute elevilor, şi după respunsuri mulțu- 

“mităre priimite:de la acestia ; va începe esplicaţiunile sâle iutuiti- 

ve asupra, operaţiunilor fundamentale, cam An modul următor: ... 
In. Fiţi cu băgare de's6mă copil, câcă astăgi am să vă vorbesc 

- “despre lucrârile, ce puţem face cu riumerile ce aţi învăţat, — Geor-: 

ge, iea din sticuleț:patru nizcl şi pune-le. pe masă de o parte-—Mai- 
„ea rel şi pune-le sub cele-alie, însă nu lipite. — Aşa; spune-mi - 

“acum câte nuci ai luat din săculeţ preste tot? — Decă nu sciă, nu-.. 
meră-le, adiogând pe cele ma! puţine Ja cele mai multe: — Sec. 

"Patru şi cu una fac cinci, şi cu una şese, şi cu una şcpte; am luat 
"*.ş6pte nuci. — In. Aşa, este, însă: ce al.făcut tu acum? —- Nu te 
pricepi? — De unde at luat pe numărul şâpte, câci eii' nu i-am 
“pomenit de densul?. — Sc: Apoi,şepte este numărul nucilor ce am ” 
luat din săculeţ, — In: Der că nu ţi-am dis să ii şepte nuci. — 

“Se, D-ta mi-al.gis să ică patru şi treă: însă patru şi tre! înipreu-. . 
nă, fac şâpte. -— În, Fârte bine; aşa dar al împreunat, scii-ai a- 

 dunat pe patru cu tret, cari ţi-ati datun număr mat mare, peşepte.“ 
- Ecă der cea, W'ânteiii lucrare fundamental, ce putem face cu nui- 
merile, care se chiamă Adunare,... Să |
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. In. Pavele, ei am aci opt nucă, din cari-ţi dati ţie trek ; câte-mi 
rămân mie? — Sc. Cinci. —— In. Ce ai făcut tu acum? — Se. Am. | 

. luat din opt nuci, trei. — In. Sti'cu alte cuviute, ar scădut din - 
“opt nuci, trei A 

Acâsta este a doua lucrare, ce se chiamă Scădere.: | 
„+ In. Aş vrea să dâii la patru băeţă, câte dotiă nuci. — Spune-mi . 
„câte trebue să scot din săculeţ? — Sc. 0pt..— In. Pentru ce? — -- 
"-Sc.-Pentru că două şi cu două fac patru;-şi cu dou ştse, şi cu două 

opt. — In. Şi aşa este bine, însă putem face o lucrare mat pres- : 
„curtată, gicend de patru oră câte-două, fac opt. a 

Acesta este a treia lucrare, ce se pote face cu numerile şi care -: 
se numesce Imulţire,  : .... E 

„In. Am-aci nouă nuci şi vreaii să le împart la trei băieţi în pârţi 
egale. — Câte trebue să dâii fiă-cârul bieat? — Sc. Trei, — In, 

„Pentru ce? — $c. Pentru că trei şi cu trei şi cu trei fac 'nouă.— 
“In, Bine; €că acum trek nuci ţie, trek lul Ioan şi trel lui George. —. . | 

Ce am făcut cu cele:nouă nuci? — Sc. Le aţi împărţit Ia trol băeţi. 
În Aşa este, e 
„A pătra lucrare findamentală prin urmare ce se pâte face asu- 
pra numerilor, este Impărțirea. Aşa dâr ţineţi minte regula 16. 1): 

iai B. Regulă şi deprindere, Si 

16, Lucrările fundamentale ce putem face cu nui-: . 
„ merile sunt patru: Adunarea, Scăderea, Imul- _- 
“țirea şi Impărțirea, e 

„> “ Deprisiderea 14. Să se dea-două essemple din.a- 
dunare, trei din. scădere, una din îmulţire şi două 

„din împărţire. a : : a 

a CABI | 
“ADUNAREA NUMBRILOR ÎNTREGI, 

ta A Bsplieare, 
n In. Petre, iea din sticuleţ patru nuci şi pune-le aci pe masă ; ma 
ieacincişi pune-le dinc6ce; maj ica şâse şi pune-le icrăzi deosebit.  - 

. 1): Pentru a evita repetirile; ne mărginim a arăta de aci înainţe la espli- 
câri, numai numărul regulei corespungătre. . | Ia: RR 

. .
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-— Bine. — Spune-mi acuni câte nuci ai luat preste tot din săcu- 
leţ. — Sc. 4 şi cu 5, fac 9; 9 şi cu 6, fac 15; am luat 15 nuci. 
— In. Ce lucrare aj făcut tu acum? — Sc. Am fticut cea d'ânttiii . 

- lucrare fundamentală, adică Adunarea. — In. Pentru ce? — Sc. 
Pentru că am întruniţ trei numere mat mici, întrunul singur. mai 
mare. — În. De essemplu. — Sc. 4, 5 şi 6 nuci, ce am luat perând 
din săculeţ, le am făcut o singură grimudă de 15 nuci. -— In. For- 
te bine; citiţi însă şi ţineţi minte-regula 77. | 

In. Ce este adunarea? — Care este cea d'ânttiii lucrare funda- 
mentală, ce se p6te face cu numerile? — Ce numim sumă ? 

„Ta, Soriă acum pe tablă 4, 5 şi 6, adică numărul nucilor ce al 
„luat din săculeţ; însă în linii orizontală, şi spune-mi care este su- 
ma lor? — Sc. 4 şi cu 5, fac 9, şi cu G fac, 15; suma loreste 15. 
— In. Aşa este, însă pe tablă n'at scris şi vorbele: şi cu, fac, su- 
ma, lor este, ce al esprimat din gură, şi ar trebui să arăţi aceste 

NE vorbe, şi prin scris, câci alt-fel nu sciă cine-va co lucrare vrei să | 
faci. — Ce lucrare faci aci? — Se. Adunare. — [n. Aşa dar în loc să 
scrim între numerile date la adunare curintele şi cu, stii plus, sei 
mat mult, punem numai semnul —+-, care se numesce Dositiv, i6r 
la sferşitul numerilor date, în loc să scrim cuvintele: fac, s6i su- 
di lor este, stii de o potrivă cu, întrebuințim, ca la, tote Iucrâ- 
rile aritmetice semnul =. — Aşeză acum problema. — Sc. 4-+ 5+-6=—=15. — In. Citesce acea ce at scris. —Se...  — In. Care | 
este der semnul adunărei? — Se. -F. — In. Şi care este semnul . egalitâţii? — Semnul care esprimă pe de o potriră cu? — Sc. = In. Bine; citiţi acum şi regula 78. - Aa ai „In. Cu ce semn ne servim la adunare? — Cum se numesce el? — Cum se citesce el? — Ce semn maj întrebuinţim la adunare? 
„n. Ce am eii aci pe masă? . — Se. Tret grămedi de beţişre.— In. Câte bețe sunt în grămada d'ânteiii? — Sc. O sută dout-deci Şi şese, — În. Câte în a doua? — Se. Cincl-gect şi două. — [n.- Câte în a treia? — Se. Două--geci şi cinci. — În. Scriă aceste nu- mere pe tablă şi spune-mi! de câte cifre sunt ele? — Sc. Unu de trei cifre şi dou de câte două. — In. Der cele d'ântâiiă cu cari af arătat. nucile sc6se din săculeţ? — Sc. Numai de câte unu. — In. Aşa dâr ce deosebire găisesci tu între aceste două serii denumere? — Sc. În seria d'âutâiii a fost numere numai de câte o.cifră, ic în seria a doua, numere de trei şi două cifre. — In. Se pot 6re a- duna tâte aceste nuci la un loc? —— Sc. Se pot. — In. Dâr de câte ciire sunt numerile cu cari al espriniat nucile? — Sc. De câte una..
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— In. Şi numerile beţişârelor? — Se. De câte două şi trei. — Iu. 
Beţişorele se pot ele aduna la un loc? — Sc. Se pot. —In. Vedeţi 

“ der că la adunare ni se pot da numere de câte o cifră, şi numere 
de mai multe cifre; citiți în acestă privinţă regula 79. - 

„In. Câte casuri ni se presintă la adunare? — Care este casul 

“I-iii? — Care este casul al II-lea? . 

In. Scrii Stane pe tablă, numărul nucilor din fiă-care grămadă 
c6 vegi pe masă? — Sc. 34+-64-7. — In. Care cas din adunare 

„avem aci? — Sc..Casul I-iit. — In. Vino iarăşi aci şi adună nu- 

cile începând de la grămada cea mal mare..— Sc. Şepte şi cu şâse 

care are 6 unităţi —7rp1I1-I+I+I+, fac trei-spre-dece 

unități; :trel-spre-gece unităţi şi cu trei, care are trel unităţi— 

13-41-4141 fac şese-spre-dece; sunt: prin urmare şese-spre- 

dece nuci. — In. Scriă aceste numere încă o dată pe tablă, însă 

unul sub altul. — Sc... — In. Trage sub ele o liniă orisontală şi 

: adună-le, scriind suma lor sub acestă liniă. — Se. 7. - 

, E ” | , 6 AGE € 

go 
ă 16 nucă, Sumaa DE 

lor este 16, — In. Bine; vedeţi der că acâstii adunare este forte sii- , 

_-plă şi nn presintă nici o greutate; cu 6te acestea, observați şi re 0: 

gula 20. Pa | a Pi Iu 

In. Cum se-face adunarea în casul I-ii? i 
In. Uitti-te acum'aci pe mași. — Ce regi? — Sc. Trei rânduri 

de beţişâre. — In. Câte bețe sunt în rondul d'ânteiii? — Sc. 0. 

sută două-deci şi ştse — In. Din ce este compus numărul o sută 

două-deci şi ştse? — Sc. Din o sutime, două decimi şi şece uni-- 

tăţi. — In. În rândul al douilea câte bețe avem? — Se. Cinci-deci 

şi dont. — In. Pentru ce? — Sc. Pentru că avem cinci gecimi şi 

"două unităţi. — In. Der în rondul al treilea ? — Sc: Două-deci şi 

cinci; pentru că avem două decimi şi cinci unităţi. — In. Bine; a- 

- şâză acuma beţele-din aceste rânduri ats-fel, ca, unităţile să fie puse 

sub unităţi, decimile sub decimi şi sutimile sub sutimi. —: Aşa — 

Adună acum unităţile. — Sc. 5-4-22—7; 74-6=—=183 unitiiţi. — 

In. Fârte bine; însă ce putem face din 13 unităţi? — Sc. Din dece | 

unităţi putem face o decime, ir din 3 unităţi nu putem face ni- 

mic. -— In. Fă der o decime legându-o cu aţă cura sunt şi cele- 

alte. — Bine. — Der acum unde este locul ei? — Sc. Ladrepta - 

unimel şi sub cele-alte gecirul. — In. Câte unităţi ţi-a ma! rămas? 

_— Se. 3 unităţi. —-In. Lasă-le Ia locul unităţilor şi adună acum
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- gecimile: Sc. 1 decime, făcut din unităţi-+-2==38 deci; 3 de- 
" ciml-4+-5==8. decimi; 8 Jecimi4-2=—=10. gecimi. —- In. Bine, der. 

"ce .putem face din 10. decimi? — Se. Din gece gecimi. putem face 
o sutime; — ]n. FA dâr o sutipie şi pune-o la locul 0. — Aşa, — 
Câte decimi ţi-a mat. rănias? — = Se: Nici una. — In. Nu .uita a- 
"cesta, icr acum adună Şi. sutimile: — Sc: 1 sutime făcută din 10. 
gecimlţ-1=2, sutimi. —-In.. Aşa der câte sunt tâte beţele?—Sc. 
2 sutimi şi 3 unimi, sei '203 unităţi. — In: Seriă acum pe.tablă 

„.. numărul beţelor.din câte-şi trele rânduri, însă tot unul sub altul, .. 
„după cură” stai şi 'beţele pe masă. — Se. 126-+-52-4-25. — n. 
Aduni numerile cum at făcut şi cu beţele. —.Se. 5 unităţi-+2= 

LT unități; 7 unităţi-F-6=—18 unități; însă în 13 unităţi este ode | 
“cime şi:3 unităţi; scrim dâr sub col6na unimilor: numai 3 unităţi, 

:. i6r decinica o ţineni ca să o adunăm a colna gecimilor. — 1 de- 

i 

gecimilor, i6r sutimea.0 ţinem ca să o adunâm' la col6ua sutimilor.: 
— 1 sutime ţinută--12—2 sutimi, pe cari le scriem sub col6na su- 

-. timilor, — Ia. Care'este der suma. acestor.numere? — Sc. 203. 

-- cime ţinută de la unimi-+-2=3 decimi; 3 gecimi4+-5=—8 decimi; - 
"8 gecimi+ţ-2==10 gecimi;. tusă; dece decimi: fac o sutime tocmai; 
aşa, dar.fiind-că nu.ne a r&mas nici o: decime; punen'0 sub col6na 

-—n. Forte bine; 6ca acum vedeţi şi regula 21. 
| In. Cum se scriă numerile la adunare? — Ce sună mai au î 
ÎN tiu? - — = Dâcă suma urităţilor trece peste, dece, „e facem. 

n. negulo; şi auprinăont, 

cu 15 let, “scrim' mat: scurt : 5 lei+-8. lei4-rs. lei. 

pi “Adunarea este o lucrare! princ care. tatruinim 
„„.„mal multe numere de acelaș fel, într "unul singur, 
„“care-iea numirea de sumă; d. e. 5 lei şi « cu 8 let și E 

cu 15 lei, „câți. fac? :. 
Deprinderea 15. sa se dea 'essemnple de adunare: : 

E unul cu 2, unul'cu.3 și:unul cu 5 numere;, 
„18. La! adunăre ne servim pentru prescurtare cu -. 
semnul +-, ce se numesce positiv şicare secitesce !. . 

| plus, seu mai mult, sc CU, să şi; d. e. în loc să 
"scrim cum 'am făcut mar.sus : 5 le şi cu-8 lefși. i 
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— Asemenea. mar întrebuințăn, ca. la t6te opera 
„. iunile; aritmetice, şi semnul = =, care se citesce este 
“deopotrivă,scu egal cușd. e. în loc să scrim 3+ 
"84-15 este de o potrivă cu. 25, putem. scrie S+8 
Ii 3=—28. A 

"19. La adunare ni se presintă două casuri: Lui. - 
* Când numerile ce se cer a se aduna suntmumat 
de o cifră; d.e; 3+-547=? Il-lea Când acestenu- - 
mere sunt de mai multe cifre, d. e. 1264-52-25): 

„ Deprinderea 16. :Să se dea'1o essemple: de adu- 
- nare, dintre cari, Si în casul: I-a şi 4 în caşul al 

E  douilea. 

n. 20. În. casul L-i, adăogâm. la. nunitrul cel mâl. 

. mare, pe rând, tâte unităţile umerilor celor mat .. 
„> mici; d. e., ca să adunâm 6 let cu 5 lei şi cu 3 let, 
* adăogâm pe rând la numărul 5 unităţile lui: 5:și: 
“lut 3; dicând : 6zrr=7, 7-18; 84+1=9, 9+I= 
19 LO-țI=I11; apol II-I =12,, 12-1=13; 13 
II4 care este. suma, acestor numere; s&ii 6-5. . 
Dat: a . i 

| „Peprinderea 17. “sa se adune următărele nunie-" 

3 2-P4e6-F8=? 3415249472 — Să se facă 
incă '3 adunâri de casul acesta, luându-se essem- 

“ple după voe.--" 
21. In. casiul al II-lea, se scrim: : pentru înlesnire 

- "numerile unul sub altul şi adunâm mat ântâiti uni- ... 
- imile; însă, decă suma lor, nu 'trece-preste nouă, o .-. 
„scrim de, desupt, i&r de&că trece, atunci cuprindend . 

:. şi decimY, serim sub colâna: unimilor ; , numai uni- 
".tăţile; icr decimile le. ținem, spre a le adăoga la: 

"„ col6na. decimilor, Tot. asemenea urmâm:şi cu su-. . 

ma de la.col6na gecimilor şi de la cele următâre, 
ier resultatul din! urmă îl scrim întreg. — Fiă de
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essemplu, să avem a aduna let 1 cu lei 367'şi'cu 
"lei 250, vom scrie problema ast-fel : 

o IS+ 
"867 

250 
632 Suma, 

şi apoi vom opera după cum s'a esplicat may sus, 
“ Deprinderea 18. Să se facă 3 adunâri de casul al 

Il-lea : una cu patru rânduri de numere, una cu 
tret şi una cu cinci; numerile de adunat să fiă for- 

- mate : 3 din două cifre; 2 din tref; 3 din patru şi 
4 din cinci cifre. — Să se aşeze și să se lucreze. 
următ6rele probleme : cinci sute opt lei, cu dece 

„- mil ş&pte-deci şi cinci, cu tret mil două sute patru 
-Şi cu cinci-deci, câţi lei fac? — Dout-deci şi cinci 
mil şâpte let, cu dece mil trei sute trei-spre-dece, . 

“cu opt sute trek-deci, cu trei-deci şi una mil ş&pte- 
deci şi opt şi cu cinct, câți ler fac ?— O miiă două- 
deci lei, cu cinci sute trei, cu opt mil un-spre-dece 
şi cu două sute patru, câţi lei fac). - ! 

CAP NI n Di 

SCĂDEREA NUMERILOR ÎNTREG. 
Da | A. Esplicare, | 

In. Am aci opt câle de hârtie, din cari ici irel, spre a face din-: tr'ensele un caiet; câte câle de hârtie mi-a mal rămas? — Sc..5,. — In. Ce lucrare ai făcut prin urmare? —- Se, Scăderea. —1n. Pentru ce? — Se. Pentru că am scădut din opt pe trei, — In. Sei . cu alte cuvinte, pentru că al. scădut dintr'un număr mat mare, al- tul mal mic. — Vedeţi în acestă privinţă şi regula 22. . In. Ce este scăderea? » . e ÎN De In. Scriă acum .pe tablă : din 8 c6le de hârtie, să se: scadă 3
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câle ce am întrebuințat; aşeză numerile unul sub altul ; trage sub ele 
o linit orizontală şi pune sub liniă numărul ce vel afla. — 36... 
— Im. Bine; care este numărul cel mat mare? — Se. 8. — In. 
Acesta se numesce descăgut, — Care este cel mai mic? — Sc, . 
3. — In. Acesta se dice descos. — Care este numărul ce al aflat .. 

„prin acâstă lucrare? — Sc. 5. — In. Fârte bine; şi acesta se chia- * 
mă diferinţă stii rest. — Vedeţi regula 22. | 

„În. Ce numim descădut? — Ce se numesce descos? — Cum 
se chiamă numărul aflat prin scădere? ! 

In. Qitesce ce al scris pe tablă? — Din 8 să se scagă 3. ln, , 
N"al scris aşa ; eii vd numai două numere scrise pe 8 şi pe 3. — 
Sc.: Apoi vorba „să se scadă,“ 'se înţelege de sine. — In. Ba nici: 
de cum. —- Cura să se înţelegă decă nu scrii nimic; d6că nu pui 
nici un semn? — Cu ce semn ne am servit la adunară? — Sc. Cu 
semnul-ţ-. — In. Cum se citesce el? — Sc. Plus, scii mal mult, 
stii cu, stii şi. — In. Tot asemenea şi la scădere, în loc să dicen 

„să se scagă, avem semnul — , care are acelaş înţeles, — Obser- 
- vaţi regula 20. ” 

în. Cu ce semn ne servim la scădere? — Cum se numesce d?, 
— Cum se citesce? — Cu ce semn ne mai'servim IA scădere, ca 

„şi la tote cele alte lucrâri? . 
In. De câte cifre sunt numerile ce al s scris pe tablă? — 80. De. 

câte unul. — In. Seriă acum numărul beţişârelor. ce sunt pe masă. 
— Sc. În întâiul rond sunt 124., şi într'al douilea 55, — In. A- 
şeză-le bine, ca să putem scădea "numărul cel mai mic din cel mai 
mare, — Sc. 124—55=—=2 — In. De câte cifre sunt numerile a- 
cestea? — Sc. Unul de trei şi unul de două. -— In. Aşa der de | 
câte cifre pot fi numerile ce ni se daiă la scădere? — Se. De una, 
de două, sâii de maf raulte, — In. Aşa este; vedeţi şi regula 25. 

“In, Cate casuri avem Ia scădere? — Care este casul Ii? 
In. Câte nuci sunt aci? — Sc. Nouă. — In. Scriă nouă; iea a- . 

cum dintr'ensele pe rând patru unităţi, arătând la fiă-care unitate | 
luată, câte unităţi mat rămân? — Sc. 9—1=8; 8—1=—7; 7— 
1=6; 6—1—=5. — In. Aşa der, dâcă luâm din 9 nuci 4; câte 

mai rămân? - — 8e, 6 nucă, — „a. “Tocmai aşa; ţineţi der minte 

regula .26. 
“n. Cum urmân la scădere în casul I-iii? — Care este 'descădu- 

tul? — Care descosul? -— Care diferința? 
In. Ecă aci două renduri de bețe. — Câte bețe sunt ta rondu- 

_I-ă2 — Sc. 0 sută” dout- deci şi trei. — In. Pentru ce? — Sc
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Pentru că în rondul d'ântâiii se găsese o sutime, două decimi şi 
trei unităţi, —In. Der în rândul al douilea câte sunt ? — Sc. Patru 
deci şi cinci. — In. Pentru ce? — Se. Pentru că avem patru de- 
cimi şi cinci unităţi. — In. Care este numărul cel mai mare? — . 
Sc. Cel din rândul d'ânteiii: — In. Şi cel mai mic? — Sc: Cel din. 
“rondul al douilea.— n: Cum se numesc la scădere riumerile date? .- 
— Sc. Cel mai mare, descidut, iâr cel mat mic, “descos. — In. A- 

“ŞEză -acum amândouă aceste numere, ca; unităţile, gecimiile şi suti- . - - 
-mile lor să viă unele sub altele. —— Sc. Sunt: bine aşedate. — In. Aa 
Scage acum unităţi diu unităţă, gecim din decimi şi aşa malinco- . - 
10. —— Sc. Apoi 5 unitiiţi din 3 unităţi, nu se pot scădea, fiind că 
5 prejuesce mal mult ca 3. —— In.-Aşa este, însă cu tâte acestea  . 
“trebue să scădem. — Câte gecimi sunt; Ja stânga lut 3? — Sc. 2 
decimi. — In. Iea din ele 1 gecime, şi desfâ-o în unităţi, adiogân- 
du-le a cele 3 ce mat avem. — Se... — Im, Câte unităţi sunt: 
“acum? — Sc, 13, —— In. Scad dr. — Sc. 5 unităţi din 13, ră- 
mân 8 unităţi. — In. Scade şi.decimile: — Se. 4 deci dintr 1 
gecime, iârăşi nn putem ; îusă-acum vom lua, sutimea; de la stânga - - 
fecimej, şi descompunându-o în, decimi, lo vom adioga la 1 decime .: 
ce mai avem. — 1 gecime şi cu 10 fac 11 “decimi; din acestea, - 
scădând 4, ne mai rămân 7 decimi. — In. Bine ; câte bețe ne a 
mal rEmas der? — Sc, 78..— In. Fâ acum-şipetâblă acestă scă- - 
dere. — Sc. 123—45=—? — 3 unităţi-—5, nu se pâte; ne iîm- ... 
prumutâm der cu 1 decime de la 2 gecimt şi deșfăcendu-o în 10 - 
unităţi, adiogâm pe aceste la 3 unităţi; 34-10—13 unitiţi; 13 
——5=—8 unităţi pe cari: le scrim sub col6na, unităţilor. — 1 de= . 
cime—4, nu. se pâte; ne împrumutâm. der cu sutimea de la stânga. .-- > 
decimei şi o descompunem. în. 10 decimi; îâr pe acestea lo adăogâm... - : 
la 1 gecime cemalavem; 1--10=—11 decimt; 11—4=—7 gecimi; + 
pe cari le scrim- sub col6na gecimelor şi la stânga unităţilor. Ast=:. 
Îel vom: avea rimăşiţa. 78..— In. Forte bine. -— Citiţi acum şi 
regula corespundătâre 27. e: DI RR 
„In. Cum urmâm la scădere -în casul al Il-lea?.— Cum se scrii - 
umerile la scădere? ei -. 

-B. Regule şi deprinderi; sa 

;22, Scăderea este o lucrare prin care scăden un NE 
numer mal. mic, dintr'altul ma! mare de acelaș fel: . ...-
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a. e. din nouă ler ce am avut în 1 pungă; să se sca- 
da cinci lei, cheltuiţi; spre a afla câţi. lei, mi-a rE-, 
-mas în pungă? n 

„.. Deprinderea 19. Să se. . formuleze 3 3  esseinple cu 
: numere de câte o, cifră” şi 5 5 essemple cu numere de 
mai multe cifre. | 

.. :23. Num&rul'cel mai mare dat la scadere, se nu- 
-mesce descădui; cel mat mic, descos.icr numărul 

_ aflatprin acestă lucrare, diferinţă scu rest; d. e. 
"în problema dată mat sus, 9 se chiamă descădut, 5 
descos, icr 4 lei, câți aii mai rămas în pungă). di- 
ferinţă sâii rest. : ai 

| Deprinder ea 20. Să se e artte descăgutul Şi desco- 
"sul în problemele următâre : 1-ii. Cheltuesc pe fe= - 

care lună 95 let, din 150 ce câştig. — Câţi let îmi. 
„rămân — lea. Eram dator unui prieten 55 lei 

"şi eti-i-am dat 108. — Câţi lei 'trebue să-mi mat 
“întâreă?'— 3-lea: Am vândut o casă cu lei 2030, 
pe care, ei o cumpărasen cu 1903. — Cânl ler am 

ăi câştigat? . ate -, 
24. La. scădere. ne servim cu. i setul —,:care e se: 
'numesce negativ, şi se citesce Minus scă mai pu- 
ţin; d.e. în loc să scrim: din 9 le! să:se scadă 5. lei, 

„putem scrie mat pe scurt : 9=5=? 

Deprinderea 21. Să se întrebuințeze semnul scă- 
derit la tâte. esemplele date mal sus, precum ș și la. 

- cele formulate de scolari. . 

_25..La scădere. avem două casuri : : Lu. Când: 
nurmnerile ce rii se daâii sunt numa! de o cifră, d. e. 9 
—5=? şi II-lea, Când: aceste numere sunt de mal. 
multe cifre, d. e. 126—35. a 

: "Deprinderea 22. Să se dea. is csernple de scă- 
:"dere; dintre: cari: 5. în casul I și 10 în al II- lea.



30 OPERATIUSILE FUNDAMENTALE CU NUMERE ÎNTREGI 
  

26. In casul I-ii, scădem din numărul cel may 
„mare, tote unităţile numărului celui mai mic; d.e. 
ca să scădem din 9 let, 4 lei, care are 4 unități, 
scădem pe rând aceste unităţi din numărul 9, di- 
când: 9—1==8; S—r1=7; 7136; 6—=3, și 
ast-fel vom găsi diferința 5,=9—4=3. 

Deprinderea- 23. Să se lucreze următârele pro- 
bleme : 8—6=?... 9—3=39...5—4=, 7 
332. 6—2=? 

57- In casul II-lea, scrim pentru înlesnire pre 
descosul sub descădut, şi, după ce tragem o liniă 
orisontală, scadem pe rând unime din unime, de- 
cime din decime şi așa ma! încolo. Când însă vre 
un număr corespundător al descădutului, va fi mat 
mic ca al descosului, atunci împrumutâm o unita- 

„te de la numărul din stânga sa, care preţuesce de 
gece ori mai mult, şi desfăcându-o în dece unităţi 
subordinate, le adăogâm la numărul din care mam... 
putut scădea; icr numărul de la care ne am îm- 
prumutat, va remânea firesce cu o unitate mat mic. 
D. e. Voind să scim : I-ii. Câţi let ne mai remâne 
din suma de 564, din cari am cheltuit 323; Il-lea. 
Câţi lei ne mat remâne din 5323, din cari am chel- 
tuit 3246, scrim numerile ast-fel : a 

I IL. . 
564. „5825 Descădut 
323 3246 Descos : 
ZAO ODO Diferă, 

şi apoi operâm după cum s'ati demonstrat la &s- 
“plicâri. . 

Deprinderea 24. Să se formuleze şi să se lucre= 
ze 5 scăderi de casul. II-lea, dintre cari una să aibă E 
numere de trei cifre, una de patru, una de cinci şi."
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una de şese. — Să se resolve problemele date în - 

deprinderile : 20 şi 22. . . 

CAP. 
 ÎNMULȚIREA NUMERILOR ÎNTREGI. | 

“A. Esplicare, 

Inv. Petre, câte dile sunt într'o săptămâni? — Sc. 7. — luv. 

Decăi-ţi voiit da în fiă-care gi câte 1 nucă; câte nuci vel priimi în- 

__trto săptămână? — Sc.-7. — în. Dr decă-ţi voiii da câte 22 — 

Se. 14. —'In. Pentru ce? — Sc. Pentru că 7-4+-7=—14. — In. 

“Un lucrător mi-a lucrat 4 dile, cu tocmelă să-i daii pentru ficare: 

di de lucru, câte 3 lei; câţi leY trebue să-i daii pentru 4 ile lu- 

crate? — Sc. 12 lei, — In. Pentru ce? — Sc. Pentru că, 44 

—-4=—=12; — In. Câte numere ţi s'a dat pentru acestă lucrare ? 

— Se. 2. — Iu. Care şi care? — Sc. La problema I-ii 7. şi 2 şi la" 

problema, Il-a.4 şi 8. — In.. Şi ce al făcut cu aceste numere? — 

Sc. Am luat 'pe unul din ele de atâtea, orl, câte unităţi sunt în cel 

alt. — In. Tocmal aşa; citiţi acum şi regula 28. - 

In. Ce este îmulţirea? — Câte numere se pot da, la imulţire 2... 

In. Ce numere ţi-am dat pentru problemele de sus? — Sc. i, 

pe 7 şi 2, şi II pe 4 şi 3. — In. Aşa der câte numere se daii la : 

imulţire? — Două. — In. Dout; şi ele se numesccuo numire fac- 

tori. — Care număr sa repeţit în problema din urnit? — Sc. 4. 

— In. Să sciți că numărul ce se repeţesce, se dice deâmalțit. -— 

Care număr însă ţi-a arttat de câte ort trebue -să-l repetesci? — 

Sc. 8: — In. Şi acesta se chiamă îmaulțitor. — Der ce număr al 

aflat făcând acestă socoteli? —-Se. Pe 12. — In. Frte bine, şi. . 

acesta se numesce produs ; citiţi şi ţineţi minte regula 29. 

In. Ce numim factori? — Ce numim deimulţit, “mulţitor, pro- - 

dus? —... RI i i în 

In. Scriă acum pe tablă : 8 oca unt să se. imulţiuscă -cu 2 lei, 

preţul unei oca, ca să aflâm cât trebue să plătim pentru 8 oca. — 

S0....: — In. Citesce ce af scris. —:Sc. 8 oca să se îmulţiască 

cu 2 lef, — In. .Bine'af scris; însă, după cum ai vădut; în loc să 

-_serim la lutrâri aritmetice vorbe multe, întrebuinţâm pentru pre- 

ccurtare nisce semne. — Cu ce semn ne servim la adunare ?—Sc,
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Cui semnul e — In. Dă ja scăidero? — St. Ca semnul — = 

In. 'Tot aşa şi la mulire, în loc să scrim să.se îmuulţiască cat, . 

| - ne servim cu semnul: XX..— Băgaţi der de semă la regula 30, -. , 

„In. Cu ce semn ne servim la îmulțire e — Cum se citesce sem... 
“nu X?, 

In. Soriă acum regulat problema din urmă. — Se. .8X2= 2— 
Ta. Cate cifre ati acesti factori? —. Sc: Câţe una. -— In. Forte bi- 

“me Scriă acum altă problemă : An cumperat 146 scânduri, câte 
4 ei una. — Sc. '146XX4=—=2 — In. De câte cifre suni, acesti fac- 

tori? — Sc. Unul este de trei şi. unui numai de una. — În. Care 
„este.de trei şi care numai de una?-: — Sc. Deimulţitul este. de îxci 

“şi îmulţitorul de una. — In. Mai scrii o problemă : Am vândut . . 
"357 chile grâii, câte 65 lei chila. —. Se, 347X65—92 — In. De | 

„ 

câte cifre sunt factorii? — Sc. Deimulţitul, este de trei şi îmulţi- 
“torul de două cifre. — In. Aga dâr de câte cifre sunt factorilina- .. . 

„ -ceste trei probleme? — = Se, -— In: Tocmal aşa; isr deacire-”. | 
| sultă. că la îmulţire-avem 3 casunt, “după cum ne arată şi reg. 37... - 

„++ In. Câte casuri avom la îmulţire?. — În ce cas este imulțirea, 
cană aimândout factorii ei sunt de-mai multe cifre? . 

"In. Am cumpărat 8 câle hârtie, câte 4 bani una. — Scrit aces- 
| ti problemă pe tabli. — Sc. SX4—? — In. Ce cas din imulțire 

- arem ai ? — Be; Casul |. — In. Pentru ce? — S0,... a. 
Poţi Să-mi sput;-câţă bani tzebue'să dai pe totă hârtia? — Sc. 8 
2.+8==16;16-4+-8——24; 24+4+8—382; 82 bani trebue să daţi pe 
„i6tă nârtia, — In. Aşa este, însă: produsul: a doui factori de 0 ci- 
'îră, se pote vedea în acestă "tabelă ce vedeţă făcută pe tablă, fâră * 

„să avem trebuinţă a repeta. de atâtea oul pe unul din factori, —-. - 
„Cum se chiamă actstă tabelă? —. Citesce deasupra ek. — Sc. Ta- . 

bela îmulţirei, =— In. Diu'co linit este compusi ea? —'Se. Dinli- - 
„nik orisontale şi verticale; — In. Din câte anume? — Se. Din :10 | 

" orisoritale şi din 10 verticale, — In. Şi câte rubrici formeză aces- 
te linil?: — Se. 9 rubrici în direcţii orisontală şi 9 în direcţii ver- 

„ ticală,. —- In Spune- mi acum, cari sunt factorit problemei ce ajlu-: - 
erat? —.Sc. 8 şi 4. — In. Caută pe S-în cea d'ântsiii rubrică 0- 

"- “xisontală de sus. — Se.', .- -— n. Caută pe 4 în cea dWânttiiru- 
- brică verticală de la. stânga. — Se... + — In. Vegi acum, unde. 
* „se întâlnesce rubrica lut:8, care merge vertical în jos, cu rubrica i 
„Îl 4, care caută direcţia orisontală şi numărul ce vei afla la în- 
- tâlnirea lor, va fi produsul :cutat. -— Sc. 32. — In. Fârte bine; 
„acestă tabelă Inst: trebue să o: anvețaţi bi bine pe. din afară, ca să nu
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fiță siliți a- căuta tot-Wa-una inti”ensa produsul factorilor. — Ve- 
deţi acum şi regula 32. 

In. La ce serresce tabela îmulţirer? = Cum se face tabela nul- 
țirei? — Cum se face îmulţirea de, casul 1? | - 

In. Am cumpărat 314 oca mere, câte 7 bani ocaua,; câți baut 
„ A4rebue să daii pentru tâte merele ? —— Serik problema pe tablă. — - 
"86..314X7—=92 — In. Ce cas de îmulţire avem aci? — Se, Ca- 

“sul II-lea. — In. Pentru ce? — Sc... — In. Seriă încă o dată. 
acesti, problemă, însă aşcză pe “îmulţitor sub deimulțit. — Aga. — 

"Trage de desupt o lină şi îmulţesce cu îmulțitorul tote cifrele de- 
smulţitulut, căutând. produsul în tabela îmulţirei. — Sc. 4 unităţi 

_SKT7=—28 unităţi. — In. Bine, scrii însă sub col6na unimilor nu- 
„mal cele 8 unităţi, icr 2 decimi opreşce-le, spre ale aduna la pro- 
"dusul următor. — Urmeză. — Sc. 1 decimexX7=—7 decimi, „2 : 

_"ţinute=—9' gecimi, cari se scri sub col6na decimilor. — 3 sutimi . 
i 7 = 21 sutimi, 'cari se compun dintr'1 sutime şi 2 unimi de 
Mi — n. Bine, însă fiind-că aci nu mat af şi alte cifre de a 
mulți, “trebue st serii produsul întreg. — Spune-mi acum produ- 
sul ce al aflat. — Sc. 2198. —sIn. Ce sunt acestia? — Sc. Bani. 
— Tm. Pe ce ai dat acesti bani?-— Se, Pe 314-6ca, mere, cum- 

- părate câte '7 bani ocaua. — In. Prin ce lucrare al găsit acest re- 
sultat? — Prin îmulţirea, de casul II-lea. — Iu. Când 'este 1mul- 
ţirea în casul II-lea? — Sc. ; ari Iu, Forte bine: citiți! însă şi 
ține minte regula 33. -..: 

- In. Cum se face îmuiţirea, în casul I- lea | - 
In. Am.vendut 575 oca fer, câte 64 bani gcaua.; câţi n Vanirtre- | 

hue să priimesc pe tot ferul? — Ageză George;: * problema. — Be. 
575X64—9:— In. De câte-cifre sant acesti facton? — Se..De- -. 

_“ îmulţitul este de trei şi îmulţitorul de două. — In. Ce câs din în- ..- 
„-: mulțire avem der aci? — Se.*Casul al III-lea. — n. Pentru ce?— 
m Se .— ni Aşeză problema, scriind pe îmulţitor sud deimulţit, 
"+ însă unime sub unime şi decime sub -decime. — “Începe.; a îmulţica. - - 
da casul il, — Se. 5 “unităţi><4=—20 uvităţi; punem sub col6na 

unimilor O, icr 2 gecimi le ţinem, spre a le adioga la coldna geci- 
milor; 7. decimi><4=—28 decimi-ţ-2. ţinute=—=30 deciniă ;. scrim 

"sub col6na decimilor pe, 0'şi oprim 3 sutimi spre a le aduna la co-. 
„ l6na sutimilor;. 5 'sutimiX<42—20 sutimi4-3 oprite=—=23 sutimi, - 

- cari se scrii întregi sub col6nele corespundttâre. — In. Bine; ce : 
produs a eşit? — “Sc. 2300. — In.-Cu ce al îmulţit pe detmulţi- 
tul 575? — Sc. Cu 4. — In. Ce sunt aceste 4 4? — Sc. Unităţi. 

8 
v.
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— În. Aşa, dâr ce sunt aceste:2300, ce ţi-a eşit ca produs?2—8c. 
ot unităţi. — Cu ce trebue acum să ma! îmulțesci? — Sc. Cu 6. 
— In. Ce sunt aceste 62 — Sc. Decimi. — In. Îmulţină pe nu- . 
mărul 575 cu 6 decimi, ce-ţi va da la produs? — Se. Tot decimi. 
— In. Cu cât este decimea mat mare ca unimea? — Sc. Cu dece. 
— Im. Îmulţesce acum, însă îngrijesce a pune cifrele la locul lor. 
— Sc. 5 unităţi>x6=—30 unităţi, însă 30 unitiiţi 10, câci îmul- 
ţitorul este decime,=—300 unităţi==30 gecimi,——3 sutimi şi nicio 
decime; punem prin urmare O la col6na  gecimilor şi ţinem pe 3 
sutimi spre a le adăoga la col6na sutimilor; — 7 decimixx6=—242 
decimi ș însă 42 decimiX102—420 gecimiz==42 sutimi,4-3 ţinute 
=—45 sutimi; 45 sutimi cuprind 4 unimi de mil şi 5 sutimi; scrim 
der 5 sutimi la col6na sutimilor şi oprim 4 unim! de mil spre 
a le aduna la col6na unimilor de mii; — 5 sutimi <6==30 su- 
timi; însă 30 sutimi XX10——300 sutimi,=—30 unimi de mil-4-4.0- 
prite=—34 unimi de mil, pe cari le scrim întregi, — In. Ceai 
îmuiţit acum? — Se. Numărul 575 cu 6 decimi. — In. Şi ce ţi-a 
dat ca produs? — Se. 3450 decimi. — In. Sâii unităţi câte? — 
Sc.- 34,500. — In. Adună acum aceste două produse ce se dicpar- 
ţiale, şi suma lor, va fi produsul total sâit suma banilor ce trebue 
să, priimim pe fer. — Sc. 23004+-34,500—36,800 bani. — In. 
Forte bine, ţineţi minte regula 34, a 
„In. Cum se face îmulţirea în casul II-lea? -— Ce numim pro- 
duse parţiale? — Cum se scrii produsele parţiale? ... . NI 

In. Am cumpărat 237 chile grâii cu 107 lei.chila; câţi le) tre- 
buc să daii pe tot grâul? — Aşeză problema şi lucreză-o. 1) — 
Sc. 237X107—? — Imulţim mai ântâiii cu unităţile 7; 7X7 
49, scrim pe 9 şi ţinem pe 4; 3XX7=—21+42—25, scrim pe 
3 şi oprim pe 2; 2XX7=—14-+2—16, cari se seriii întregi. —lu. 
1659 der este produsul. parţial al unităţilor. — Cu ce urmeză să. 
îmulţesci acum? — Sc, Cn decimele, însă aci n'avem nici una.— 
In. De ce n'avem nică una? — Se. Fiind-cii avem un zero la de-. 
cimi care n'are nici o valbre: — In. Aşa der, fiind-că zerul nare - 
nici 0 taldre,- nu îmulțim cu dânsul câck nu ne ar da nică un pro- 
dus, ci trecem la cea-altă cifră ce urmeză. — Sc. Imulţim der cu 
sutimea : IXI=7, „pe care-l scrim sub cifra îmulţiidre şi sub 
colOna, sutinilor ; 3XX1=—3 şi 2X1=—2, pe cari le scrim sub co-- 

„ 1). Acest essemplu s'a tractat aci pe scurt; de la elevi însă se va cere a 
se esprima în modul propus la essemplul precedent.
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l6nele corespungătâre. — In. Care este der produsul parţialal su- 
timei? — Sc. 237 sutimi. — In. S6ii? — Sc. 23,700 unităţi. — - 

“In. Ce trebue să mai faci acum? — Sc. Si adun produsele parţia- 
le, spre a obţine produsul total : 165924-23700 — 25,359 lei. 
— In. Aşa este, nu uitaţi însă regula 35. 

In. Ce facem, când între cifrele îmulţitorului vor fi şi nule? - 
In. Am v6ndut 180 stânjini lemne, cu 30 lei stânjinul; câţi le! - 

mi se cuvine pe toţi stânjenii? — Ce lucrare este acesta? — Sc. 
Imulţire de casul al III-lea. — In. Pentru ce? — Sc.... — In. - 
Ce deosebire găsescă între acesta, şi între cele-alte probleme ce am 

lucrat? — Ce cifre ai factorii acestei probleme la sfârşit? — Sc. 

Nule. — In. Der af celor: Wântâiii ? — Sc. Cifre însemnătâre.: — * 

În. Aşa este şi acesta este deosebirea. —Aşeză d€r problema şi lu- 

crâză-0. — Sec. 180X30——? — In. Imulţirea, cu nule.pâte ea să 

"4% dea vre-un produs? — Sc. Nu, fiind-că nulele n'aii nici o va- | 

l6re. — In. Imulţesce der numai cu cifrele însemnătâre, şi la sfâr- 

şit'adaogă nulele factorilor. — Se. 8XX3=—24; scrim pe 4 şi ţi- 

- nem pe 2; 1XX3=—34-2 ce am ţinut=—=5; scrim şi pe 5 şi aven 

produsul 54. — In. Câte nule aii amândoui factorii? — Se. Două. 

— În. Adaogă la drâpto lui 54 şi aceste două nule şiaretă-minu- 
mărul ce se va forma. — Sc. 5400. — In. Forte. bine, şi acest 

produs ne artă suma leilor ce trebue să primim pe 180 stânjini 
lemne vândute, câte: 30 lei stânjinul. — 'Ţineţi minte şiregula 36. 

“In. Cum se face îmulţirea , când factorii vor avea la sfârşit ze- - 
ruri? — Unde trebue să se adaoge zerurile factorilor? .. 

„. B. Regule şi deprinderi. 

28. Îmulţirea 'este o lucrare, prin care având 
- două numere date, repetim pe unul din ele de atâ- 

tea oră, câte unități sunt în-cel-alt, spre a forma 
ast-fel un al treilea număr ce căutăm ; d. e. cum- - 

părând 8 oca mere, câte 6 bani ocaua, și voind să 

aflu câți bani trebue să daii pentru tâte merele, 

trebue să repetesc-pe 8 de 6 oră; gicend : 8+8= 

16; 16824; 244-832; 32+8=—40; 40848, 

care va fi suma banilor ce trebue să dai pe 8 oca 

mere, cumpărate câte 6 ban! ocaua.
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„Deprinderea 25. Să se formuleze 6 essemple'de “ 
îmulțire şi să se facă lucrarăa lor în modul arătat 
may sus. E e E 
„29. Numerile date la -îmulţire se chiăm cu o 

numire factori; însă în parte, numărul ce se re- 
'petesce se dice deîmulţit, şi cel-alt care artă de | 
„câte ori trebue să se repeţiască,. îmulţitor; icr. - 
num&rul-ce aflăm prin îmulţire se numesce pro- 
dus. D. e. în problema de sus, Soca şi 6 bani se 
"dic.cu o numire factori; i&r în parte, 8 oca se nu- 
mesce deîmulţit,:6 bani îmulţitor, şi 48 bani, ce 
vom da pe tâte ocalele, produs. N N 

„. Deprinderea 26, Să se arcte factorii, deîmulțitul, 
îmulțitorul şi produsul .în problemele următâre : 
Un cal mâncă 7 oca fân pe di; cât fân va mânca - 
în 9 dile?:— Un funcționar 'primesce un salarii 
„de 250 lei pe lună; cât i se cuvine pe un ân în- 
treg, care are 12 luni? — Câţi lei va. câștiga un 
lucrător cu mânile în zo dile,. decă diua de lucru 

i se plătesce cu 3 lei? — Câţi. leă va, câștiga un 
muncitor cu carul în 253 dile, decă-diua de lucru 
i se plătesce cu.4 ler? a 
„-30. Semnul ce. întrebuințăm la îmulţire este X, 

care-se citesce îmulţit cu, 'd.:e. în loc să scrim : 
8 oca îmulţite cu 6 bani, putem scri 83X4=? 
„. Deprinderea 27. Să, se :întrebuinţeze semnul X 
la tâte essemplele din deprinderile 23 şi:26. 
__31. La îmulţire 'avem 3 casuri : |. Când amân= | 
doui factorii sunt numai de câte 6 cifră; II-lea, când 
unul. din factori este de o'cifră, i&r cel-alt: de may 
multe, și III-lea, când amendoui factorit sunt de mat! 
multe cifre; a Sa
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.-Deprinderea 28..Să se dea 7 essemple de casul. - 

T-u, 6 de casul II-lea şi 5 de casul al Ill-lea. . : -.. 

- 32. Casul L. Ca să aflâm mal pe scurt produsul - i 

a dout factori de câte.o cifră, fâră a alerga la re- - 

petirea unuia dintr'ânşii ,: căutâm produsul lor în -...- 

„-. tabela următâre, ce se numesce 

D. e. ca să aflim produsul lui SX4, căutâm pe. $ . 

în cea d'ânteiii rubrică orisontală de sus,'şi pe 4. -. 

“în cea d'ânteţii rubrică verticală de la stânga; şi 

tabela îmulţirei. 

numărul 32.ce vom afla la întâlnirea lor, vafipro-. 

dusul cerut : . . Să a] 

„TABELA ÎMULȚIREL. + 
  

  

  

  

  

    

    

  
  
  

  
  

  
  

  

  

| 2| al. a 56| 7[ 89 

a | “4 o | 8 10 12 14| 16 [18 

31.6] 9ț12 15 | 18 124 27 

a] s|2|a6 [20 [2428 | 32 1.86 

5:|.10]15 | 20 [25 | 30 [35 [40 [45 

6.12 ]18 | 24 | 30] 36 42| 48 | 54 

ă 7 14| 21 |'28 | 35 | 42 49 | 56 63 

8 | 16.| 24|.32 [.40.] 48 [56 ea [72 

9|:18 [27 [36|:45 54 63 [72| S1                         
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_ Deprinderea 29. Să se lucreze prin ajutorul ta- 
belei, următârele. probleme ; 6X4=?..: 8X6=?.. 
XI .9X5=?.. 732... 3X7>).. Să se 
compuie tabela ii fâră a se consulta, cartea. 

"- 33. Casul II. Ca să îmulţim: un număr de mai 
multe cifre, printr'altul de o singură cifră, aşe- 
zăm pe îmulțitor sub deîmulţit, şi, după ce tragem 

„sub densul o liniă orisontală, îmulțim cu îmulţito- 
„rul pe rând, începend de la drepta, tâte cifrele de- 

îmulțitului,: scriind sub liniă şi în col6nele cores- 
pundătâre, numa! unitățile fiă-cârui produs şi ţi- . 
nend decimile, spre a le adăoga la produsul ur- 
mător; d. es; voind a cunsce cât costă 453 oca 

c&pă, cumpărată, cu câte, 5 bani ocaua, aşezăm pro- 

blema ast-fel : 

453 Detmulţit 

5 Imulţitor 

2265 „Produs, 

ŞI operâm după esplicârile facute, 
.... Deprinderea 80. Să se resolve problemele de la 
deprinderea 26. — Să se resolve asemenea şi pro- 
blemele : 1468X5=? — 2732X7=:? — 17684X 
6=? — 5318X83=? — 10593X4=? 

Casul III. Ca să îmulţim două numere decâte 
mai multe cifre, îmulțim pe deimulţit pe rând prin 
fiă-care cifră a îmulţitorului, îngrijind ca produ- 
sele parţiale să le scrim unele sub altele, așa însă, 
ca cifra cea d'ântâiii a fie-cârul produs să fă pusă 
sub cifra îmulțitorulur: care a produs-o.-La sfârşit 
tragem o liniă şi adunâm t6te aceste produse par- 
iale, i&r suma lor va fi produsul total ce căutâm. 
D. e. Dându-ni-se 2 a socoti cât preţuesc. 126 stân- E
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jink lemne, cumperate câte 45 lei stânjinul, voim a= 

şeza.. operațiunea : 

126X Deimulţit 
45. autor 

630 Produse 'vartiale - 
504. roduse parţiale 

5070 “Produsul total 

şi apoi vom urma, comform desvoltărilor făcute la 
esplicâri. - 

Deprinderea 31. Să se resolve cele 3 probleme 
de îmulţirea casulut al III-lea, luate ca essemple 
în: deprinderea 28. — Asemenea şi următârele : 
408X26=?— 545541 — 3059X275=?— 4208 
X31730 — 6851XX645=? 
"35. Când între cifrele. îmulţitorului se vor în- 
tâmpla şi nule, atunci, “fiind că acestea, cari n'aii, 
nici o valâre, ar da la produs tot nule, nu ma! 
imulțim cu dânsele, ci trecem înainte la cifrele în- 
semnătâre; d. e..avend a îmulţi 483 chile grâti cu 
107 Iei, preţul unei chile, operâm după cum se ve- 

„de şi dups.cum deja să esplicat : 

483X, 
107 

3381 
483 

51681 Produs. 

'- Deprinderea 32. Să se lucreze următârele pro- 
, bleme : 458X406=: — 6583X2007=? — 8765 
X608=? 

36. Când un factor, sâii și amândoul se vor fini 
cu zeruri, atunci îmulțirea șe va face numsi cu ci- 

" frele însemnătore, însă la sfârșit se va adaoge la
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dreptă produsului, atâtea-zeruri, câte aii âvut a-. 
“mendoul factorii; d. e. cumpărând:'250 oca pesce 
sărat, cu 30 bani ocaua, şi, voind să 'scim 'cât tre- 
'bue.să plătim preste tot, trebue să facem lucrarea 

„în modulurmător.: 
i 050 

SA 

| „a TT2500, | Mi 
":'5XX5=25; serim pe ş.şi ținem pe 2; :2X5=10' 

_—h+2=12pe care-l scrim deplin, spre a avea nu- 
„ mărul 123. La acesta, adăogend' cele două zeruri 

ale factorilor, vom avea produsul total de 12300, 
- care este.suma banilor ce trebue să plătim pe pes- 

cele cumpărat. . Nu 
”:. Deprinderea 33: Să se lucreze următârele pro= 

„ bleme ::5040=1.— 8306003? — 3730) 
„n 4080X350=? —:23700X9020=32—'40070X: 
1203003? | RI Sta a 

„ÎMPĂRȚIREA NUMERILOR ÎNTREGI. 

2 a Bsplieare, + | 
In. Spune-mi, Stane, câte nuci am aci? —. Se. 20. — In. Vrei 

să le împart la S:copii; câte câte trebue să daii de copil? — Se. 
Câte 4. — In. Pentru ce? — Sc, Pentru că 5XX4—=20. — In. De 
câte ori prin urmare se cuprinde 5 în.20? — Sc. De 4 orl.— In: 
Ce am făcut aşa der cu cele 20 nuci? — Sc.Le aţi împărţit în 5 

„Părţi, — In. Şi acestă lucrare:se. chiamă Împărțire după cum 
arată regula 27, i a 

„Tu. Ce este împărţirea? — Câte numere se daii la împărţire? 
-* In. Ce numere ţi-am dat pentru problema de sus? — Sc. 20de 
nuci şi 5 copil. — In. Câte numere ţi-ani dat? — Sc. Două. — 
In. 'Ţineţi minte, că cele două numere ce se dai la împărţire, se dic
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„7. cu 0 numire torn menă, — Spune-mi acuni ,: care din: aceste două 
- numere s'a împărţit? — Sc. 20. — In. “Acesta se numesce de- 
împărţit. —.Der care număr a arătat în câte pârţi să se împăr- 

_țiască? — Sc. 5. — In. Acesta se chiamă împărțitor. —:Aşa - 
der care număr a cuprins pe cel-alt? — Sc. 20. — În. Cum se 
numesce el? — Sc. Deimpărţit. — In. Care număr sta cuprins în. 
cel-alt? —. Se. 5: — In. Cum se chiamă el?.— Sc. Împărţitor.—: 
In. Der amândoui cu o numire cum se dic? — Sc.:Termeni.— In. 
Şi ce numtr al.aflat prin acestă lucrare? — Sc. Pe 4. —In. Forte. 
bine şi acesta se numesce cât. — Citiţi şi ţineţi minte regula 38. - 
“1 Cun se numesc. cu o numire, nuraerile date la împărțire? 9— 

Ce numim deimpărțit? — Ce împărţitor? —, Ce cât? 
In. Scriă acum pe tablă ::80 lei să se împărţiască la 5 'Omeni. - 

.— Citosce ce at scris. — Sc. 30 să se împărţiască cu 5. — In. 
Aşa al scris, însă este bine să te'esprimi şi la împărţire ca. la tote 
cele-alte lucrâri, mal pe scurt. —. Cu ce semn at arătat la îmul-” - 
ţire pe înmulţit cu 2 — Sc. Cu semnul XX. — In. Der la scădere, - 
pe minus, SE maă puţin ? — —. Sc. Cu semnul —. — In. Forte - 

„bine, trebue prin urmare sii avem şi la împărţire un semn care să 
esprime pe împpăta "țit cu, — Acesta este semnul : » dupt cum artă . . 
regula 39. 

“Ta. Ce semn tatrcbuințâza la Impărțire ?— Cum se citesce semnul : 
Ir. Scriă acum problema din urmă, însă regulat. — Sc. 30:5 

==9 — Tn. Câte cifre are împlirțitorul ? — Se. Una. — In. Seriă 
tucă : 2550 lei, împărţiţi la 25 '6menik şi 331,500 let împărţiţi. 

“la 8250, —. Se, 2550 : 25——? şi 331,500: 3250—9 — la a 
__ Câte cifre ati acesti împărţitori? — Sc. Cel MW'ântâiii are două, ” 

cel din urmă patru. —. la. Co deosebire găsesc) între termenii area 
blemet. d'ântţiă şi între termenii problemelor din urmă? — Sc. In: 
prublema dantelă, împărțitorul este numai de o cifră,. şi în cele - 
din urmă. de două şi de patru cifre. —.In. Aşa der câte casuri pu-. 

“tem avea la Impărțire? - —-Sc. Două căsuri, "— In. Care sunt a- - - 
-. ceste casuri? — Repet ce al dis. — Se. — - Frte bine; Ve 

| deți s şi regula 40, . tă 
“În. Cate casuri deosebim la tmpărțire? — — Care este Sasul Li? Mae 

- „In. De câte clire este împărţitorul în problema de sus: 30: 5? - 
„—' Sc, Numal de una.. — In. Der în acesta : 328 : 8? — Sc. Tot 

de uua, — În. Care cas-din împărţire arem aci? — Sc. Casul 1. 
— In. Pentru ce? — Sc. Pentru că impărţitorul este numai de o 
cifri- — In. Aşa dtr, spre a împărţi 30 lei la 5 Gmeni, câte câți
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lei va trebui să dai fiă-câruia? — Sc. Câte 6. — Iu. Pentru ce? 
— Sc. Pentru că 5XX6=—30. — Iu. Cu ce te-ai servit, spre a a- 

„Îla de câte ori se cuprinde 5 în 30? — Sc. Cu tabela îmulțirei.— 
In. Cum ai procedat? — Se. Am îmulţit numărul 5 cu tote nume- 
rile pînă ce am dat preste numărul 6, cu care ne a dat produsul 
30. — In. Bine; acesta Insă se pote face şi mat lesne, având sub 
ochk tabela îmulţirei: n'ai de cât să cauţi pe împărţitor în cea d'ân- 
teii rubrică orisontală de sus; de la dânsul să cobori în jos peru- 
brica verticală pină ce vei da preste deîmpărțit, scii preste un nu- 
măr apropriat de dânsul, însă nu mal mare; de la acesta să iei 
„direcţia ribricei orisontale spre stânga, şi numărul ce vei afla în 
capul acestei rubrice, va fi câtul căutat, — Spune-mi acum, câte 
cifre a avut deimpărţitul în acestă problemii? — Sc. Două.-— In. 
S'aii putut ele împărți de o dată? — Sc... .. — In. Scriă pe ta- 
blă regulat : 8 lucrători ai câştigat, lucrând împreună, lei 828, 
şi află, câţi lei se cuvine fiă-câruia. — Sc. 328:8==? — In: Câte 
cifre are detnipărţitul? — Sc. 3. — Im. Der împărţitorul? — Sc. 
Numai una. — In. Ce cas de împărţire avem aci? — Se. Casul |. 
— In. Bine; se pâte. însă împărţi de o dată deimpărţitul 328 cu: 
impărţitorul 3? — Sc. Nu se pote. — In. Ce deosebire găsescl der 
între acestă problemă şi între cea d'ântâiii? — Sc. La, cea d'ântsiii 
problemă detmpărţitul s'a putut împărţi de o dată, pre când la a- 
câsta, nu se pote. — In. Aşa este, şi acesta face lucrarea puțin maj 
complicată. — Scriă pe împirţitor la drâpta deîmpărţitnlui, des- 
părțindu-i printr'o linii verticală ; trage sub împărţitor o liniă o- 
risontală, spre a scrie sub ea câtul aflat. — Se. 328] 8: —In. - 
Forte bine; lucreză acum cum aX făcut şi la cea 32 [AT L'altă 

„problemă; îusă despărțesce mai ântâiii de la stân- e ga de- împărţitului atâtea cifre, câte cifre pot cuprin-. ”"g de pre 
impărţitor; — Cate cifre trebue să desparţi, spre — a cu-   priude pe impărţitorul 8? — Sc. Două pe 3şi :” 2, sti 
pe 32. — In. Aşa der împărţesce: — Se. 32 : 8=—4. — In. Seriă 
pe 4 la locul câtului şi îmulţesce pe 8 cu 4 ca să vedi, dâcă nu-ţi 
mai rămâne vre-o rămăşiţă. — Sc. 8X4==32. — In. Scade acum 
produsul din deimpărţitul parţial. — Sc. 32——32—=0. — In. Ce 
rămăşiţă ţi-a rămas? — Sc. Nimic. — In. Ce cifră mal avem la 
deimpărţit? — Sc. Pe 8. — In. Cob6ră-l jos, şi după ce-l vei îm- 
părţi, seriă câtul ce vel afla la. drepta câtului ce at aflat. — Se. 
8: 8—1; 8XX1=—8; 8—8=—0; scrim der pe unu la drâpta lui 4 şi arem ast-fel câtul total 41 şi nici o rămăşiţă, care ne arâtă
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că 41 lei tocmai se cuvine unui om. — In. Fârte bine; ţineţi acum 

minte regula 47. .. SI DI . 
In. Cum se face împărţirea de casul I-ii? — Cum urmâm când 

deimpărţitul ne pote da mai multe cifre la cât? - „a 
„Tm. Aş6ză pe tablă problema acesta : Plătind 1344 lei pentru 32 

“ stânjini, cât costă stânjinul? —- Sc. 1344132. — In. Bine; începe 
acum a lucra ca la casul -ii.— Sc. . | Trebue să despart 
de la stânga deîmpărţitului cifrele ce pot cuprinde pe împărţitor. 
:— In, Fârte bine, desparte. — Sc. Trebue.să iâă 3 cifre, câci 2 

nu-l pot cuprinde. — In. Pentru ce? — Sc. Pentru că 13 nu pâte 

cuprinde pe 32. — In. Şi ce număr constituesc cele 3 cifreceiel? 

„— Sc. 134. — In. Aşa este, acum pentru înlesnire lasă o cifră de 

Ja împărţitor şi alta de la deimpărţit şi încercă de câte ori se-cu- 

prinde cea d'ânttiii cifră a împărţitorului, care este 3, în numărul 

13 ce rămâne la deîmpărţit. — Sc. 13 : 3—=4. — Iu. Incârcă a- 
cum, dâcă 32 se cuprinde tot; de 4 ori în 134, apoi continue lu- : 

crarea ca la casul I-i. — Sc. 134 : 832==4, pe care-l scrim ca cât 

„sub împărţitor ; 32X4—128; 1834—128—6;.la drepta lui 6 

coborând cifra următâre 4, avem deimpărţitul 64. — Acum facem 

"î6răşi încercare cu “cele d'ântsiii cifre ale termenilor : 6 : 3222; 

prin urmare şi 64 : 32—2, pe care-l scrim la cât la dreptalui4; 

32X2=—64; 64—64——0. — Aşa der avem câtul 42, care este . 

suma leilor ce costă un stânjin. — In. F6rte bine;. nu uitaţi însă 
regula 42, . . a a 
In. Cnm se face împărţirea de.casul al II-lea? — Der când de- 
împărţitul nu va putea cuprinde pe împărţitor ce facem? . ” 

- “ Înv, Scriă încă : 6180 leă să se împarţă la 60 6meni. — Scol. 

- 6180 : 60=—=? — In. Ce cas de împărţire avem aci? — Sc. Casul 

al II-lea, pentru că împărtitorul este de 2 cifre. — In. Ce cifre ai 

acesti termeul la sfârşit? — Sc. Nule,: — In. Ce val6re are nula? 

— 50... — In. Ce trepte ocup aceste nule? — Sc. Trepte de 

unim simple. — In. Pentru ce al pus nule la treptele unimilor sim- - 

ple? — Sc. Pentru că nu mi-uţi spus unităţi simple. — In. Decă 

am lepăda pe nula de la 60, cât ar remânea? — Sc. 6. — In. De 

câte ori este mai mic 6 ca 60? — Sc. De 10 ori. — In. Der dâcă 

vom şterge pe nula de la 6180, cât ar remânea? — Sc, 618. -— 

In, De câte or este mat mic 618, ca 6180. — Sc.-Tot de 10ori. 

_— In, Aşa este, şi fiind-că micşorând pe amendoni termenii im- 

“părţirei de 10. sei de mai multe ori, raportul impărţitorului câtre  - 

detmpărţit nu se schimbă, de 6re-ce, atât6180: 60, câtşi 618:6,
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ne va da acelaş cât, este bine, pentru înlesnire, să ştergani nule- 
Je de la deimpâr ţit şi Impărţitor şi să lucrâm fâră donsele. — Sc. 
6156 : 60==? — Iu. Ce.cas de vupăațire avem acuni? — Sc. Ca- 
“sul |, — Iu. Lucreză-0. — 80....— Iu. Porte bine;  fineţimin- 
"te regula 43. 

In. „Der. când termenii vor ascala sfârşit nule, c ce facem? 

îi. Regule ş şi deprinde 

: Impărțire ea este o lucrare prin care aflăm 
dei câte or un număr se cuprinde într'altul; d. es. 
void a împărți 20 nuci la:3 copii, însă în pârți e- 
gale, urmâză a vedea de câte ori ş se cuprinde în 
_20,-i&r 'resultatul afiat.va fi numărul nucilor ce tre- 
bue a 'se da fiă-câruia din cet 3 copil. 

“Deprinderea 34. Să se formuleze 5 essemple de 
Impărțire. 

: 38. Numerile: date la împărțire, se dic cu o nu- 

7 

„mire termeni; însă în parte, numărul ce urmeză - 
a se. împărți, se numesce deîmpărțit , acela care 
arctă, în câte pârţi trebue'să se împartă deîmpăr- 

itul; se chiamă împărţitor, şi resultatul ce aflâm 
prin împărţire; cât: d.e. în problema de sus, nu>, 

» merile 20 și 4 se dic cu o numire termeni; ir în 
| parte, 20 se numesce deîmpărțit, 3 împărțitor şi 

partea ce s& cuvine. fiă-cârui copil, cât. 
Deprinderea 35. Să se arete termenii, deîmpăr- 

țitul, împărțitorul şi câtul îm problemele următo- 
re : 5 tovaroşi ati câştigat împreună 3 53 le; câţi 
lei se cuvin fă-câruia ? — 8 cal-aii mâncat împre- 

„ună 240: bâniţi orz; câte bâniţi a'mâncat un cal? 
-— 175 banY am dat pentr 5 5 cârți: câţi: bania-e cos- 
tat o carte?... . 

39. Lia împărțire iătrebuințăm semnul :, căre se 

.
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- citeşce împărțit cu: d..e. în loc să.scrim 20 nuci | 
împărţite cu 5, putem. seri mat scurt 20 : s=t: : 

Deprinderea 36. Să se întrebuinţeze semnul îm= 
„părții la tâte problemele date în deprinderile 34 

Şi 35. 
40. La împărțire deosebim 2 casuri: I-ă. când. 

împărţitorul este numai de.o'cifră ; al'Il-lea. când 
împărțitorul este de mat multe cifre; 'd. e. 20.: 5 
„==? este împărţire de casul Li și 2520 36: 
este-de casăl al II-lea. | 

Depr inderea 37. Să se dea 4 essemple deî împăr- 
ţire în casul I-i și 6 essemple de împărțire î în ca- 
sul al Il-lea.. . 

41. In casul I-i, "dăcă deînpărțitul este: număr 
de o cifră, sci și de doue, însă care să ne dea numa! o. 
cifră la cât, atunci ne'servim; pentrua aflarea luj cu ta=. - 
bela îmulţirei: căutâm pe împărțitor în cea d'ânteiii 
rubrică orisontală de sus; de la dânsul coborâm î în 
jos pe rubrica verticală, „pînă ce dâm preşte deimpăr-. 
ţit, sei preste un număr apropiat de dânsul; de la.a- . 
'cesta luâm direcţia rubrice! orisontale spre stângă, 
şi numărul ce vom afla în capul aceste! 'rubrice, vă îi 
câtul căutat; d. e. ca să aflâm câtul luy 20: 5;cău- 
tâm pe 5 în 'cea d'ântâiti rubrică orisontală de sus, 
coborâm de la acesta în jos.pe rubrica verticală, , 
pînă ce întâlnim: pe: deîmpărţitul. 20; de la acesta, 
căutând spre stânga: în direcţia. orisontală, "vom . 
“ăsi la capul” rubricer. „pe 4; care este .câtul ce cău=.. . 
> 

tâm. Ast-fel. der am aflat că 20 :: 5==4. =: Decă 
însă deîmpărțitul este. de mat multe cifre, în cât'să 

nu ne potă da la cât,-un număr numai de o cifră, 
atunci scrim pe împărțitor la drepta. deîmpărțitu- a 
lui, despărțindu-i printr 'uă liniă verticală; subâri- :
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părţitor mai tragem o liniă orisontală, spre a-l des- 
părți de cât; despărţim de la stânga deîmpărțitu- 
lui atâtea cifre câte pot cuprinde pe împărţitor şi 
începem împărțirea, făcând produsul împărțitoru= 
luY cu câtul, şi stădendu-l din deîmpărţitul parţia= 
le, la drepta remăşiţei însă, decă va fi, coborâm 
cifra următâre de la deîmpărţit, şi formâm, în mo- 
dul acesta un alt deîmpărţit parțiale, care împăr- 
it asemenea cu împărțitorul, va da o a doua cifră 
la cât. Urmâm tot ast-fel, pînă ce vom trece tâte 
cifrele deîmpărţitului, i&r când vre-un deîmpărțit 
parțiale, n'ar putea cuprinde pe împărțitor, atunci 
punem 0 la cât. — D.'e., având a împărţi 2416 lei 
la 8 Gmeni, scrim problema ast-fel : _ 

  

  

2416: 8302, 6 O4I6l8 
„94 e „24 1302 

„216 216 16 "16 
„ma a „aa 

şi procedâm după cum. s'a demonstrat la esplicâri. 
„ Deprinderea 38. Să se lucreze următârele pro-: 
bleme : 72 : 8S=—? — 72: 6—=? — 804 : q=? — 
792 : 6==? 3450: 5=? . | | 

42. In casul al II-lea, despărțim despre stânga 
deîmpărțitului. cifrele ce pot cuprinde pe împăr- 

„_țitor; luâm cea d'ânteiu cifră de la stânga împăr- 
țitorului şi lăsâm pre cele-alte; lăsâm însă aseme- 
nea „şi de la drepta deîmpărţitului tot atâtea cifre; - căutâm acum de câte ori se pâte cuprinde cea d'ân- 
teii cifră a împărţitorului în-deimpărţitul aseme- 
nea redus; cu cifra aflată ca cât; îmulţim pe îm- - A ..: - , părțitorul. întreg, ir produsul lor îl scădem din
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cel d! Antăita deîmpărțit parţiale; la drepta rămăşși- 
țel, coborâm de la deîmpărțitul totale, cifra ceur- 
meză, şi formâm al douilea deimpărţit parţiale, a- 
supra .câruia procedâm ca și asupra celui d'ânteiu; 
urmâm tot asemenea pînă ce vom fi coborât suc- 
cesiv tâte cifrele deîmpărțitului, însă punem 0 la 
cât, ori de câte ort vre un deîmpărţit parțiale, n ar. 
putea cuprinde pe impărțitor. D. e. având a îm- 
părţi 109484 cu 542; operâm după cum s 'a arătat 

„la esplicâri: 

-1094,84| 542. - 
1084 -['302 

: » = 1084 
a -. "1084 

»ann- 

şi obţinem câtul '202. 

Deprinderea 39. Să se. lucreze essemplelei împăr- 
țirei de casul al II-lea, de la deprinderea 37. 

43. Când împărțitorul şi deîmpărţitul vor avea 
Ja sfârşit nule,. atunci putem simplifica lucrarea , 
lepădând de la amândoul termenii tot atâtea nu- 
le; d.. e. avend a împărţi 5460 cu 60, vom şterge 
nulele de la amendour termenii şi apor: vom lucra 
ca la casul Î-ii : | 

5460[60 

54 191 
216 „- 

i. 
7 

Deprinderea 40. Sa se. lucreze următârele pro-
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bleme : 7020: 9o==? 10300: 500? 25500: 500 
== ?.104040 ? 270==?.751 Soo ; 2300-— 

capii 
“DBSERE PROBE. si ă 

A, Esplicâre. . îi i 

Ra In. Scrii pe tablă problema urmiitâre : am dat pe'0perechecal 
- cumpăraţi, 508 lei; pentru o iii, 3085; pentru o trăsură!, 694, 

„Şi pentru o pereche hamuri, 140 lei. — Spune-mi acum câţilet am -  - 
„cheltuit preste tot: —. Sc.- 5084+3085-+-694-+140=—? Acesta 
-.” fiind-o adunare, adunâm numerile date : 0-p4=—4; 424-529; 9 
„54817; scrim '7 unităţi sub colâna unimilor. şi ţinem o gecime, - 

spre a o adăoga la colâna decimilor; ... . + « Şi ast-fel avem suma de 
y E 4427 lei. — In. Bine; esci însă sigur că n'ai făcut vre o greşelă? 

pu Se. Cred că iam greşit, însă pentru siguranţă, să mai adun o | 
dată numerile date. —-In. Şi aşa este bine; cu tâte acestea. spre 

- 2 ne încredința că o lucrare 6re-care este bună , facem o a. doua | „>. lucrare asupra numerilor date, cea ce numim Probă, —— Vegi şi. 
fegula 44 ar. 

„Im Ceeste proba? i, 
„> 1. De unde-al început să aduni numerile la adunarea, ce aj fă- 
„cut? — Sc. De jos în'sus. — In: Adună-le acum încă g dată de | sus în jos. — Sc. 8<+-5==13; 19-p-4==17; 174+0=17;.... 

-... atem şi în modul acesta tot; suma de 4427 lei. — In. Acesta; este 
0 probă că lucrarea este bună ;. se: mai pbte. însă proba acesta, şi 

- într'alt mod : Adună încă o dată numerile din fiă-care col6nă, însă 
începend de astă-dată de la stânga, adică de la trepta ceamatma- - 

„Te. — Se, Avem 3 miimy singure, — In. Scriă-le sub 4-miimi de a la sumă şi scade-le. — Se, 4—3==1 miime. — In, Coboră lîneti 1 miime, cifra următâre de la.sumi. — Sc. Coborâim pe 4 sutimi - ŞI avem 14 sutimi. — In. Adună acum numerile. din col6na suti- milor şi scade suma lor din aceste' 14 sutimi, urmând tot asemenea pină la sfărșit. — Sc.:1-7-6—7; T+0=7; 7-F5=—12 sutimi; .. | 14—12=2 sutimi. Coborâm lugă 2 sutimi, cifra următâre dela sumă, adică 2 decimi și avem 22 gecinil ; adunâm acum numerile din „. col6na decimilor : 4913; 18-FP8=—21;21-+0—21 decimy; :
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29—21=—1 decime. Coborâm lingă 1 gecime, cifra următâre de 
“la sumă, adică pe 7 unităţi şi avem 17 unităţi; adunâm acum şi 
numerile din colâna unimilor : 04+-4—4; 445229; 94+8—17 

“unităţi ; 17—17=—0. — In. Ce remăşiţă ţi-a rămas la, sfârşit ?— 
Sc. Nu mi-a rămas nimic. — In. Acesta este încă o probă că lu- 
crarea Wântâiii a fost bună. Aşa der în câte moduri se pote face 
proba adunfrii. — Se. În 2 moduri : l-ă. ..; Il-lea .. . — în. 
Porte bine ; ţineţi der minte regula 45. . - 
In. Cum se face proba adunârit? — Cum se face în modul I-i? 
— Cum în al II-lea? | o 

In. Am cunipărat o casă cu lei 4052, din cari am plătit acum 
lei 2557 ; vrei să sciă cât am mal rămas dator 2 — Aşză George, 
problema şi lucreză-0. — Sc. 4052—2557=—? Acâsta este o scă- 

dere; ; avem remăşiţa 1495 lei. — În. Bine;:spune-ni 
care este desciidutul? — Sc. 4052. — In. Care este descosul?— 
Sc. 2557. — In. Şi care remăşiţa? — Se. 1495. — In. Ca săne 

încredinţâm că n'a! greşit, adună remăşiţa cu descosul. — Scolar, 

2557-4-1495=—4052. — In. In ce raport se găsesce suma ce al 

aflat cu descăgutul? — Sc. Eu este ecuală cu a descăgutului. — 

-Tn. Aşa €, şi acesta este o probă evidentă că scăderea ce ai făcut, 

este bine lucrată. — Citiţi şi regula 46. 
„ In. Cum se face proba scăderii? a - 

In. Cât trebue să dati pe 34 chile orz, cumpărate cu 26 lei chi- 

la? — Fâ-mi socotela tu Stane. — Sc. Acesta este o. îmulţire de 

casul al Il-lea : 34XX26—884 lei. — In. Pâte să fi lucrat bine, 

însă trebue să ne, încredinţâm ; schimbă rândul factorilor, făcend 
pe îmulţitor deimulţit, şi pe deîmulţit îmulţitor, şi lucreză încă o 

- dată problema. — Scol. 26X34—884 lei. — Inv. Acesta este.o 

probă că lucrarea este essactă ; însă acesta se mai pâte face şi în- - 

talt mod, adică împărțind produsul 884, cu îmulţitorul 26, care 

în cas de a nu fi lucrarea greşită, ne va da ca cât pe deimulţitui 

94, — Fă încercarea. — Sc. 884 : 26——34, prin urmare, încă 

o dată probat că am lucrat bine problema. — In; F6rte bine; nu 

uitaţi prin urmare regula 47... 
„In: Cum se face proba îmulţirei ?— Cum se face în casul a! II-lea? 

In. Am să dati 783 lei la 27 6meni; câte câţi, leă trebue să dai 

fiă-câruia 2 Desltgă-mi tu Petre acestă problemă. — Scol. Acesta 

este o împărţire de casul al II-lea : 783 : 27—29. — In. Bine, 

însă ca să ne încredinţâm că n'a! greşit, trebue să probezi. prin- 

tealtă lucrare. — Care este aci Impărţitorul? — Sc. 27. — In.
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Care câtul? — Se. 29. — In. îmulţesce câtul cu împărțitorul.— 
„Be. 29K27=—783. — In.Şi care este deimpărţitul? — Sc. 783, - 

— In. Ce raport, giisesci între deimpărţit şi între acest produs?— 
Se. Amândoi sunt ecualt. — In. Acâsta este probă că lucrarea ce 
ai făcut, este essactă, — Ţineţi minte-regula 46... 

In. Cum se face der proba împirţirei? 

N B. Regule şi deprinderi, 

44. Proba este a doua lucrare ce facem asupra 
unui calcul, spre a ne încredința că resultatul ob- 
ţinut prin cea d'ânttiii lucrare, este bună; d.e. a- 

„ dunând le 5048 cu ler. 373 şi cu let 6792 şi voind 
a ne încredința, decă suma aflată de ler 1 2,213 este 
essactă, trebue să facem o a doua lucrare asupra * 
acestor numere, care se numesce. probă. . 
“45. Proba adunârii se pâte face în dou& mo-. 

duri : sei adunâm numerile date de sus îu jos, decă 
ânteiti le ani adunat de jos în sus, şi ajungând la 
aceaşi sumă,- dicem că lucrarea este bună ; sci a- 
dunâm fiă-care col6nă a 'numerilor date, începând 
de la stânga, adică de la trepta cea mat înaltă, scă- 
dem sumele parţiale ale col6nelor din cele cores- 
pundătâre ale sumei aflate prin ântâia lucrare, şi 

„ decă rămăşiţa din urmă va fi 0, dicem asemenea 
că lucrarea este esactă. D. e. la adunarea urmă- 
tre facem proba după cum se'vede. şi după cum 
s'a demonstrat la esplicâri : E
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Li 5048.) a: 
BB 
"679 a 
STII 

AI 
10 i 
„2 . Mă 
Dr 

di 
13 

TI 

 Deprindere ea 41. Su: se facă utmătărele adunârt : 
12-+2584-35=? — 543%+3739-k+18-t+5074=>? — 
1004+30554+2706=—=? şi să se probeze în ambele 
moduri că sumele aflate-suntadevărate. . . .. 
"46. Proba scăderii se face adunând diferința  - 

* cu descosul şi decă suma lor va-fi egală cu descă- 
dutul, lucrarea este bună. Ca essemplu, “scăderea 
de jos : N 

Lei 5467 
- 2738 

FI 
- 5467 î i 

-“Deprinderea 49. Să 'se facă: vurmătârele scăderi 

“cu probele lor : 1304—957==? . .. 10503—8574. 
| =. „ 102315—93507==2-: sea Sos) 

47. Proba îmulțirei O facem schimbând rân= - 

dul! factorilor, adică făcând.pe deîmulţitul, îmulți= 

„tor, şi pe îmulţitorul, deîmulţit, şi decă vom afla. - 

acelaș produs, lucrarea este. essactă; sei, împăr- 

țind produsul prin îmulitor, Şi, decă ne va da la 

cât pe. deîmulţit, lucrarea este asemenea bună, d.. 

e la îmulţirea următre : 

Da 3
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235 
4. 

Z70 
“940 
9870 

facem proba după cum se vede : 

  

  

  

Casul I. 42 _„ Casul II. 9870142 
235 ANI 84 [535 — 

210 pi 147 ” 
26 126 
84 pa 210 

S870 210. 
2» 

 Deprinderea 43. Să se lucreze următărele îmul- 
țiri : 45X9=? — 432X45 =? — 3273X256=? 
şi să se probeze în amendouă modurile, că ptodu- 
sele aflate sunt essacte. 

43. Proba împărţirei se face îmulţind câtul 
aflat cu îinpărțitorul și adiogând la produs şi ră- 
mășița dâcă va fi; iâr decă, resultatul aflat'ne va 
da pe deîmpărţit, lucrarea este bună.-— Având ca Das „essemplu împărţirea următâre : 

  

'7585|216...... Impărţitorul 
648 [35 Tatu 

- 1105 i . - Dă , 

+. 1080]. -. a 
Dad ase e e + REmişiţa.: 

„şi voind să-i facem proba; îmulțim câtul cu împăr- 
țitorul : 2163573560, la care adăogând și ră&-:. 
„măşița 25, vom avea pe deîmpărţitul 7585 şi prin 
„urmare și proba evidentă, că-lucrarea'este bună. 

Deprinderea 44. Să 'se lucreze următârele îm păr- țiri cu probele lor: 348 :.8—=? — 3819 :9=?— 
4573: 27=?— 25680 ::3702=?-— 140022: 81229!
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Po CAPI m 

2 UNITĂȚILE DE MBSURĂ VEORL. 

a A. Esplicare. n i Bai 

“Ta. (Arătând un stânjin.) .Ce este acesta Şerbane? — Sc. Este 
un stânjin. — Ia. Măs6ră cu el lungimea bâncil. — CAțI stân= 

jint are?.— Sc. Dont stânjini. — Iu. Der sala în care ne găsim? 

— Sc. 'Tret stânjini. —-In. Ce ai măsurat, cu stânjinul ? —. Scol. 
Lungimea bâncii şi a claset.. — In. Dâr lungimea pânzei, d. €., cu 

ce se măsâră? — Sc. Cu cotul. — In. Aşa dâr ce unităţi de m&- 

sură avem pentru lungime? — Sc. Stânjinul şi cotul. —.In. Vită- 

te la crestăturele acestea.şi spune-mi -in. câte pârţi. desparte ele 

- stânjinul? —'Se. În opt. — In. Aşa, este, şi aceste se numesc pal- 

me. — Ce numim palmă? — Sc.-. . e. — In. Dâr palma În câte 

pârți.s6 desparte? — Uită-te la palma d'ânteiii de la stânjin, — 

Sc. În 10 pârţi. — In. Aceste 10 pârţi se numesc degete. (Se va 

urma tot; asemenea şi cu intuiţiunea liniilor dintr'un, deget, pre= . 

cum şi cu a rupilor şi greilor cuprinși intrun cot). — Aşa der cari 

sunt măsurile de lungime? — Sc. Stânjinul şi cotul. — ln. Bine.. 

-“ “In Ioane, cu ce putem măsura, Nol suprafeţa. acestei clase? — 

Sc. Cu stânjinul. — In.: Cu sfânjinul patrat, care este o suprafeţă 

cu 4 laturi, fiă-care de câte un stânjin, — Sci tu cun: se pâte
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"- măsura suprafeţa clasei? — Se... — In Măsurâm lungimea 
" şi lăţimea, clasei, şi îmulţind numărul stânjinilor ce vom afla, vom 
avea un produs care ne va arăta numtrul' stânjinilor patraţi cu- . 
prinşi în suprafeţa ei. — Câtă viă aveţi: D-vâstră? — Sc. 4 po-: 

„. gOne. —.In. Der câtă arătură aţi făcut anul acesta? —— Sc. 4 po- - 
-“g6ue de porumb, 5 de grâii şi 3 de orz. — In. Aşa der cucese 

măs6ră suprafeţele mat mari? —. Se. Cu pogonul. — In. In Mun-.: 
tenia, cu pogonul, care are o suprafeţă de 1296 stânjint patraţi, - 
„şi în Moldavia, cu falcia, a câria suprafeţă este de 2880 stânjinl 

- patraţi. —- Prin urmare cari sunt măsurile nâstre de suprafeţiă 2— - 
Sc. Stânjinul patrat, pogonul şi falcea, ai 

“In. AT-vădut George, cu ce am măsurat ei lemnele; ce ni s'a a- 
dus pentru încălgitul claselor? — Sc. Cu stânjinul. — In. Der cum 

„am făcut? — Sc. După ce stai aşezat lemnele în grămedi, aţi mă- 
surat cu stânjinul, lungimea, lăţimea şi înălțimea lor. — In. Aşa 
am făcut şi o asemenea griimadă de lemie, sii şi ori-ce alt volum, 
care. are lungimea, lăţimea, şi înălţimea întocmai de un stânjin, se 
numesce stânjin cubic, — Spune-mi acum, cu ce se măs6ră lem- 
“nele, zidăria, scii şi orl-ce alt corp solid? — Sc. Cu stânj. cubic, 

In. Ce este taicăl tăi, Petre? — Sc. Brutar: — In. Din ce face 
“-pâne? — Sc. Din grâii. —, In. De unde cumpără grâul? — Seo]. | 
De la arendaşi şi din obor. — In. I”ai audit-vre o dată tocmindu- 

se pentru. cumpărare de grâit? —Sc. L'am augit de mat multe ori. - 
„— In. Ce preţ da taicăl tăti pentru grâii? — Se. După vreme, când: 
100, când 80, când 60 let. — In. Pe:ce da preţul acesta? — Sc. 
Pe'o chili. — In: Şi cu ce măsura grâul? — Se. Cu baniţa.—. 
Inv, Scil câte baniţe' sunt într'o chili? — Sc. 20 baniţe.: —.Inv, - 
Forte bine. (Se va face tot în modul acesta şi intuiţiunea vedrei,: 
ocalej, litrej, etc.). Aşa der chila, care are 20, baniţe şi ba: .. 
niţa care cuprinde 20 oca, precum şi r6dra, care cuprinde 10 - 
oca, se dic măsuri de capacitate,” . De 

- In. AX cumpărat vre o dată niere din țârg?.-— Sc. Am cumpt- 
rat. — In: Cu-cât le ai cumpraţ? — Sc. Cu 20 bani. —— In. Pe: 
ce al dat; 20 de bant? —Sc. Pe o oca mere. — In::Dâi de 10 bani 
cât ai fi putut cumpăra? — Sc. 0 jumătate oca. — In: Şide 5 
bani? — Sc. 0 litră. — In. Câte litre sunt într'o oca? —— Se.4 - 
litre. — In. Când însă vet vrea să cumperi ceva, uşor, precum este 
piperul, buretele de Ia tabli şi alte asemenea, lucruri uşâre, tot cu „ocaua s6i cu litra le vel cuniptra ? — Sc, Le voiii cumpăra cu dra-: mul: — In. Bine dâr câte drambri:sunt înti”o litri? — Sc...
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— în: Prin urmare 100 dramurt fac o Jitră; 4 litre; o oca; şi 
*44 oca, un cântar, ir tâte aceste se-numesc, măsuri de gre- 
utate. 

“Tu. Ce ban este acesta Dumitre? — Sa, Este an galben. — Ta. 
“Scii tu câţi lel vechi are galbenul? — Sc. 82 let vecht. — In. Der 
leul câte parale avea? — Sc. 40. — In. AI vădut 'tu 6re un 
ban, care să se numescă, leii vechii? — Se. Nam vtdut. — In. Este 

: "adevărat că n'a! putut vedea, de 6re-ce leul vechii a fost şi este o: 

monetă fictivă. — Der acest ban cum se numesce ? —, Sc. liră tur- 
cescă. — In. Cine scie să-mi spună, câţi lei vechi are lira ? — Sc. 
62. — In. Dr acesta, co este? — Der acesta? — Şi acesta? — - 
Sc. Napoleon. — Rubiă. — Icosar. — In. Fârte bine ; ţineţi acum 
minte, că acestă bani ce vam arătat, se numesc Monete, însă ele 
nu se mâi'sosotese astădi după lei vechi, ci după lel nouj, după cum 
vom vedea îndinte. 

In. De câţă ani esci tu Petre? — Se. De dece ani, —“In. Cine | | 
sciă, câte luni sunt într'un an? — Sc. 12, — In. Şi câte, qile 
are luna? 9'— Sc. 80, — In. Der într'o di, câte ore sunt 2 — Sc. 
24. — In. Şi într'o oră, câte minute? — - Sc. 60. —'In. Intr'un 
minut, câte secunde?” —- Se. Tot, 60, — In. Aşa este, şi decă 

Yom adăoga că 100 ani, fac un secol,. vom avea tâte unităţile 
- pentru măsurarea timpului. Citiţi acum şi ţineţi minte regula 49. 

In. Cari sunt unităţile de măsură vechi, pentru lungime?. — 
„Cari pentru greutate ? — Cari pentru volum? — Cari sunt unită- 
țile de măsură ale timpulul? + . | 

B Regale şi deprinderi. 

49. Unităţile de: măsură veci usitate pină au acum 

în România sunt cele următore: 

E. Pentru lungime : 
1. Stânjinul din Muntenia=5 palme; 1 palmă= 

10 degete; I deget=10 linii. Ă 
2. Stânjinul din Moldavia=—8 palme; 1 palmă 

- 8 palmace; 1 palmac=r2 linit. e 

„3. Cotul=8 rupi; 1 rup=2 grei 
„Depr inderea 45. SA se dea 5 essemple' die lun-
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gimile ce trebue să se măs6re cu stânjinul, şi 10 
essemple, din cele ce urmeză a se măsura cu co- .. 
tul. — Să se arste câte linit-se cuprind în 7 stân= 
jini din Muntenia, şi câte, în 7 stânjini din Molda- 
via? — Să-se socotescă câți grei se cuprind în 13 
coți? — Din.720 degete, să se. facă stânjini din 
Muntenia, și din 704 . palmace, stânj. din Moldavia. 

2. Pentru suprafeţe : 
I. Stânjinul patrat=—o suprafeţă, care are lungi- 

“mea şi lăţimea sa, tocmai de un stânjin. | 
„2. Pogonul=—o suprafeță de: 1296. stânj. patraţi: 
3. Falcea—o suprăfeță de 2886 stânjini“patraţi. 
Deprinderea 46. Să se arte nominal diferite su- 

prafeţe, cari trebue să se măsdre cu pogonul, 'seii 
cu falcea, şi altele, unde «urmeză să. ne servim cu' 
stânjinul patrat. — Să se arcte numărul: stânjini- 
lor patraţi, cuprinși în 28 pogone. : — Să se'arete. 

- numărul falcelor, cuprins în 48960 stânjint patraţi. 
— Să se arâte numărul. stânjinilor patraţi cuprinși 

într'o suprafeță cu lungimea, şi lsjimea de 5 stânj. 
3. Pentru volum.: i 
Stânjinul cubic—un volum, care are un stânjin în 

lungime, unul în lăţime, şi unul în înălțime. 

» Deprinderea 47. Să se numescă mat multe cor- 
puzi cari:se pot măsura cu, stânjinul cubic. — Să 
se arte numărul stânjinilor cubici, cuprinşt: într'un 
volum care are. lungimea, lăţimea şi înălțimea, de 
câte 5 stânjini. 

4 Pentru capacitate : LA aa 
- Chila—20 baniţe; 1:baniță==20 oca. 

2, Vâdra=10 oca;: 1 oca=4 litre; 1 litră=106 
dramuri. 

Drprinderca 48. Sa se arcte: diferite lucruri ce
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se mă&sor cu chila şi baniţa, şi altele cari se măsor 
cu vedra. — Să se socotescă câte oca fac 1g chile 
şi câte dramuri fac 28 vedre? — Să se arcte nu- 
m&rul chilelor cuprinse în 14800 oca, şi numărul 
vedrelor cuprinse în 116000 dramuri. 

"5. Pentru greutate :. 
Cântarul=44 oca; 1 ocaz4 litre; 1 litră=10o 

dramuri. 

„. Deprinderea 49. Să se arete greutăți anume, ce 
se pot cântări cu cântarul, cu ocaua, cu litra și cu 
dramul. — Să se transforme 35 cântare în ocale. 
— Să se transforme 48 ocale în dramuri. — Să se 
transforme 23200 dramuri în ocale. 
6. Monete : | 

1. Leul=—40 parale; 1 para=3. bani sei 2 Lascăr, 
“2. Galbenul=—32lei. SE 
3. Lira turcescă=62 let, 
4. Napoleonul=54 let... . 
5. Rubla—10 let şi 32 parale. 

...6. Icosarul=12 lei. | 
Deprinderea 50. Să se intrebuințeze, î în maj mul-. 

te essemple de vindere seti cumpărare, 'tâte felu- 
rile de monetă arătate mat sus. — Să se arcte câte 

| lăscâl fac 13 galbeni. — Să se transforme zo gal- 
Beni în icosart, — Să se transforme 75 napoleoni 
în galbeni. . 
"Timpul: 
 Secolul==100 ant; 1 an=I2 lunt; + 1 lună==3o di- 

le; 1 qi=—24 ore; 1: "oră=60: "minute; Bi minut==60 
secunde. 

Deprinderea 51. Să se  ardte câte dile sunt în 4 
secole? —. Câte ore sunt în 268 qile? — Câte mi=.
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nute sunt, în 14 any? —-Câte secunde sunt în'178 
qile? — Câţi ani. se cuprind în 3;628,800 minute. 

cap 
UNITĂŢILE DE MESURĂ NOUI 

"SEU . 

= SISDEMUL MBERIO DBOMAL. 
1 A Bsplieare. 

- -Tnv. Cu ce măsuram pînă acum lungimile în Muntenia ? — Sc. 
„Cu stânjinul muntân şi cu cotul. — In. Der în Moldavia ? —. Sc. 

Cu stânjinul moldoven şi cu cotul. — In. Cu ce se măsura pinăa- -. 
„ Gum-şi cu ce se măs6ră chiar şi astăgi pământurile nâstre? — Sc. 

În Muntenia cu pogonul, iâr în Moldavia cu falcea. — In. Şi ce mo-. 
“nete întrebuiuţam? — Sc. Leul, Galbenul, Lira, Napoleonul, Ru- 
-bla, Icosarul. — In. Ce val6re avea galbenul? — Sc. 32.1ei vechi. 
„— In. Acesta era valbrea legală; trebue însă să sciți că în unile 
„Oraşe, €l area, ca şi cele alte monete, un curs convenţional, care. : 

" diferea, forte mult de cel leizal; ast-fel în Focşiani se primea, d. e. 
„galbenul pe 35 Iei, în Galaţi pe 40 şi aşa mai încolo. — Credeţi 
că era bun acest sistem? — Sc... — n. Câţi galbeni at fi pri- 
mit în Galaţi, dâcă ai fi avut să ici 400 lei? — Se. 10 galbeni. 
— In. Dâr 10 galbeni în Bucuresci, câţi lei făceaii 2—$c. 320 lei. 

: — In. Aşa der.care era diferința? — Sc. 80 lef; — In. Cregi der 

„şi în România? — Sc. M 

„că era bun acest sistem? —- Sc. Creg că era forte râii. — In. Aşa, 
„".este, şi de aceea suntem în ajun a-l părăsi şi a-l înlocui cuun alt 

sistem; cu sistemul metric propriii dis, mult. mai simplu. şi maj ra= ' _ Vionat, inventat de Francia, care, împărțind sfertul meridianului 
" pământului în.10,000,000 'pârţi ecuale, aluat una din aceste pârţi, 

ca unitate de lungime, numindu-o metru şi stabilindu-o ca - basă pentru 'tâte cele-alte unităţi de măsuri. — Vedeţi regula 50. „Im. Ce este metrul? —. De unde s'a luat metrul? —— Care este, în sistemul metric, unitatea de măsură, pentru lungime?..:. ; - In. Aşa dor câre este basa, noului sistem metric;, adoptat acum 
a? — etrul. — In. Şi ce am cit în mână? — So. Aveţi o riglă. — In. Acestă .riglă este un metru essact, cu care: 

>
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mășurâm ori-ce lungime de pământ, de materiă, etc. — Adu acum 

aci şi stânjinul, şi comparându-l cu metrul, spune-mi în ce raport 

staii aceste două unităţi de măsură? — Sc. Metrul este ceva, mal 

„mare, ca, o jumătate de stânjin. — In, Vită-te bine şi spune-mi cui 

cât este mal mare? — Sc. Metrul cuprinde 4 palme şi aprâpe 7 

linii. — In. Aşa este, putem prin urmare dice, că el ecuivaleză a- 

proximatir, cu 4 palme şi 6 linii, plus 4 din 5. pârţi ale ci, —.In, 

- Aşa d6r, după noul sistem metric, cu ce se măsră lungimea, aces- 

- “tel clase? — Se. Cu metrul. —: n. :Dâr lungimea curţii, der înăl- 

ţimea turnului bisericii? —— Sc. 'Tot cu metrul. — In. Şi lungimea . 

pânzii din răsboiii, şi lungimea funiei de la puț, cu ce? — Sc. Tot: 

cu metrul. — în. Forte bine; trobue însă să mai sciți, că 100,000. 

metrii formeză, înst numai pentru lungimi geogrăfice, o nouă uni- 

„tate de măsură, care se numesce grad. - 
In. Cu ce se măsuraiiînainte suprafeţele?—0u stânjinul patrat, 

cu pogonul şi cu: falcea. — In. Forte bine; acum însă, după noul . 

sistem metric, “cu ce credi că se pot măsura? — Sc. Cu metrul 

patrat. — In. Cu metrul patrat, însă numai suprafeţele mici. — 

“Ce este inst un metru patrat? — Sc. Trebue să fiă o suprafaţă cu 

„4 laturi, fii-care de câte un metru. — In. Pârte bine; măs6răa- . 

cum suprafaţa clasei, şi spune-mi câte metre patrate cuprinde 2— 

Se. M&sor lungimea, . . . care este de 8 metrii, măsor şi lăţimea, 

as « care este de 6 metriă; imulţesc pe 8 cu 6, şi produsul 48, este 

numărul metsrilor patraţi, cuprinși în suprafeţa clasei. — Iu. Aşa: 

este; dâr suprafeţele mari cu ce se măsor? —. Sc. Înainte se mă- 

surati cu pozonal şi cu falcea,: acum însă nu sciii. — n. În. locul : 

pogonului, avem acum o altă unitate; făcută din 100 metrii patraţi 

şi numiti Ariă » care este asemenea, o suprafâță cu 4 laturi, fiă- 

care de câte 10 metrii. Ei ps 

“In. Cine sciă să-mi spună, ce. înţelegem “prin vorba volum? - - 

St. Un corp 6re-care solid. —. In: De essemplu ?. — Sc. Lemnele, 

- zidăria, pământul şi altele. — In. Bine, dr cu ce măsuramînain- 

te volumul? — Sc. Cu stânjinul cubic. — In. Acum însă cu ce? 

— Sc: Şe înţelege, că cu metrul cubic. — In. Şi câte dimensiuni, 

“si întinderi are metrul cubic? — Sc. Trebue să aibă tot 3 di- 

“mensiuni, s6ii întinderi ; de luugime, lăţime și întlţime, fiă-care 

de câte un metru. — In. Cu ce trebue dâr să măsurâm pe viitor 

lemnele de foc? — Sc. Cu metrul: cubic. — In. Cu.metrul cubic, 

însă la măsurătârea lemnelor,.acesta se numesce Ster şi se consi- 

der ca o nouă unitate. (Să se măs6re spre esserciţiă, şi un volum).
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In. Spune-mi Iliă,. cu ce se. măsura înainte şi cu ce se măsâră 
chiar şi astăgI grâul, orzul, cerealele în fine? — Sc. Cu chila şi ba- 
niţa. — In. Der vinul, rachiul? — Sc. Cu vedra. — In. Şi după | 
sistemul metric, cu ce cregi că trebue să le măsurâm? — Se... . 
— In. Atât cerealele, cât şi lichidele, le măsurâm cu litrul, care 
are o capacitate, în lungime, lăţime şi înălțime, de una din dece 
pârţi ale metrului şi care cuprinde aproximativ 3-litre şi 10 dra- 
muri. — Ce este der litrul? — Se... .,— In. Ar6tă-m! -pe me- 

„„tru a-decea-parte dintr'ânsul? — Sc. ; .. — In. Aşa der cum îţi 
„. închipuesci litrul? — Sc. Ca o cutie g6lă, care are lungimea, lă- 

ţimea şi înălţimea de una din dece pârţi aie metrului. — In. Cao 
cutiă, însă acestă cuţiă are forma cilindrică, adică rotundă, aprd- 
pe ca şi ocaua de astădi.... - -. Sa 
„In. Cum cumperi Pavele, merile din târg? — Sc. Cu ocaua şi cu 

litra. — In.: Der alte lucruri mai uşâre, d. e., piperul, buretele, şi 
altele?.— Sc. Cu dramul. —. In. După noul sistem metric, aceste 
unităţi de măsură se tulocuesc; pentru greutâţi. mici cu gramul, 
care este greutatea apei destilate, cuprinsă într'o cutisră cu lun- 

” gimea, lăţimea şi înălţimea de una dintro sută pârţi ale metrului; 
itr pentru greutâţi mari, cu cântarul, care cuprinde 100,000 
grame, şi cu tona care cuprinde: 1,000,000 grame. — Aşa dsr. 
care este noua unitate de măsură pentru grentâţi mai mic? — Sc. 
Gramul. — In. Care este basa, gramului? —.Sc, . . .— In, Înce 
raport stă gramul către dram? —' 3 grame şi 17. din -100. pârţi 

ale Iu, ecuivaleză prin aproximaţiă cu 1 dram. — Care este der 
mal grei, gramul sâii dramul?.— Se. Dramul: — In. De câte or! 
este mai grei dramul, ca gramul? — Se. De tret ori şi mat bine. 

In. Care eraii monetele nâstre de mai "nainte? — Se, . . a. 
In. Dr astăgi, care este moneta n6stră legală ? — Sc... Leul ns, 
— In. AI văgut vre un leii noii? — Sc. Am văgut, este de argint. 
—— În. Leul este de argint şi în greutate de 5 grame, ecuivalână cu 
lei 2 şi parale. 28 de mai 'nainte. (Arătând o monetă de 10 bani). - 
Spune-mi acum, câte monete de acestea se cuprind tutr'un leii 2— 
Sc. 10. — In. Câţi bani preţuesce una? — Sc. 10 bani. — Iar. „CâW bani sunt der tatr'un leii? — Sc. 100 baut. — (Se va face 
tot în modul acesta, şi intuiţiunea monetelor de 50 bant, de 2 lei, 
de 5, de 10, de 20 16). — Im. Qa să nu uitaţi însă cele ce aţi a-, 
ugit, învăţaţi bine regula 57 e 
„a, Ce este metrul? — Cât, preţuesce metrul ? — Care, este u- 

.
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nitatea de mtsură pentru capacitate? — Care pentru greutate? — 

Cât preţuesce litrul? — Cari sunt monetele române? - 
Tn. Ce am cit îi mână? — Se. Aveţi metrul. — In. Ce este me- 

trul? — Sc. Unitatea de măsură pentru lungime. — În. Vită-te 

pe el şi spune-mi în câte pârţi principale este împărţit? — Sc. În 

gece. — în. Uită-te acum numai la acestă parte din căpăttili, şi 

- arâtă-mi turcâte pârţi este şi ca împărţită? — Sc. Tot în dece.— 

In.' Aşa der 'câte din' aceste pârţi mal mici sunt într'un. metru? — 

 Sc.'100 pârţi. — In: Vită-te acum la una din aceste pârţi, la cea 

din căpătiii, şi spune-mi dâcă mai este şi ea împărţită? — Scol. 

Este şi ea tot în 10 pârţi. — Inv. Câte din aceste mici părticele 

sunt prin urmare într'un metru? — Sc. 1000. — In. Forte bine; 

cum este der metrul impărţit ? —.Se. În 10 pârţi mari, din cari 

fii-care este împărţită în alte 10 pârță mai mici, împărţite şi a-. 

cestea în alte 10 părticele şi mal mici. — In. 'Pocmail aşa. — De 

câte ori este mai mică o parte din cele, 10 d'ânttii, ca metrul 2— 

Sc. De 10 ori. — In. Şi cele de al douilea? — Sc. De 100 orl.— 

In. Dâr de cât cele d'ântâiii? — Sc. De dece ori. — In.: Vedeţi der 

că unitatea de măsură pentru lungime, metrul, ca şi ver-care altă 

unitate principală, merge descrescând din 10 în 10 şi formeză alte 

„unităţi secondare numite submaultiplii, cari, după cum vom ve- 

dea, iti numiri diverse. 'Tot acestă regulă păzesc unităţile princi- 

-pale şi în 'crescerea lor, — Ce este acesta? — Sc. Metrul.: — In. 

Cresce-l din 10 în 10. — Scol. 1 metru,'10 metriă, -100 metrii 

1000 metril, 10000 metrii. . .. — In. Destul; şi acesti 10 nietri, 

100, 1000, 10,000 formeză icrăşi unităţi secondare numite mul- 

tiplii; cârora le vom da ca şi la submultipli! numiri diverse. — 

Vedeţi regula 52. a | 

In. Ce numim multiplii unei, unităţi principale? —.Ce unim 

i submultiplii? — Cum se formeză multiplii? — Cum submultiplit? 

“In... Care este cel d'ânttiii multiplu al metrului 2. — Sc. 10 me- 

tri. — In. Şi cel d'ântsiii submultiplu? — Sc. Una din 10 pârţi 

ale metrului. — In. Ce formâză multiplii şi submultiplii unităţilor 

principale? — Sc. Unităţi secondare, cari iii diverse numiri. — 

“In. Pentru arătarea multiplilor ,: ne serrim cu 4 termeni traşi din 

Jimba elenă :'1. Miria==10000; 2. Chilo=1000; 3. Ecto= 

100; 4. Deca=—10: itr pentru a submultiplilor cu 3 termeni traşi 

din limba lativă : 1. Deciz=una din 10 pârţi; 2. Centi=—0 par- 

- ţe dintr'o sulă; 3. ALili==o parte dintr”o miă cari se pun inain- 

- tea unităţilor principale. — Ar6tă-ml acum prin numirea sa pro-
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priă pe multiplul=—10 metrii? — Se. 1 decametru. — In. Ar6tă- 
mi pe submultiplul==una, din o sută pârţi ale metrului? — Sc. 1 

- centimetru. — In. Ce însemneză 1 chilogram? — Sc. 1000 gra- 
me. — In. Ce este 1 hectolitru? — Se. 100 litrii. — In. Ce este 
un miriametru? — Sc. 10,000 metrii. — In: Cum numesci cu nu- 
mirea ca propriă pe multiplul=—100 arii? — 'Sc.. 1 hectarii. — 
(Se va fâce intuiţiuni apal6ge şi asupra unităţilor principale, cari, 
deviând de la.regula generală, n'aii de loc, s6ii cari ait numat un 

“ număr restrâns de multiplii şi submultiplii). — Citiţi şi nu uitaţi 
regula 53... ÎN a 

B. Regule şi deprinderi, 

„50. Complicaţiunea sistemului de măsură vechii, . 
care diferia, nu numai în fiă-care Stat, der şi în 
fiâ-care provinciă şi” chiar în fiă-care oraș, dând . 

„ nascerela diferite neînțelegeri, a îndemnat pe Fran- 
- cia să cugete șerios la un sistem mai bun și mat ra- 
ționat,: care pe de o parte să se impuiă cu înles= 
nire Țării întregi, ir pe de alta să se pâtă primi, 
fâră susceptibilitate , şi de cele-alte națiuni. Spre 
acest sfârșit, ea împărțind sfertul meridianului pă- 
mentului în-10,000,000 pârţi ecuale, a luat ună din - 
aseste pârţi, ca unitate de lungime, numindu-o 
Metru și stabilindu-o ca basă, pentru tâte cele 
alte unităţi de măsură, cc 

51). Acest sistem metric, adoptat şi în Româ- 
nia, cuprinde următârele unități de măsură :: 

1. Pentru lungimi ordinare, Metrul, -care, 
după cum s'a vădut, este 1 din 10,000,000 pârți 
ale sfertulur meridianului pământului şi ecuivaleză 
aproximativ, cu 4 palme şi 6 linii, plus 4 din 5 pârți 

„ale et; icr pentru lungimea geografică, Gra- | 
dul, care cuprinde 100,000 metrii; - a 

Depvinderea 52. .Să se numescă may multe-lun-
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gimi care urmeză a se măsura cu metrul. — Săse 
socotescă și să se arcte liniile ce se cuprind î întrun: 
metru Şi apoi-în cinci metri. 

2. Pentru suprafeţe, Metrul patrat, care este 
o suprafeță cu 4 laturi, fiă-care de câte un metru, 
ŞI Aria, care este o suprafeţii cu 4 laturi; fiă-care . 
de câte gece metrii. . 

“Deprinderea 53. Să se resolve următârele: pro- 
bleme : câţi metrii patraţi se cuprind în 5 Aril?— . 
Câte aril fac 360 metrii patrați?-. Câţi metrit pa- 

„trați cuprinde. o suprafeţă care are 15 metrii în. 
lungime şi 9 metrii în lățime. 

3, Pentru volum, Metrul cubic, care are trei 
- dimensiuni, de lungime, lăţime şi înălțime; fiă-care 

de câte un metru; acesta se mat numesce și Ster, 
însă sub acestă numire se întrebuințeză numa! la 
măsurarea lemnelor de foc şi de construcţiune. 

* Deprinderea 54, Sa se numâscă ma! multe cor- 
„puri, cari. urmeză a se. „măsura cu metrul cubic şi 

cu sterul. — Să se arâte numărul metrilor cubic, 

cuprinși întrun volum; care are lungimea de 8.me- 
“_triă, lăţimea de 6 și înălțimea de 2 metrii, 

d. Pentru capacitate, Litrul, care esto măsu- 
„ră, egală cu un cub, în lungime, lăţime și înălțime, - 
de una. din dece pârți ale metrului, ecuivaleză a- 

„ proximativ cu 3 litre și 10 dramuri. 

„Deprinderea 55. Să se numescă “măi multe ma- 
terit, cari urmeză “a. se măsura cu litrul; —.Să se.. 
arâte câte dramuri aproximativ, fac 9 litruri şi câte 
litruri fac 7750 dramuri. .. 

5. Pentru greutăţi mai mici, Gramul, care este - 
greutatea apel destilate;.(la temperatura "de qgra- 
de ale termometrului împărţit în 100 grade), cu- .-
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prinsă într'un cub cu laturile de una din 100 pârți 
ale metrului; icr pentru greutâţi mai mari, 
Caniarul, care cuprinde 100,000 grame, şi Tona, 
care cuprinde 1,000,000 grame. — 3 grame şi 17 
din 100 pârți ale lui, ecuivaleză prin aproximaţiă, 
cu 1 dram. - | 

Deprinderea 56. Să se resolve următârele pro- 
bleme : câte grame fac 100 dramuri? — Câte cân- 
tare fac 9 tone? — Câte tone fac 330 cântare? 

6. Pentru monete, Zeul, care este o monetă 
de argint în greutate de ş grame, cuprinde 100 

„bani şi ecuivalâză cu lei vechi 2 și parale 28.— Tâte 
monetele române sunt în număr de'10 : 3 de aur, 
și anume, monetele de 20 lei, de 10 şi de ş; 3 de 
argint, între cari monetele de 2 lei, de 1 şi de şo 
bani; 4 de aramă şi anume, monetele de 1o'bani, 
de 5, de 2 și de 1 ban. A 

Deprinderea 57.-Să se deslege problemele urmă- 
t6re : câţi bani și câte parale, fac ş4-lel nou? — 
Câţi ler se cuprind în 2300 bani, Şi câţi, în 4536 
parale? — Câţi ban! se cuprind în ş monete de 
câte 20 let, şi câți, în 16 monete de câte 5 ler?— 
Să se arcte, numărul monetelor din ultimile 9 fe- 
luri descrise mal sus, ce se cuprind în o monetă 
de 20 le ” e 

51. Unităţile principale de măsură merg din 10 
în 10 crescând sei descrescând; numerile formate 
prin crescere se dic multiplii, icr cele prin des- - 
crescere, submultiplii unităţilor principale. 

Deprinderea 58. Să se crâscă unitatea principală 
metrul, de la 1 pînă la 1,000,000. — Să se des- 
crestă acestă unitate, de la 1 metru, pînă la 1 din 
I;000,000 pârți ale lup. O O:
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53. Ca să arătâm pe multiplii şi submultiplit u- 
nităţilor sistemului metric: ne servim pentru mul- 
tiplii cu 4 termeni traşi din limba elenă, și pentru 
submultiplit cu- 3, traşi din limba latină : 

1. Termeni multiplilor sunt : aa 

1+ Miria, care însemneză 10,000; e 
2. Chilo, 3, 99 190005. - ; 

3. do, p - po 100; : | 
4. Deca, o» 10; 

II. Ier aceia at submultiplilor : 

I Deci, care însemneză 1 din 10  pârţi, 

2. Centi, pp pp 100 
3. Mi, po 1 »1000 
Acesti termeni se pun înaintea unităților princi- 

pale, spre a arăta unităţi din 10 în 10 ort mat mari, 
sei mal mici, adică pe multiplii şi submultiplit lor. 
— Fac însă escepţiune de la acestă regulă : 

„1. Gradul, care n'are multiplit şi submultiplit ; 
2. Arid, care are un singur multiplu : Ectaria— 

100 arii, și un singur submultiplu: Centaria—una, 
din 100 "Dârţi ale ariei; a : 

.3. Sterul, care are asemenea numa! un multiplu 
Decasterul—10 steri » Şi un submultiplu :.Deci- 
sterul-una din 10 pârți. ale sterului; -. 

4. Litrul, care nare pe multiplul Miria; 
„5. Cântar ul şi tona, cari n'aii multipli şi submul- 
tipi: 

6. Monelele, la cari asemenea nu se într ebuinţe- 
ză, pentru multiplir + și submultiplit termenii aci a- 
rătaţi. . 

Deprinderea 59. La unitatea principală Metiul, 
să se adaoge termenii multiplilor și submultiplilor 

NI |
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notaţi mat sus, arătându-se tot do dată în cifreşi .. 
valorile acestora. DR ae 

Deprinderea 60. Să se arcte multiplii şi-submul- . 
tiplii metrului cubic, at litrului, af.ariet ar gramu-. : 
lui, af cântarului şi aY sterului. - Ea 

Deprinderea 61. Si se deslege următârele pro- 
bleme : câţi metrii patrâţi. sunt în'13 ectarilt — 
câţi metrit cubict sunt în:4 decasteri ?— Câte chi- 
lograme sunt în 7 cântare? — Câţi miriametrit fac 

5 grade? E ae 

„PARTEA -- 
DESPRE. FRACȚII ÎN GENERE. 

"DESPRE NUMERILE. DECIMALE ÎN PARTE.. - 

DESPRE PRACIL 7 - 

A Esplicare, 
„In. Ce am învăţat noi pink acum din Aritmetică? — Sc... 
— In. Ce numim număr întreg? — Şc. ;... — In. Cenumim uu- 
măr fracţionar? — Sc. . . . — In. Cu ce numere am lucrati pini | 
acum? — Sc. Cu numere întregi. — In. Ce lucrâri am învăţat să . 
facem cu numerile întregi? — Sc; Patru lucrări fundamentale, a- . 
dică Adunarea, .. . — In: Ce am ial învăţat afară de acestea? -. - 
— Se, Bistemul metric noă şi vechii. — In. Sunt, forte mulţimit, : - 
că vă puteţi da sâma de acea ce aţi învățat; fiţi şi pe viitor cu lu- . 
are aminte, ca să nu uitaţi cele ce veţi augi, câcă astăgi ani să ră - 
arăt ceva forte interesant. — Ce-am eii. aci pe masi? — Scol. 5 
mere., — In. Uită-te la mine şi spune ce fac? — Se..Aţi tăiat un - 
„i6r în două bucâţi. — In. Cum sunt aceste bucâţi? ... Este una 
mal mare şi una mal. unică? — Se. Nu, ele sunt una-ca alta de:
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mari. — In. “Ține acum 'aceste mere şi spune-mi câte ţi-im dat? 
— Se. 2 mere şi jumătate, — In. Bine, der ce. însemneză vorba = 

Ă „jumătate ? — In câte bucâţi am tiiat mârul? — Sc. În 2 bucâţi, 
„— In, Aşa der ce însemnâză vorba jumătate 2 — Sc. 1 bucată din - 
- cele 2, în cari aţi tăiat merul. — In. Ce am mat făcut acum? —.. 
„Se. Aţi tăiat un mer în.4 bucâţi. — In. Cum sunt bucâţile ?—8c. 
Una ca alta de mari. — In. Spune-mi câte. mere sunt pe carte?— 

= „6. 2 mere şi 3 sferturi. — În. Ce:sunt aceste trek sferturi? — 
„Se. Sunt 8 bucâţi de.o potrivă de mari, din cele 4, în care aţi'tă- 

„iat merul, — In. Prea bine; spune-mi acum cum numesci nume- 
i „vile cu care arăţi mere întregi, d. e. 2, 3, 5, 10 mere? — Se.Nu- - 

| _” mere întregi. — In. Pentru ce? — Sc. Pentru că ele artă upi= - 
-... „tăță întregi. — In. Şi cum numesci' numerile cu care ar&tâm bu-.. 
„“câţile, în câte am tăiat merele, sii alt-ceva? — Sc. Numere frac- | 

- ţionare, — In. Pentru ce? —. Sc. Pentra că aceste arât una, stii . 
mai multe bucâţi ale unei unităţi, împărţită în pârţi egale. — In. 

a „Forte bine ; ţineţi der minte regula. 54... 
In. Ce numim fracţii? — Ce nuihim număr întreg? -.- NE 

„+. In. Ce am în mână? —-Se: Metrul,. — In: În câte pârţi este - 
- „metrul împărţit? — Sc. În 10-pârţi.. — In. Cum se numesc aces- 

e pârţi?. — Sc. Decimetrii. — In. Der decimetrul în câte pârţi se 
“mai subimparte?. — Se. Tot în 10; numite centimetri. — In. Şi. : 

. centimetrul? — "Tot în 10, câri se. numesc milimetrii. — In. Câţi 
..- decimetriă sunt întrun metru? == Se, 10. — In. "Der centimetri, | 

câți? — Se. 100, — In. Şi milimetri? — Se. 1000. — In. Aşa: 
-der de câte ori este mail mic decimetrul ca metrul ?2—8c. De 10 ori. - 
— In. Der centimetrul? — Sc. De 100 or. — In... . s: Un deci- | 

“+ metru, a câtea parte este dintr*un metru? — Sc. A 10 parte. — ... 
: :“ In. Pronunţiă în fracţiă 3 decimetrii. — Sc. 3 pârţi din 10 în câre 
„este împărţit metrul. — In; Pronunciă -15 centimetri. — Se. 15 - 
„din 100 pârţi ale metrului. —.In: Pronunciă şi 308 milimetrit.— 

- „Sc. 308 din 1000'ale metrului, — In. Cum se-numesc aceste nu- 
"mere :-3 pârţi din -10, 15 din 100. pârţi şi 308 din 1000 2—8c. 
Fracţii. — In. Ce numim fracţii 2:— Se. . . .-— In. In câte ipârţi 

sa împărţit aci metrul? =— $. In 10,.100 şi 1000 pârţi. —In. 
+. De câte ori este mai mare 1000.ca 100? — 8. De 10 ori.--In. 
": Dâr 100, ca 102— Se. Tot de 10 ori, — In. Aşa este; nu uitaţi 

„1 der că fracțiile cu cari arătâm una sei mal multe pârţi dintr'o u- 
„ „nitate 6re-care, impărţită în 10, 100, 1000, . ...-pârţi ecuale,-..
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se numesc fracții sc numere decimale.—Vedeţi şi reg. 55—I. 
“In. Ce numim fracţii gecimale? | 
„. In. Să ne întorcem acum îâr la mere: ce este acesta? — 8c.0 
jumătate mer. — In. Sâ cu alte cuvinte? — Sc. 1. din 2. bucâţi 
egale, în cari s'a împărţit 'mârul. — In. Acum ce am în mâni?. 
— Sc. 3 sferturi de mâr, sc '3 din 4 pârți esale, în cari s'a îm- 
părţit mârul. — In. Ce am făcut acum? — Sc. Aţi tăiat 1 mer 
în 8 bucăţi egale. — In. Şi ce ţin în mână? — Sc. 5. din aceste: 
8 pârţi.. — In, Aşa der cum am împărțit aceste mere? — Sc. 1: 
în 2, 1 în 4 şi 1 îu 8 pârţi egale. —-În.:Aşa este, şi trebue încâ 
si sciţă că le puteam împărți şi în 16 şi în 28 şi în 56 şi în or câte 

"pârţi an voi. Vedeţi der că cu'aceste fracţii arătâm una scii mat 
multe pârţi dintr'o unitate oare-care, împărţită în pârţi egale însă 
după voe şi de acea ele se dic ordinare, după cum ar6tă regula 

In. Ce.numim fracţii ordinare ?.—: Ce deosebire ai fracțiile or- 
dinare de cele decimale? | | Mă SE 

In. Ce ţin ei în mâni? — Sc. Stânjinul. — În. In câte pârți 
este el împărţit? — Se, In 8 pârţi. — In. Cum se chiamă, aceste 
8 pârţi? — Se. Palme. — In. Der palma cum se sub-împarte.— . 
Sc. In 10 degete, — Im. Şi degetul? — Sc. In 10 linil. — Iu, 
Care este prin urmare partea cea mat mică a stânjinului ? — Sc. 
Linia. — In. La cine este supusă linia? .. . Care este parteastâu- 
jinului care vine înaintea, linict? Se. Degetul. — In. La cine este 
der supusă linia?.— Sc. La deget. — În. Şi degetul la, cine sesu- 
pune? — Sc. La palmă. — In. Şi palma? Se. La stânjin. — In. 
Mesâră acum cu stânjinul şi spune-mi essact lungimea clasei. — : 

„Se. ..... Este de 4 stânjini, 3 palme şi '7 degete. — In. Ce fel de 
- număr este acesta, întreg stă fracţionar? — Sc. Bste fracţionar, 
pentru că, pe lingă 4 stânjini. întregi, avem şi mat multe pârți 
din stânjin. — In; Cu ce am arătat aceste pârți ale stânjinului? 
-— Sc. Cu 3:palme şi 7 degete. — In. Forte bine; vedeţi der ci 
de şi palmele şi degetele sunt unităţi: concrete, însă sunt tot d?o 
dată supuse unităţilor mal mari ce le preced, adică, degetile Ja pal- 
me şi palmele la stânjin; prin urmare asemenea, numere frucţio- nare, cari după cum aţi vădut, dif. r cu totul de fracțiile decimale 
şi ordinare, se numesc numere Sti fracţiy complesse.— Citiţi re- | gula 55 -—IIl-a. a a In. Ce numim număr comples? — Sc... In. Aşa der câte fe- lură de fracţii avem ?. — Sc. 5 felunt de fracţii. -—
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-B. Regule şi deprinderi. 

54- Fracţiă : numim una sei mat: multe părți, ce 
luâm dintr'o unitate Gre-care, împărţită în bucâţi 
"egale; d. e. o jumătate metru este o fracţiă, care 
aretă, "că împărțindu-se metrul în 2 bucâţi egale, 
s'a luat 1 dintrânsele; un sfert de măr este ase- 
menea o fracțiă, care artă, că, împărțindu-se me= 

„rul în 4 bucâţi egale; s'a luat 1 dintr'ensele. 
Do inderea 62. Să se esprime 12 diferite fracţii. 

„ Sunt 8 feluri de fracţiă : | _ 

i “Pracţii, sc numere decimale, cu cari arttâm 
una, sâii mai multe pârţi 'dintro- unitate Gre-care, 
împărțită în 10, 100, 1000,-... pârţi egale; d. e. 
ca să arătâm 1 decimetru, putem dice 1 din 10 
“pârţi ale metrului; şi 15 centimetri, 15 din 100 

| -pârți ale lui, etc. 
IL. Fracţii ordinare, cu cari arătâm' una ssii 

mat multe pârți dintr'o unitate 6re-care, împărțită 
în pârţi egale, însă după vos; d. e. tăiând o pâne, 

„s&it şi alt lucru în 8 bucâţi egale, şi luând 3 dina-: 
cestea; dicem că am luat 3 din 8 pârți ale „pânci. 

“III. Fracţiă, sâi numere complesse, cari esprim 
“una sc mat multe pârţi dintro unitate Gre-care, 
împărțită în pârţi convenţionale ' cunoscute. şi: re- 
presintate prin; alte unitâți concrete, însă supuse . 

cele mai mici, celor mai mari; d. e. ca.să arătâm 
că am luat-ş coţi şi 3 din 16 părți î în cari este îm- 
părțit cotul, putem dice că am luat 5 coţi, 2 rupt 
şi 1- grei. 

Depr inderea 63. Să se. dea 12 2 essemple. de di- 

ferite fracții decimale. — Să se scriă în fracții. 

qecimale următorele numere : 17 ler Şi. 30 bani; 5 
-
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mnetrit, 5 centimetrit și.8 milimetri. E 
» „Deprinderea.64. Să se formeze fracţii ordinare. 

“din următârele probleme: :.am tăiat un măr în-16. 

„litrurt şi 9 centilitruri ; 4 metrii şi 5*milimetrii ; pi 

- bucâţi, dintre câri am dăruit. şi ain oprit 7; din= 
tr'o pâne tăiată în 8 bucâţi egale, am dat. lut Pe-: 
tru'3, lui Stan 4 şi lul- George 1 bucată ; am cum- 
părat. o. jumătate cot postav şi-trei sferturi de - 

„„Stânjin-lemne; loân înveţă la: scâlă de .i an şi pi 
“luni; Dumitru a'stricat un'sfert de câla hârtiă. .. N 

Deprinderea 65. Să se, scriă în. numere comples- : 
“se :.6 ani-şi jumătate; 5 coţi și-3 sferturi;.7 stân=.. . - - 
“Jin şi 35. din 80.pârţi ale lut; 4 oca şi 1 sfert; i Na 
litră şi 3 Sferturi, i 

| O CAPEN € i 
“GENERALITĂȚI ASUPRA FRAGȚUILOR SE NUMERILOR DECIMÂLE: 0. 

„A Esplicare, 7 

„Iu, Ce numim fracţii sei număr decimal? — Se ln „ESprimă o fracţiă gecinialti. — Sc. 14 din 100 pârțialemietrulul - — „In. Der d6că am dice 14 din 
„ar fi? — Sc.:Ar fi.0 fracţiă ordinară, -— In: Pentru: ce,'-14: din 

98 pârţi ale metrului, - ce fracţii. - 

100 pârţi se gice fracţiă decimal ? — Se, Pentru că unitatea este . Impărţită în 100 pârţi. —'In.. Pentru. ce, 114 din 98 pârţă se dice. fracţiă ordinară? — Sc. Pentru că unitatea nu este împărțită, nici | în 10, nici în vre o-putere a lut 10, ci în 98pârți egale, luate du- -- DE voe. — In. Aşa dâr ce esprimă:0 fracţiă decimală? — Se, — ln. Citiţi regula 56, In. Spune-ril acum George, în fracţia 14 din: 100 pârţi, care. -numer artă în- câte -pârță este unitatea împărţită ? — Se. 100. 2 — In. Bine, şi acesta 'se dice numitor, — Şi care astă, câte din . „aceste pârţă se ici? — Sc; 14. — n. Aşa este, şi acesta, se dice. - „numărător:. Do câte numere prin urmăre, -se compune o fracţiă -
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- “ decimală? = _— Se: Din dou; — n. Ce ard ele? — Se.. — 
| În. "Bine, vedeţi.dr şi. regulă” 57: a 

__* In; Prin câţi termeni se ardtă o fracţii? — Care număr se dies 
“ numitor ? — Care numărătăr? * - 

7 In. Scrii pe tablă numărul 822; aşa; spune-mi acum, câte u u-, 
| „nitâţi, câte decimi şi 'câte sutimi sunt în acest număr? 2 — Sc. 2.- 

" unitâţi, 2 decimi şi- 3 sutimi. — In. La stânga unităţilor co al 
"scris? — Be, 2 gecimi. — In. De. câte or sunt maj mari decimile 

de cât unimile?*— Se, De 10, ori. — In. Dâr. la stânga gecimilor 
„ce aY'seris? — Se. 3 sutimi; — In. De câte oră sunt mat mari su-. 

timile d6-cât gecimile ?-—8c. Tot; de 10 ort.—In. Aşa der o cifră 
«pusă de a stânga alteia, de câte ori preţuesce mat-mult? — Scol. 
De 10 ori, — în. Bine; mai spune-mi:o dată câte'sutimi avem în 

"“acosf număr? — Sc -3 "sutimi, — Inv, La drepta -sutimilor ce ai . 
„scris? — 80, 2 deciml. — In. De câte ori sunt mai mici decimile: 
de cât sutimile 2—Sc. De 10 ork.—In. Der la drâpta decimilor ce 

Si -. ai scris? — Sc. 2 unitâţi. = :-In. De câte ori sunt mal mici uni- 
-“tâţile, de cât gecimile?-—8c.: “Tot. de 10 ort.—In.. Aşa dâr.o cifră 

pusă a drepta alteia; do câte orl- preţuesce mai puţin? — Sc. De. 
i 10 ori. — In. Acum, dâcă am mai serii un număr la drâpta uni-. 

  

- tâţilor, cât ar preţui e12-—Sc. De 10 ori mat puţin de câţ unitatea. . 
3. = In, Aşa este, şi acest număr ar forma o, fracţiă gecimală, care 

- ar-avea do numitor po 10, adică, ar arăta că unitatea, este Ampăr- 
i ţită în 10 pârţi. — Citiţi, "der cu luare aminte regula 58. 

“In. Pe ce sunt basate fracțiile decimale? 
„Tu, Seriă acum încă o dată numtrul 822, cari vom gice ă sunt 
“metrii. — Sc. 392. — In. Ce fel de număr este acesta? — Scol: 

“Număr întreg.:— In. Pentru ce?.— Sc. Pentru.că avem 322 me- 
tri întregi. — In.-De.câte ori, am gis, că preţuesce miat puţin ci- 

“fra pusă la drepta alteia ? —. Sc. De 10 ori mat puţin. — In. Aşa 

_: :dâr; dâcă vom seriă încă o cifră la âr6pta unităţilor 2, cât va pre- 

-ţui ea ?—Sc. De:10- ori mal puţin de cât unitatea. —Inv: Pune o 

virgulă după 322, spre a determina. numărul întregilor, şi apoi a- 

| “daugă la drepta, unităţilor pe.:4: — Sc. 322,4. — In. Citesce a- - 

- “est număr: —,. Sc. "rel: sute două-deci şi dout: întregi sii: metrii 

--“şi patra din: dece pârţă ale, metrului. —m. Bine; adaogă acum în- 

. că, un 5 la drâpta lui 4. — Se: 32245. — In. De câte. ori: pre- 

: puesce mai puţin 5, de cât 4 dela stânga sa? — Sc. De 10 orl.— 

În, Der.de cât unitatea întregilor? — : Se, De 100 ori. — In. Pen- 

i tru ce? — Se. Pentru că cea d antet cit din repta unitAţilor, -
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adică 4, preţuesce de 10. ori mai puţin de cât unitatea, şi cea de a doua, adică 5 preţuesce irişi de 10 ori mai puţin de cât 4; i6 10 X10=—=100. — În. Forte bine şi acum avem numărul decimal : 322,45, adică tref .sute donă-deci şi două metrii şi patru-decă şi cinci din o sută, — învăţaţi bine regula 59. îi In. Cum se scriă un număr decimal? — Cum s6 aretă numără- torul şi cum numitorul îracţiei? . ... i. 
In. (Scriă pe tablă numărul decimal 170,010, scii şi altul). — Ce am scris pe tablă? — Sec. Un număr decimal.—:In. Care este „ numărul întregilor?.— Sc, 170. — In. Care este fracţia decima- 162 —.Sc. 10 din 1000. — in. Cum se despart întregii de deci- male? — Sc. Printr'o virgulă, — In. Cum se citesce der un nU= măr decimal ?— Sc. Se citesc ântâiti numărul întregilor şi apoi de- cimalele. — In. Cum se esprim decimalele? — Sc. Se citesce ân- teii numărătorul şi apol numitorul fracţiei. — In. Aşa este ; citiți „şi regula 60, i i .- In. Cum se citesce un număr decimal? N , In. Scriă George 5 metrii şi 5 din 10, — Se. 5,5: — In. Cum se numesce numărul ce ai scris? — Sc. Număr decimal. — In. Cât preţuesce numărul ce aj scris? — Sc. 5 metrii şi jumătate. — In. . „Pentru co? — Sc. Pentru că avem 5 metrii întregi, şi din-1 me- tru, împărțit în 10 pârţi, lnâm 5, cari sunt jumătatea lui 10. — „In. Bine; ma! adaogă acum 0 nulă la drepta numărului decimal şi citesce-l, — Sc. 5,50; adică 5 imetrit şi 50 din 100 pârţi ale lui. — n, lea metrul în mână şi spune-mi cât preţuesce acest număr ?— Sc. Tot 5 metrii şi jumătate. — In. Pentru ce? — Sc. Pentru că "din 100 pârţi în cari este metrul împărţit, luâm 50, cari sunt ju- mătatea lui 100. — In. Şi dâcă vom mat adăoga 1-nulă, s€i 2, sâă şi mai multe? — Se... — In. Forte bine; nu uitaţi der că. fracțiile gecimale, nu-şi schimb valârea, când li se adaogă la sfâr- şit nule, sâă când li se şterg. — Vedeţi regula 67,.;. .. In. Ce se întâmplă cu fracțiile gecimale când se adaogă la dr&p- ta lor nule? — Der când li se şterg? ... - - In. (Seriă pe tablă decimalele ; 0,2; 70,05, 13,056), Citosce Petre, decimalele ce am scris. — Se... — In. Aşa dâr ce nu- mitori aii aceste gecimale? — Sc. Cea d'ântâiii are pe 10, cea de a doua pe 100 şi cea de a treia pe 1000, — In. Pentru ce? — Sc... — In. Bine; adaogă acum la drepta fracţiet dânteii 2 -. nule, şi la drepta celei de-a doua. 1 nulă şi citescele tâte. — Sc. 0,200, 70,050. 13,056, adică nict un întreg şi: 200 dintr'1000,
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— n. Aşa dt, care este acum numitorul ucostor trei 
[racţit? Se. 1000. — n. Şi ce am făcut, ca să aibă tâteaces- 
te fracţii acelaş numitor ?.— Sc. Am adăogat nule la cele ceaiia- | 
vut. mai puţine decimale.! — In, Aşa; făcend însă acesta n'am mă- 
rit 6re valorea lor? — Sc. Nu, pentru că... — In. Fârte;bine; 

- dcă acum şi regula 62. 
In. Cuni se aduc dont stii mal multe acţ jecinale la acelaş 

numitor? . 
In. Scriă, “Ioane, în fracţiă, 5 “motrit şi 5 decimetriț.— Sc. 5, 5. 

-— In. Mat Scriă încă 5 metrii şi 35 centimetrii. — Sc. 5,35. — 
“In. Care din aceste dou fracţit « are valbrea ceă mai maro? — Ui- 
tă-te pe metru şi respunde bine. — Sc. 5,5. — În. "Pentru ce ?— 
Sc. ... — In, Vedeţi der că valdrea unei fracţii decimale nu stă. 
în numărul cifrelor sele,. ci în mărimea celei d'ântâii cifre însem- 
nătâre ce urmeză după virgulă. — Citiţi regula 63: - 

“In. În ce stă val6rea unei fracţii decimale? . 
In. Mal seriă în fracţii 1 metru şi 2 centimetrii. — Sc. I, 02. 

- — In. Seriă încă o dată aceste numere, îusă mută virgula cu o ci- 
îvă spre drepta. — Sc. 10,2.-— In. Care din aceste două numere 
detimale “este mai mare? — Sc. 10,2: — In. De câte ori este Dal 
mare acest numtr, de cât cel Wântâiii? — Sc. De gece ori. — In. 
Pentru ce? — Sc. Pentru că 10 metrii preţuesc de 10 ori mal mult 
ca 1 metru, şi 2 din 10 pârţi ale metrului, sâii 2 decimetrii, tot 
de 10 ori mai mult, ca 2 din 100 pârţi ale ele, scii 2 centimetri. 
— In. Forte bine; mai scrii acum 100 metiit şi 5 decimetrii. — 

Sc. 100,5; — In. Scriă aceste numere încă o dată, îusă, mulă vir- 
gula « cu o cifră spre stânga. — Sc. 10,05. — In. Care din aceste 
două numere decimale este mai mare şi care mal mic? — Sc. 100,5 

„este de 10-ori mal mare ca 10,05 ; şi acesta din urmă este de 10 

„ori mai mic, ca cel d'ânttiii.: — In. Pentru ce? — Sc, î..... — 
In. Aşa este, ţineţi der minte regula 6Z . . . 

- In. Ce însemnătate are virgula la un număr decimal? . 
- In. Seriă Nicolae, numărul decimal 1 întreg şi 5 din 10. — Sc. 

-1,5, — In. Măresce-l de 100 ori; ce trebue să faci? — Scol. Să 
mut virgula spre drepta cu 2 cifre. — In. Mută-o. — Scol.- Apoi 
ram două cifre; am numai una. — In. Atunci adaugă la drepta 
decimalei o nulă, ca să al două cifre, câcl, dupăcum am vădut, va- 

- Î6rea unei fracţii nu se schinibă, adăogând nule la drepta sa. — 
Se. 150. — In. Cât avem aci ? — Sc. 150 intregi. — In. De câte 
ori este mal mare. 150 intregi, de cât 1, 5?- — Sc. De 100 ori.—
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tr'1000, de cât 1,5£ 9 — Sc. De 100 ori? — i Pentru ce? — 
0. ...— In. ii și şi:nu nitaţi, regula 65... 

a. Rezulo şi aopirindori.. 

56. “Pracţiile, sei: numerile decimale, es 
“prim una sei mat'multe părți. dintr'o unitate 6re- 
.. care, împărțită neapărat în 10 pârți, sci într! o pu-.- 
“tere a lui 10; d. „ essemp. 37 5205; 5 15; 1014; , 

0, 31010. 

RE In. Pentru c0?— Sc. „ie Micgoreză a acum pe 1,5 5 de 100 orl.—.. 
Sc. "Trebuie să mut vir gulă spre stânga cu-2 cifre, însă şi aci avem nu- : .- : 

„mal o cifră, — Iu. Adaogă şi aci mile, însă la stânga întregului, - 
 -câcl.valbrea unul număr nu se schimbă, când i se adaogă nule la | 
stânga: sa. — Sc. 0,015. — In. De câte'ori este mai mic 15 din 

57- Fracția decimală se esprimă prin 2  ternieni; | 
| numierul, care artă în câte. părți este unitatea î îm- . 

'mitorul..! 

„Depr inderea 66. Să se ardte. numărătorit şi nu= .- 
" mitorit'din următ6rele. numere decimale::3 metrii | 

-.. ŞI.358, pârți dintr 1000; 5 le! şi 30. pârți dintr 100;! : 
” nici un mietru: şi 7 dintr'100 pârţi ale lui; 7 litril 

| “Şi 7 pârți din :10. — Să se scriă şi să. se pronunţe 
5 diferite numere decimale, arătându-se numitorit 
şi numă&rătorit lor. - 

_38. Fracţiile decimale: sunt basate. pe. sistema. 
numerație, însă în sens invers; câci d&ca orce 
cifră;, pusă de a stânga alteia, .preţuesce de 10 or. 

„mat mult, este evident că şi. or-ce > cifră pusă de e a 

„ părțită, se numesce numitor, icr acela, care ar€- -.. -: 
„tă, câte din, aceste pârți.se ici, se dice numără- -: 
„tor; d. e. în fracţia 15” din 100; pârți ale metru- :. 
"ur “numărul 15; câre arâtă câte bucățele trebue -. 

să. luăm, este numărătorul ,. şi numărul 100,'care ! 
: artă” în- câte părticele este metrul împărțit, nu,
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_ drepta alteiă, urmeză: sa prețubscă de 10 ort'mat 

„puţin ; prin: urmare şi numărul ce am punela drep- . 
ta unimel, va preţui de ro ori: mal puţin ca'acâsta 

“Sia forma fracția gecimală, care ar avea. de nu- .. . 
"“1nitor pe 10. Ast-fel în numărul 11; „cifea.- despre 

drepta este o unitate-simplă, i€r cea de lastânga et... 
„este o decime,; care este de.1o ori mal mâre ca cea 

din drepta ei. Decă acum, după acest număr ID. 

cu care suposâm că. ar&tâm metrii, vom pune o vir- 

gulă, şi după dânsa vom mat scriă 1 unime: 11,1; | 

result pînă la: evidenţă, că acest -r din urmă, cate 

s'a scris la drepta unităţii, valoreză de: 10 ori mat 

puţin, ca unitătea însuși, şi prin urmare în "modul 

acesta, vom avea un număr decimal care sevaciti: : 

Lu metrii și 1 din 10 pârţi ale metrului. 

59. Aşa det, ca să scrim „un număr, " decinial, 

- scrim ântetii numărul întreg, decă avem, sai o, 

decă. nu avem, punând imediat după densul o vir-: 

gulă; La drepta acestuia” aşezăm pe num&rătorul 

fracţiet,! 'scii pârţile decimale ce voim a lua, consi- ..: | 

„„ derând prima cifră, ce urmeză după virgulă, căa-!. . 

„vând de numitor pe 10, cea. de a II-a, pe 100, cea. 

:de-a'treia,:pe 1000, şi:aşă mal încolo ;-saii cu alte 

„cuvinte i compunând pe: numitor. "din 1: urmat de 

"atâtea. nule, câte cifre decimale ate “numărătoriul ; | 

d: e. 5 metrii și'7.din 1o pârți ale lut, şi: pică: un: - 

metru şi 15 din 100: pârţi, se scrii: PD 0,Ll5. — 

Când însă: numărătorul n'ar'fi compus de cifre de- 

ștule,. spre a putea esprima pe numitorul: ce voim, . 

atunci complectâm unitâțile. ce lipsesc de la numă-. 

" rător, prin 0;d. e. 5 “metrii şi 7 din: 1000 pârti a... 

le lui, să. ş mictrit Şi 7 milimetrii Ie: scrim în. nu- 

mer: decimal : 153007. i : 
v.
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Deprinderea 67. Să se scriă' în fracţii decimale 
următârele numere * 15 metrii, 3 decimetrii şi. ş 
centimetril; 4 steri şi: 7, decisteri; 7 chilome- 
trif şi 167 metrit; 19 let şi 17 bani. — Să se scriă 
încă 10 fracții decimale după voe. 

„ Deprinderea 68. -Să se scriă în tag qecimale 
“următârele numere : 5 lei şi ş bant; 3 chilograme 

. 

Şi 17 grame; 4 ectolitrii şi g litri; 1o metri şi 7 
centimetrii; 10 metrii şi milimetri. — Să se scriă 

încă 10 asemenea fracţii după voe. 
60. Ca să esprimâm un număr decimal, citin 

ântâiii numărul întregilor şi apoi al decimalelor; 
adăogâm însă imediat după acesta din urmă pe 
numitor, format de 1, urmat de atâtea nule, câte 
cifre se cuprind în numărător. D. esem. 170,010 
se citesce : o sută şepte-deci întregi și dece din- 
tr'o milă: 

 Deprinderea 69. Să, se citescă următărele nu= 
mere. decimale : 3,5;.'0,4;: 10,05; 13,15; 0,015; 
10,0025; 104,0030; 108,00101; 2050,001004. 

» 61. Fracţiile: decimale nu-şi schimb valârea, 
când li se adaogă nule la fine, s&i când lisesterg 
nule de la fine; d. e. 7,5==7,50=7,5000. 

62. Prin urmare se pot aduce două: s&ii mat 
multe fracții decimale la acelaș numitor, adăogân- 
du-se nule la cele ce aii mat puţine decimale; de 
es. p5-to,ta-t-701434500F951 20-+-7,014, adu- 
se la acelaș numitor. 

„ Deprinderea 70. Să se aducă următârele fcacţi 
"la acelaş numitor : 0,1 + 3,95-+10,1091-5,0007 ; 
5;05%o, 725430, 10007; 0,05-+-3,205-+o,0010+ 
940)005007. — Să se scriă 10 fracţii decimale; 
cari să aibă acelaș numitor, — Să s se e scriă 6 frac-



Ti 

itori, şi să Seal că a- 

   
  

  

î la ae numitoS: Ec Te 

63. Valorea unei fracţit” decizie; nu nu Sta în nu-. 

m&rul cifrelor scle, ci în mărimea cele d'ântâiii ci-. 

fre însemnătâre ce urmeză după ; virgulă ; așa 1;5 

are val6re mat'mare de cât 1,234, pentru că în frac- 

„ţia Vântti, după virgulă urmeză 5, icr în fracţia 

a doua, 2, care este may mic de cât 3. . 

_“Deprinderea: 71. Să se scriă 10 diverse fracţii 

qecimale, şi să se arte prin numerotaţiă ordinea 

mărimii lor. — Să se arcte asemenea și ordinea. 

mărime! fracţiilor următâre : 3,7, 3,09, 395; 39; 

35659, 3,009 3133554, 3318543 3510 3 498379, 38. 
* 64. La numerile gecimale, virgula are o însem- 

nătate capitală; câci decă o mutâm cu una, două, 

trei, seii mai multe cifre spre drepta, acel număr 

se imulţesce stii se măresce de 10, 100, 1000, stii 

de mai multe ori; şi din potrivă, decă o vom mu- 

ta cu una, două, trei, sii şi mai multe cifre spre 

stânga, numărul se împărțesce, scii: se micşoreză 

de. 10, 100, 1000, s&ii de mal multe ori; d.e. mu- 

tând virgula la numărul decimal 1 3.547. cu o ci-. 

fră spre “drepta, avem numărul 155,47 care este 

"egal cu 15547X10; şi din potrivă: mutându-o cu 

„o “cifră spre stânga, avem fracţia 115547 care este 

egală cu 15;547 :.10.: | 

65. Deră numărul decimal: nu va avea destule 

cifre, scii în partea dreptă, scii în cea stângă, spre 

a muta virgula cu câte cifre voim, atunce! adăogâm 

nule dup: trebuinţă ; d. e. voind a mări numerul 

decimal 3.5-de 10o0.ori, adăogâm încă o nulă la 

drepta cifrei 5 și. avem produsul: 350 întregi; şi - 

din potrivă voind a-l micșora de 100 “oră, scrim
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. virgula avem câtul : 0,035. i! - 
„mal ântâiu la stânga cifrei 3, două .nule şi mutând 

mere de 100 ori: 7,034; 731505; 1345733 05». 
1305. şi să se. micşoreze următârele de 10 ori: 

eprinderea 72. Să se mărescă următrele nu- ..! 

.1335043.7325 104922 0513 15;05)'7410, 8;145; 
Să 104,5 1010,30; 9,714. a | 

ur CAP. III | | 

0% e UUCRARIE FUNDAMENTALE CU NUMERE DECIMALE... 

A. Esplicâre,. a 

In. Am văqut cum se face Adunarea“ şi Sotiderea numerilor. în=" 
"tregi; sii facem acum aceste lucrâri şi cu numere decimale. —. ..- 
Scriă Stane,.5. metrii şi 3 din 10 pârţi, plus 10: metrii şi 75-din. : 
100 pârţi, plus nică un-metru şi 35 din 1000 pârţi şi adună-le. ... 
— Sc. 5,3—10,75+4-0,035——2 — In. Bine, der ca să poţi adu-. . 

": na aceste numere, trebue să le scril unul sub altul, aşa însă, că E 
-* virgulele să viă unele sub altele ; aşeză-le der şi apoi. lucreză în-. 

„ toemal ca la numierile întregi. —! Scol. 5,3+4-10,75+4-0,035=— 
16,085. — In. Bine; der ce observi asupra virgulei de. Ja sumă? -. 

„—Sc: Ea vine asemenea sub cele alte. — In. Tocmal- aşa; vedeţi 
der, că adunarea numerilor gecimale; întocmai.ca şi seiiderea, ; -: 

- nu presintă nici o.greutate, ci se face întocmai-ca cu numerile în-" . 
„tregi: — Regula 66. =. 2 aaa 
“In. Cum se adun numerile decimale?. — Cum se face scăderea? - 

In. Scriă Tudore, 5 metrii, îmulţiţi cu nic mi leă şi 5 din 10": - 
„+ <Pârţi ale lut. — Sc. 50,529 — În. Mat seriă nici un. metru De 

-Şi 75 din 100 pârţi ale lui, îmulţit cu nici un lei şi S din 10 pârţi 
-. ale lui. — Scol. 0,75XX0,8——2 — Inv. Seriă încă 10 metrii şi 7. Si 

- pârţă din 10, îmulţit cu 4 1că şi 85 pârţi din.100. — Sc.10,7X - -- 
ă 4,85=—? — Inv.: Ce numere avem să îmulțim în problema; d'ân-. : 

teii? — Sc. Întreg! cu gecimale. — In. Şi în-problema a doua? 
'î. — Se. Decimale cu gecimale. — In.'Der-în problema a treia? — 

| Se, Intregi. însoţiţi de decimale, cu întregi însoţiţi de decimale. — Si
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„In. Câte casuri deosebim prin urmare la îmulţirea numerilor deci- . 
male? — Se. Trej casuri : 10, . 5.20... 80 ,..— n, Îm- , 

- mulţirea decimalelor se face întocmai! ca-a-numerilor întregi; îm: 
mulţesce der problema a doua, fâră a ţine sâmi de virgule: — Se, 
075X082=0600; — hr. Cate decimale aii'avut aendoul facto-. --- 

„2 7il2'—.Se, Trei, — In. Despărţesce-acum , prin virgulă, 3 cifre 
5 dela drepta produsului şi pronunciă-l. — Sc. 0,600. — In. Aces- - 

ta, este.adertratul produs..— Citiţi şi ţineţi minte regula 67. - .- . 
In. Câte casuri avem la îmulţirea numerilor decimale? —Vun 

. 5. 

-se face îmulţirea acestor numere? , .... Na - 
„Ta. Seriă s Am dat 7 lel pe patru din -10 pârţi ale metrului, şi 

- „voesce să-sciii cât costă un metru? —-Sc. 7: 0,4—?'— iv. Ce 
"lucrare este acesta? — Se. Împărţirea. — In. Care este deimpăr-.- | 
țitul şi care împărţitorul? — Sc.-'7 lei întregi sunt deimpărţitul şi. 
4 din 10 pârţi ale metrului, împărţitorul. — In: Ce avem dâr a 
împărţi aci? —.Scol. Un număr întreg. printr'o gecimală. —= In. - 

? Câte decimale ară împărţitorul? — Sc. 0 singură decimală. — ln, 
„ Adaogă dr şi la deimpirţit o nulă, spre a avea şi acolo o gecima- 
“14, şi scoţend virgula, împărţesce ca, la numerile întregi.— Scolar.” - 
i 0,470 : 4—17rămăşiţa 2..— In. Aşă der cât costă me- - 
trul? — Se. 17 lei, plus rămăşiţa 2.-— In: Din acestă rămăşiţă 
trebue să scOtein gecimalele ,: cuprinise într'6nsa; îmulţescezo der 
cu 10 şi produsul împărţesce-l cu împărţitorul 4. — Se. 2X10 -: 
= 20 r4——5. — Aşa der 7 : 04=—17,5. — In. Forte bine şi a- 

„cesta este casul Lal împărţire, =... ea 
- In, Am dat nici un leii şi 8 din 10 pârţi ale lut, pentru 5 chi- - 
lograme'porunib; si-mi sput'cât am plătit chilogramul $ —: Sol, “ 

„0,852. — In. Ce avem să “tmpărţim.aci?'— Sc. 0 decimal * 
-- priotrun număr întreg. —.In. Bine; adaogă şi aci la întreg onu- -. 
-lă pentru decimala deîmpărţitului şi lucreză ca, la casul I:ii.— Sc... -.: 
- 0,8 ::5——8 : 50—? Der aci dâimpărţitul nu cuprinde pe împăr- : 

ţitor! — In. Acesta este ian sean, că m'avem întregi la cât, şi prin -.-- 
- urmare trebue să pul o nulă în locul întregilor, procedând imediat 
la scoterea decimalelor.: — Se.:8 : 500,16. — Aşa der cât cos=-: - 

“tă chilogramul porumb? — Sc..16 din 100.-pârţă ale leului, adică 
16 bank. — In. Bine şi acesta este casulal [l-lea. *-. + -. 
îns Plătind nick un leii şi 8 din 10. pârţi-ale lui, pentru. nică 

2 “un metru şi 25 din 100 pârţi ale lui, să se afle cât costă metrul? | 
m Se. 0,8 : 0,2529 — In. Ce avem aci să împărţim ?—Se, De- .
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„cimale prin gecimale. — In. Bine, şi acesta este casul al III-lea, 
pe care-l von lucra de o dată cu cel din urmă. | 

In. Plătind let 18,5 pe 6,25 ectulitrit vin, să se afle cât costă 
1 ectolitru? — 'Sc.:18,5 : 6,25==? — In. Ce fel de numere sunt. 
termenii acestei împărțiri? — Sc. Amândoul sunt numere decimale, 

„adică întregi însociţi de gecimale. — Inv. Aşa; şi acesta este casul 
al IV-lea. — Să vedem acum cum se resolvă, atât casul al III-le 
cât şi acesta din urmă. — Decimalele de-la jroblemele date ai ele 
acelaş numitor? — Sc. Mai, câci deimpărţitul are pe- 10 şi îm- 
părţitorul pe 100. — In. Adu-le der la acelaş numitor şi apoilu- 
creză ca la numerile întregi şi după cum ai vădut la casul | şi II. 

- — Sc. Casul Ill-lea :.0,8 : 0,25-—80 : 25—3,2..— Casul IV: 
„18,5 : 6,25——1850.: 625==2,96. — In. Forte bine; citiţi acum 

şi ţineţi minte regula 68. a aa 
“In. Câte casuri avem Ja împărţirea numerilor gecimale?—Care 

este casul I-ii? al douilea? al treilea? al patrulea? 

Bo Regule şi deprinderi, 

66. Adunarea. și Scăderea. cu numere deci- 
male se face întocmai ca cu. numere întregi; ob- 

_servâm însă, așezându-le unele sub altele, ca.vir- . 
„ gulele să viă una sub alta, atât la numerile date, 
cât și la resultat, . a 

„ Deprinderea 73. Să se adune următârele nume- 

re : 5,7%%+15,25+324,095+-30,85=? — 0,5+0,75 
-+50,9254+-18,00005=? — o0,9+k15;09+8,099=? . 
- 48,5-+13;07+80,9005=? — 1,054+7,9+-15,875 
=? — Să se resolve'următârele scăderi: 0,7— 
0,52? — 4025—3,7=? — 50,012—14,53?— 
1370923? —:110)—37,95=3 — 1—0,9735= 
„67. La îmulţirea, acestor numere, deosebim 3 
casuri : 1. Când avem a îmulţi întregi cu decima- 
le;d.e. 5X0,7=2—0, 15X6=?—2, Când'trebuesă 

.
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îmulţim decimale cu decimale; d. e. 0,57X0,8=:; 

3. Când sunt a se îmulți numere întregi însocite 

de; decimale cu'numere întregi, însocite de deci- 

male; d. e. 15;3X4,72—?— n tote aceste casuri, 

îmulțim numerile date, fâră a ţine semă devirgu- | 

le, întocmat ca când ar fi întregi; icr după ce am. . 

terminat acestă luciâre,. despărțim de la drepta 

“produsului, printr'o virgulă, atâtea cifre, câte de-. 

'cimale ai avut factorii, d. e. 5X0,72=5X72>35— 

325; 0,57XK0;82=5748=456=0,456. -. .. -- 
Deprinderea 74: Să se resolve următârele - pro= 

pleme :.8,54X9=? — 0,705X35=3 —- 43503, . 
=? ş0X0,053=3— 2X0,8232-—.17,5X6,35=? 

„— 90,009X37,058=? — 50073883? — 151. 

Xo0,1 =? — 909;017X830;5=? | aa 

68. La împărţirea numerilor qecimale, putem 

deosebi 4 casurt : 1. Când avem a împărţi un nu- 

măr întreg printr'o .gecimală, d. e. 7: 0,4=?; 2. 

Când trebue să împăzțim o decimală printrun nu-. - 

măr întreg; d. e. 0,8:4=? 3. Când avem a îm- 

părți o decimală printr'altă «decimală; d.e. 0,5 : . 

0,004? 4. Când urmeză a se împărți numere în- 

___tregi, însocite de gecimale; prin numere. întregi - 
. d na pe at N >, 

însoţite de decimele; d. e. 18,5 : 2,08=î SR 

-“Casul L. Adăogăm atâtea nule la drepta între- 

"“gului, câte decimale are împărţitorul,-scâtem vir- 

gula de la împărţitor şi împărțim ca la numerile: . 

' întregi; î&r câtul: dobândit ast-fel, va fi sumă în- 

“ “tregilor,.după care punem imediat virgula. Decă 

însă din acestă împărțire va resulta şi rămășiță, a- 

“tun o îmulțim cu 10 şi O împărțim cu împărţito- - 

“rul, scriind câtul, ce-vom afa şi care ne va da de- 
go
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cimale, la drepta întregilor; de es. 7 : 043? —. 
7 î 0343730 î 0470 î 4>175. 
Casul II. Urmâm ca la casul |, adăogând adi- | 

că atâtea nule la drepta întregilor, câte gecimale 
are deîmpărțitul, ştergând virgula de la acesta, şi 
împărțind ca la întregi; însă, find-că deîmpărțitul 
nu va putea cuprinde. pe împărțitor, punem 0 la 
cât, spre semn că n'avem nici un întreg, și urmâm, 
pentru scâterea decimalelor ca la casul I; de es. 
0,8 : 4=08: 4308 : 40=0,2. 

Casul III şi IV. Decă fracțiile decimale. n'aii 
„acelaș numitor, le aducem mai ântâiii la acelașnu- 
mitor, adăogând adecă nule, la acea care are mat 
puţine decimale, şi în urmă scoțând virgula, ur- 
mâm întocmai ca la împărțirea numer ilor întiegt; 
de essemplu : 

Casul III. 0,5:0,04=—? 0,5:0 „04==0, 50:0,04—50: 4=19 5. 
i Casul IV. 18,95 : 2,085—? 18,950:2 „085==18950: 2085 

 Deprinderea 75. Sa. se iea, din fiă-care cas al 
” împărţire! decimalelor, câte 3 essemple după voe 

Şi să se lucreze. — Să. se resolve şi următârele 
probleme : 12 î 0,7324: 0,033? 18:.0,53=2— 
037: 3? 0,48:8=—?.0,05: 522? 0,8:0,1632— 
0,85: 0,05? 10,54 : 0,9755? 16,5: 505=?.. 
52,8 :.9,003=—? 15309: 18,9=? 1,55:3,7=?
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PARTEA III | 
DESPRE FRACȚIILE ORDINARE. 

a CAP. 1! | 
GENERALITÂŢI ASUPRA FRACŢIILOR ORDINARE ! 

A. Esplicare.: 

In. Câte feluri de fracţil am gis că avem? — Sc... .. — In. 
Cu cari fracţii aţi învăţat pînă acum să lucraţi? — Sc. Cu fracțiile 
seii numerile decimale. — In. Şi cari urmeză după dânsele? — Sc. 
Fracţiile ordinare. — In. Ce.deosebire este între fracțiile gecima- 
le și cele ordinare? — Sc. La fracțiile gecimale, unitatea trebue 
să fiă împărţită tot-d'auna în 10 pârţi, sâii în puterile lui 10, pe 
când la fracțiile ordinare, ea pâte fi împărţită în pârţi după voe. 
— In. Băgaţi de semă; ce am făcut? — Sc. Aţi tăiat un mer în 

„două bucâţi egale. — In. Der acum, ce am mal făcut? — Sc. Aţi 
tăiat un alt mer în 8 bucâţi egale. — In. Ce am luat în mână? 
— Sc. Una din două pârţi ale merului. — In. Şi acum ? —. Scol. 
'Prel din opt pârţi ale merului. — In. Aşa e; dâr cum se.numesc 
aceste numere cu cari al arătat bucâţile de mer ce ţii în mână? 
— Se. Fracţii ordinare. — In. Ce esprim der fracțiile ordinare? 
— Se. Una s6ii mat multe pârți, dintr'o unitate 6re-care împărţi- 
tă în pârţi după.voe, însă egale. — In. Fârte bine; vedeţişi ţineţi 
minte regula 69. 

"In; Seriă fracţia decimală cinci din dece. — Sc. 0,5.—In. Bine; 

prin câţi termeni se esprimă ea? — Sc. Prin doui termeni. — In. 
Cum se numesc acesti termeni? — Sc. Qincă se dice numărător şi 
dece numitor. — În. Ce am eăă în mână ? — Sc. Trei din optpârţi 

_ ale mârului, — In. S6ii trei a opta dintr'un mâr. — Cum se nu- 

mesce acesta? — Sc. Fracţiă ordinară. — In. Prin câţi termeni 

al esprimat-o. — Sc. Tot-prin doui. — In. Bine, să vedem acum 

cum. trebue să o scrim. — Care este numărătorul în fracţia trek 
a opta? — Sc. Trei este numărătorul. — In. Pentru ce? — Sc... 

— In. Şi care este numitorul? — Sc. Opt este numitorul. — In. 

"Ce aretă numitorul? — Sc... — In. Scriă pe numărătorul fracţiei
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treă a opta. — Sc. 3. — In.- Trage sub e! o liniă orizontală. —. 
Sc. 3. — Inv. Seriă acum şi pe numitorul sub linii. — Scol. 3 
— în. Forte bine; spune-i d6r cum se citesce şi cum se seriă 8 
0 fracţii ordinară; — Se. ..... — In. Nu uitaţi der cele ce aţi. - 
augit şi cari sunt cuprinse în regula: 70, 

In. Scrii Alecule, fracţia tret a opta. — Sc. 3 - — Insă. Care 
„.. din termenil eă este mal mare şi care mal mic? 8.— Sc. Numito- 

rul este mal mare şi “numărătorul maj mic. — In. Ce val6re are 
acestă fracţii în raport cn unitatea? .Este ea mat mică sei mai 
mare, de cât unitatea 2— Sc. Este mai mică, fiind-că din 8 pârţi,am 

“Vuat numai 3. — In. Bine, Și de acea actstă fracţii, se numesce 
suptunitară. 

Înv. Spune-mi acum ce am ci în mână? — "sc, Un mâr întreg, a 
tăiat în 8 pârţi egale. — In. Scrii dcâstă fracţii. — Scol. 8: —. 

Inc În ce raport se găsesc termenitei? — Sc. Suntamândoui 8 e- 
: 2 cual. — In. Dâr. în raport câtre unitate în ce raport. se găsesce: 

“ fracţia scris? — Sc. Valrea ei este egală cu unitatea, fiind-că 
cele 8 pârţi. în cari a fost tăiat morul, s'aii luat tote. — In. Toc- 
maj aşa, şi acâsta se numesce fracţii echiunitară, .î E 

. n. Vită-te la mine; ce-am făcut? — Se. Aţi mai tăiat un măr! 
în 8 pârţi egale. — Ta. Eck acum ici dit” tusele 5 pârţi şi le a- 
„daog la cele 8-d'ântâiii. — Cate fac tote? — Se. 113 bucăţi. — 
Ta. Scrit-le pe tablă în fracţii, — Sc, 13. — In: Care din terme- 
nik ei este mat mare şi care mai” mic? 8 —Se: Numărătorul este 

- mai mare şi numitorul mal mic, — In. În ce raport stă valoreaei - 
câtre unitate? — Sc. Ea are o valbre mal mare ca unitatea, fiind 
„că din:2 mere, tăiate în câte 8-bucâţi egale fiă-care, am luat 13 - 
bucâţi. — In. Aşa este şi acâsta, se numesco fracţii Suprauni- - 
tară. — Aşa der câte feluri de fracţii deosebim? — Se... —  : 

„In. Ce numim fracțiă suptunitară? — - Sc. „— In; Forte bine, 
-mal'citiţi acum regula 7 ” 

“In. Spune-mi: Petre, iz am cii aci. — Sc. Două mere şi cincl a 
- opta. — In. Scriă aceste numere pe tablă, întocmaă. după "cum le 
“aY” pronunţat. — Sc. - 25 — În Ce fel de numere avem aci ?. 
— Se. Un număr în- S _txeg pe 2 şi o fracții pe 5 — In. 
Bine, trebue însă st sciți, căi un număr întreg, îosocit 8. de o - 
fracţiă, se gice număr mixt, adică amestecat. — Ce numim nu- 
mer mixt? — Sc... — n. Scrit pe tablă 5 numere mixte dupe 

„TO, — 80... — n: Bine, vedeţi şi regula 72
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„In. Serii pe tablă Ioane, 3 pâni şi 1 sfert. — Sc. g 55 1, — 

In. Cum se.numesce acest număr? — Sc. Numărmirt, 4 — 

In. Ce ardtă fracţia 12 — Se. Că am tăiat o pâne în 4 bu- 

câţi egale şi am luat o 4 bucată dintr'ânsele. —- In. Bine; der 

a6că am tăia câteşi 3 pâni, în câte 4 bucâţi, „câte bucâţi ar face. 

ele ? — Sc. 12. — In. Şi cu una, care mai avem? — Sc. 19. — 

“Tm. Aşa este; arctă-mi însă aceste 13 bucâţi prin fracţii. — Se.. | 

13, — In. Cum se numesce acesti fracţiă? — Sc. Fracţiă supra- 

4. unitară. — Invă. Aşa der ceai făcut cu numărul mixt 3 X 1 
„4 

„— col. ram transformat în fracţiă supraunitară , adică 

am tăiat şi cele 3 pân întregi, în sferturi. — Ii. Porte bine, der 

aş vrea să-mi faci acestă lucrare. pe tablă. — Cine arctă în câte 

bucâţi este unitatea împărţită? — Sc. Numitorul.. — Iu. Prinur- 

mare îmulţesce întregul cu numitorul fracţiei, şi adiogând la pro-. 

dus şi pe numărător, vei dobândi resultatul dorit. —Scolarul : 
> aia 3 

312941 - 

_-— In. Bine; cum se aduce dâr un număr "mist în: număr fracţio=- * 

par? — Se... « — In. Aşa este, aveţi acum în vedere şi reg. 73. 

“In. aiă, Gcorge, acest mâr în dou pârţi egale; aşa; taiă şi pe 

- acesta tot în două pârţă; bine. — Câte bucâţi avem acum 2 — Se. 

4, — m. Şi în câte bucâţi am tăiat fiă-care mtr? — Sc. În două. 

— In. Sceriă în fracţiă aceste. 4 bucâţi..— Se. 4 — In. Spune-mi 

“acum ce ami făcut noi? — Se. Din două mere 2 întregi, am Î- 

cut fracţia supraunitară 4, adică am făcut 4 jumătâţi. — Înv. 

-- Pârtebine; silăsâminsă 2 . acun merele şi „să facem acestă lu- 

-crare pe tablă; scriă 3 pânl. — Sc. 3. — In. Transformă acest 

“număr în fracțiă supraunitară. —.Ce arțtă numitorul? — Sc..... 

— In. Împărţesce dec fii-care pâne în 8 bucâţi, adică iea de nu- 

- mitor pe 8 şi lucreză-ca la mere. — Scolarul : - 

3 pnl =9X8 

2 In. Mocmat aşa; observați însă regula 74. 

In. Am vădut că din 2 mere, tăindu-le în câte două bucaţi, am 

2 făcut fracţie supraunitară 4, şi din 3 pânt, tăindu-le în câte 3 

pucâţi, fracţia 24, — Der 2. cum am lucrat ca să facem acâsta?. 

 —S6, Am îm- 8 mulţit întregii cu numărul bucâţilor ce am fă- 

cut din fii-care, . : . — In. Fârte bine, spune-mi acum câte mere 

întregi cuprinde fracţia 4. — Sc. Două, pentru câ 4 jumătăţi fac 

2 mere întregi. — În. 2. Aşa este; seriă acum pe tablă numărul
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fracţionar 42 şi spune-mi câţi întregi cuprinde? — Nu te pricepi? 
— Cum ai 8 făcut din 2 mere fracţia 4? — Sc. Am îmulţit a- 
ceste două mere întregi, cu 2 bucâţi 2 ce am făcutdin fit-care, 
adică cu numnărul ce am voit să luâm de numitor, şi produsul ne 
a dat pe numărătorul fracţiel. — In. Şi-acum, dâcă vom roi să 
scim, câte mere întregi sunt în fracţia 4, ce trebue să facem?— | 
Sc. Cred că trebue să împărțim penu- 2 mărătorul 4 cu numito- 
rul 2, câci câtul ne ra da 2 mere întregi. — In. 'Tocmat așa; lu- 
crâză der tot asemenea şi problema ce ţi-am dat. — Scolarul : 

42 : 85 întregi-ț-2 rămişiţa. 
— In. Bine, şi rămăşiţa 2 va fi numărătorul fracţiet suptunitare, 
care. va lua de numitor pe acela al fracţiei primitive, adică pe 8, 
ir fracţia se va scri la drepta numărului întreg 5, spre ă forma 

ast-fel numărul mist 5-a — Vedeţi regula 75. 

In. Stane,-uită-te aci pe masă, şi spune-mi în câte bucâţi sunt 
tăiate fiă-care din aceste 3 mere? — Sc, 1 în 2, 1 în 4 şi 1 în 
8 bucâţi. — In. Bine, acum scrie în fracţii bucâţile ce am lăsat 
pe masă. — Sc. 2, Za — In. Care din aceste 3 fracţii are 

valdrea cea mal mare? — Scol. Ele sunt tote de o potrivă , fiind- 
că fiă-caro valoreză o jumătate de mâr. — Im. Împărţesce terme- 

„Dil fracţiei a doua cu 2, şi pe a! fracţiet a treia, cu 4, şi spune- 
mi resultatul. — Scolarul : 

2 pl dl 
4 . 2=—3: 3 . 1=zi 

2 
„besce ca 6re în valâre de fracțiile primitive a şi a 2 — Se. Nu 

A 
se deosibesce în valdre, câct fiă-care din aceste fracţii artă o ju- 
mătate Ir. — In. Ce al făcut cu fracţia 4, de ţi-a dat fracţia 
simplificată 1 7 — Sc. Am împărţit amen- -8 doui termenii el cu 
4. — luv, 2 Aşa; şi acâstă lucrare se chiamă a simplifica o. fracţii. — Citiţi şi nu uitaţi regula 76. . 

In. Ioane, scriă pe tablă 5 nuci, 7 mere, 15 pere şi adună- . 
le. — Se. Au le pot aduna, câci nu sunt unitâţi de acelaş fel. — In. Aşa este; să venin însă icr la Îracţii; ce am pe masă? — Sc. Anti o jumătate mer şi al douilea trei sferturi dintr'un mâr. — 

amândouă ne a dat ca cât fracţia => — In. Fracţia AL. se deosi-



GENERALITATI ASUPRA LOR : ESPLICARĂ | 87 
  

Im. Adunti-le. — Se. Nu le pot aduna, câci bucâţile nu sunt de o 
potrivă de mari. — In. Şi dâcă le am aduna mam sci ce aven la 
sumă, sferturi si jumătâţă; €că, acum fac şi din jumătate 2 sfer- 

turi, Seriă aceste Ducâţi, după cum staii pe masii. — Sc. 2, 3 

— In. Acum le poţi aduna? —- Se. Le pot, câci 2 sferturi şi cu 3 
sferturi, fac 5 sferturi. — Inv. Bine; vedeţi der, că ca să putem 
lucra, cu fracțiile suntem adesea siliţi, să le facem să esprime, bu- 
câţi egale, adică să aibă acelaş numitor, — Scriă fracţia una a - 

. 3 
doua, şi trei a patra. — Sc. za zi — Inv,; Cari sunt termenii 

fracţiei întâi? — Sc. 1 şi 2. — In. Care este numitorul fracţiei 
a doua? — Sc. 4. — In. Îmulţesce der termenii fracţieă ânttiii cu 

nunitorul fracţiei a doua. — Se X4=3 — In. Forte bine; şi | 

"acestă fracţii are aceaşi valâre cu 1, câci, după cum am văgut,. 
d6că împirţim, seii îmulţim amândoui termenii unei fracţii, cu a- 
celaş număr, val6rea ei nu se schimbă. — Cari sunt termenii frac- - 
ției a doua? — Sc. 3 şi 4. — In. Şi care este numitorul fracţiei 
ântțiii? — Sc. 2. — In. Îmulţesce acum şi pe acestia. —, Scolar. - 

Sat, care are aceaşi val6re cu îracţia 3 — In. Bine, şi. 

prin acestă Incrare, dicem că am adus două fracţii la acelaş nu- 

mitor, adică fracțiile = şi 3, le am esprimat prin fracțiile =- şi Ș 

— Luaţi aminte la regula 77. : | 
"In. Scriă fracțiile una a doua, două a treia, şi trei a.patra. — 

Sc. Lpai — În. Aii aceste fracţii acelaş numitor ? — Sc. 

Naii, câci cea, dântâiii are de numitor pe 2, cea de a doua pe 3 
şi cea de a treia pe 4. — In. Cum se aduc 2 fracţii la acelaş nu- 
mitor? — Se... — In. Să aducem acum şi aceste 3 fracţii la ,: 
acelaş numitor. — Cari sunt termeni! fracţiei ântâiii? — Sc. 1 şi 
2, — In. Cari sunt numitorii celor alte două? — Sc. 3 şi 4. — 
In. Şi care este produsul acestor două numere? — Sc. 3XX4—12, 
— În. Cari sunt termenii fracţiei a doua? — St. 2 şi 3. — In. 
Care este produsul celor alţi numitori? — Sc. 2X4—8. — In. 

“ Cari sunt termenii. fracţiei a treia? — Sc. 3 şi 4. — In. Şi care 
produsul celor alţi numitori? — Sc. 2X3=—=6. — In. Îmulţesce 
der termenii fiă-căria fracţii prin produsul numitorilor celor alte.
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„— Scolarul. Pentru ' “frăcţia anteiti 1 avem produsul numitorilor 
celor alte : 3XX4—=12; 1X12— 212, 2X12—24, prin ur- 

| mare şi fracţia 33 1 Pentru a doua a, avem produsul numitorior ; 

2X4—8; 2xs= 16, 3x8— 24, prin urmare fracţia şi E Pen 
tru fracţia a treia 8. avem produsul nuiitorilor : 2X3=—6; 3X 
-6==18,4X6= 241, care ne dă pracția 2 18, — „luv. Fârte bine;. 

3 24 
vedeți dee că pentru tracii + +a avem acum alte. trei 

„fiacţi de aceaşi valbre, adică pe zetarta î lasă cari ali acelaş 

| numitor. — Nu uitaţi, râgula 78. 3 i 

B. Regule Şi. deprinderi. i 

| 59. Fracţia ordinară esprimă uha sii mai multe. “ 
pârţi dintr'o unitate „re-care,: împărțită în bucâţi 

egale, însă după voe; d: e. 1 sfert, sei 3.sferturi 
dintro pâne însemneză că. am tătat o pâne în 4: 

E bucâţi egale şi am luat 1 'seii 3 din acestea. 
79. Fracţia ordinară ' se esprimă prin 2 termeni, 

din cari unul, numit numitor. arătă în câte pârţi . 
„ecuale este unitatea: împărţită, icr cel alt, numit nu= 
i mrător, câte din aceste pârţi se ici; ea se scrie, - 
punând pe numărător de asupra și pe numitor de. 
desubtul unef linii. orisontale; d. es. un sfert, sci 
una din patru pârți se esprimă, una a patra şi se 

scriă ] - - 

Deprinderea 76. Sa se scriă în fracţ ordinare Ei 
_O jumătate cot, o litră, trei sferturi dintrun stân- - 
Jin, trek-deci' parale, ŞI următârele fracţii slecima- 
le : 0,5, 0,7, 0,18, 0,05; 0,003. 
pr. F racţiile ordinare sunt de trei feluri: | 

l. Suptunitare, cari, având pe numă&rător ma! 
' mic de cât numitorul; ati .o val6re mal i mică de cât 
unitatea; d. e. 3 3 ge
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"VI, Rehiunitare, cari având ambii sti termeni 

ecuali, cuprind şi o val6re ecuală cu unitatea; de 

Ti. Supraunitare, cari având num&rătorul mai 

măre ca numitorul, aii:o valOre mai mare, de cât 

unitatea: d. e. 3, $, 3. Ia 

- Deprinderea 77. Să se arâte felul următârelor 

fracţii : 7, 357 9 8» n 9 dn n bobi d dn și 
să se scriă câte 5 fracții din câte-şi trele felurile. 

“72. Un număr întreg însoțit de o fracţiă se nu- 

mesce număr mixt; d. e. 24 coţi, 53 oca. 

713. Un număr mixt se aduce în fracţiă suprau- 

- nitară, sei în număr fracţionar, îmulţind întregul 

cu numitorul fracţiei.ce-l-însoțesce şi adăogând la 

produs și pe numărătorul et. Resultatul -ast-fel a- 

Hat va fi numărătorul fracţiei supraunitare, care 

va avea: de numitor pe acela al numărului mixt; d. 

e: 23 2X4 ha 
"74. Un întreg se aduce: în formă de fracţiă, îm- 

_ mulţindu-l prin numărul ce voim să-i dâm de nu- 

„ mitor. Produsul aflat devine numă&rătorul fracţiei, 

- iar numărul luat, numitorul ef; d. e. 4443 

3E3X5 a N 
__73..Din contra, se scot întregii dintr'un număr 

fracționar, împărțind numărătorul fracţiei prin nu-, 

__mitorul e%; i€r rămășiţa, decă va fi, va forma nu- 

- mă&rătorul unei fracții suptunitare,-care va avea de 

numitor pe acela 'al numărului fracţionar; de es. 

aa i 4 2g 916: 44 a 
- Deprinderea 78. Să se scriă 1o diferite numere 

- mixte, și să se transforme în numere fracționare. 

„_— Să se transforme în numere fracţionare, urmă-. 

-“târele numere întregi : 3, 5, 7; 9; 8 64 2, I1+
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Deprindevea 79, Să se sc6tă întregii din urmă 
t6rele numere fracționare : 

12 12 15.18 24 35 42 58 65 108 
3 4 6" 51718" 4? îi! 15 18” 

76. Pentru înlesnirea calculului, fracțiile ordi- 
nare se pot simplifica, adică se pot aduce a se a- 
r&tă prin termeni mâY mici,. fâră a se schimba cu 
acesta val6rea lor. Acesta, se face, împărțind a- - 
mendout termenit lor cu acelaş număr; d. e. 

Il, 8, 
6565, 915" | 

Depr indirea 80. Să se aducă la cea mai simplă 
espresiă posibilă, următârele fracțiuni : 

„4 8 16 15 27 48 55 63 174 80 
16” 24 32" 75” 108 128 175' 160 194 210 

77. Două fracţii se aduc la acelaș numitor, îm= 
mulțind amândoui termenii al aria fracții, prin 
numitorul celei alte; d. es. 3 =2X4 34 şi 
33, 4S3=Ă şi 8, 

78. Mai multe fracţii se aduc la acelaş numitor, | 
îmulțind amândouă termenii al fiă-câria fracţii, prin 
produsul numitorilor celor alte; de es. 3, 4, 3= 
210, 3X10;. .. IX15, asi .:. + 336, 56; = 

20. 15 18, | 
30' 30 30" 

"Deprinder ea 81. Să se aducă  următârele fracţii 
e 1 . — , la acelaş numitor i 35 — dz; î 3; 8 . 

] 3 1: 2 1 2, 3 
125 în 8; — +) 59 359 399 î 3. 5.



LUCRARILE LOR FUNDAMENTALE * ESPLICARĂ ! 91 
  

| CAP.U. 
LUCRĂRILE PUNDAMENTALE CU. FRACŢII ORDINARE. 

| A. Esplicare. - 

| In. Am dat lui Nicolae, cinci a opta dintr'un mer, — scriă frac- 
iile pe tablă, — lui George, şepte a opta, şi lui Pavel, şesea opta. 

Sopa — In. Câte mere am dat peste tot? — Sc. Tre- 

bue să le adunâm. — In. Bine; spune-mi însă mai ântâiii, în ce 
raport staii numitorii acestor fracţii? - — Sc, Fă sunt ecuall. —In, 
Ce arctă numitorii fracţiilor? — Sc. În câte bucâţă sunt unităţile 
împărţite. — In. Dc numărătorii? — Sc. Câte din aceste pârți se - 

“î6ii. — In. Porte bine; ce credi, prin urmare, că trebue să adu- 
nâm în fracțiile date? — Sc. Cred că trebue să adunâm numai pe 
numărători, câci ei art câte bucâţi s'aii dat, precând numitorii a- 
ră mirimea e pucâţi. — n gocmal aşa ; lucreză der după 

cum al dis. — 0. ai += — In. Bine, der cum se nu- 

mesce acâstă rară Sc. Pracţiă supa — In. Poniru ce? 

— Sc... .— In. Sedte-i întregit. — sc, 1 018: 8—2—2 — n. 

Aşa der cum se adun fracțiile, cari ati acelaş nucitar? - — Sc... 
In. Scriă acum, una a doua dintr'un mtr, trel a patra şi ştpte 

a opta şi adună-le, — Sc. Aceste fracţii nu se pot aduna aşa cum 
sunt, fiind-că n'aii acelaş numitor, adică fiind-că unile bucâţi sunt 
mai mari şi altele mal mici. — In. Aşa der, fiind-că nu putem a- 
“duna la un loc, de cât mărimi egale, ce trebue să facem? — Sc. 
Trebue să le aducem mai âutțiii la acelaş numitor. — In. Adu-le 

| „der la acelaş numitor şi apoi lucreză ca la casul I-iii, — Sc. 
7 __8392 , 48 , 56__136 8. 

“ara gs gatere 64 =—2q 
În. Scriă şi numerile următâre : doui lei şi bel a patra, cinci şi 

una a doua, trei şi două a treia. — Se. 2 25282 — In. 

Adună, însă Anteiii fracțiile şi apol întregit. — Scolarul, Fracţiile |. 

3242 noavend acelaş numitor, le aducem mal Stei la a-
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| j 46.122 
| colaş nunitor,= e e p şi apa le adunâra ala sad 

nâm. acum şi întregii : 1:pO-FB-P3=I1-p 27. — In. Câte 
„casuri avem aşa der ja adunarea îraeților ordinare? — - Se. 
— Ta. Forte bine; citiţi însă şi regula 79. . 

In. Câte casuri avem la. adunarea fraţilor ordinare? — “Sol. 
Trei casuri, ... — ln. Forte bine, să sciți însă că aceleaşi casuri. 
-avem şi la scăderea lor. — Aşa der care este casul I-iii al scăde- 

- rit? — Sc. Când fracțiile ce ni se daii la scădere aii acelaş numi- - 

tor. — In. Seriă pe tablă o pobleză dup voe. — Sc. Fat 

= In: Cum ai Jucrat la adunare? — Sc... — In..Lucrâză şi 
aci în mod analog, adică scade pe numărtorul fracţiei scădătâre 
din numerătorul fracţiei descădute, şi.rmăşiţei dă de numitor pe. 

1 8__ă 
cel: comun. — Se. 333: — - In Porte bine, PR 

“In, Tea-ţt acum 0 problemă de. casul II-lea. — Se. 3 | 

In. Cum trebue să urmezi? — Sc: Trebue să le aduc mal ântâiit 
la acelaş) numitor şi apoi să scad ca sus: — : In. Bine, lucreză der. 
— 50, 52420 4 li aie 

83 3 898" a 

In. Seri: am avut îi pungă ler 6-p2 şi am cheltuit dintr'6u= 

iile 2 | 3ş vrea să „sciii cât mi-a mai rimas? — Scolarul ? 

G-pă apt =? actsta este o scădere, — In» Aşa este; lucr6- 

ao dâr, — Sc. Cred că: trebue să “aduc fracțiile Ia acelaş numi- 
tor şi apoi să scad fracţiă din îvacţiă şi. sutregi din întregi — In. 
"Tocmai aşa. —Scol. pag 6t-g 2 gt 

— In, Forte vine, aşa dâr câte casuri avem la scădere? - — Seol. 
— Ia: Ţineţi minte regula 50. Ra 

“n. Băgaţi de smă : am cumpărat; trei a “patra. coţi postav, cu 
câte cinci lei cotul, şi şepte coţi: pânză, cu câte o jumătate leii co- . 
tul; scriă aceste două probleme i spune-mi sat trebue: să plătesc 

pentru fii-care târguial e - — Se. 5 ș şi 7X- gi A aceste probleme 

- “so desleg prin îmulţire. — In. Bine, der ce avem a îmulți aci?— - 
Sc. bn cea d'ântfiii problemă a, avem a mulţi o în acţii printe” un îu- .
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reg, şi în cea de a doua, un întreg printr'o fracţii, -— In. Fâ der | 

lucrarea, îmulţinăd în amtndouă problemele, pe numtrător cu în-. 
iresul şi dand produsului de: numitor pe acela al fracţiei. — Scol, 

Axe 15 —35 i ; XA = 131; prin urmare pentru 

| A coţi postav, câte 5 le cotul; avem să pitimier 3-4-2- şi pen- 

tra 7 coţi pânză, câte 1/2 dintru leii, avem să plăti lei 3-a, 
— In. Fârte bine :şi acesta este casul | al îmulțirei, — Dn. Care. . 

- este casul ] al imulțiret fracţiilor ordinare? — Sc, . . . + —= Înv, 
__ Cum 'se face îmulţirea de casul 12 — Se...., E 

In. Altă problemă : am cumpărat treă litre măsline, cu câte style | 
deci şi cincă bani ocaua, şi vrâi să si sciii, cât „irebue să plătesc? — 

Scriă problema în fracţii ordinare. — Se. — x In. Ce 

ţi sa dăt aci să îmulţesci? — Se. Fracţiă cu a teacță. — In. Bine, 
der cum at format aceste fracţii? — Se... .—In. Aşa, este, însă 

- fracţia îmulţitore fiind prea, mare, ai face bine, pentru înlesnire să | 
"o mal simplifici. — Cum se simplifică o fracţii 2-— Se. .....— 

ln. Împărţesce der termenii et cu 25. — Scolarul : 
15 __ 75 

100 =10: 25 5 mda terei cu frac- 

ţia 15. — —'1n. ozuses der fracţiae, A şi dăslesăi proble- - 
150 € 

d ma, mulţină numărător cu numărător şi auzitor cu numitor, — 

Sea 3, =: = — n. Acesta este casul: al II- lea. 

In. încă u un cas: am vondut 42 vedre vin, cu câte 5-S-lei t 

dra ; câţi Ik ni so cuvine, pentru tot vinil? — Aştză problema — 

| Scol, 4x53 9 - In. Ce fel de numere avem în acestă pro- 

blemă? - — Se. Numere mixte, — In. Ce. numim număr mist? — 
„Se. . « . .:— In. Cum se aduce un număr mixt, în număr fracţio. 
nat 2: — Se.. —.ln. Adu der aceste numere. mixte în numere 

9. 
=ai5ă 23, 

macionare, - — Se. 4 = ; pri în urmare avem, 

E - acuni problema Axa — Ink, Ce avem acum â mulţi? — 

| Se. raci prin racit - — „Toy, Cum se imulţesee o fracţiă: prin-
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tralta? — Sc, . .  — In. PA der lucrarea aşa cum ai dis. — Sc. 
E ga aşa dee avem să primim pentru 47 

vedre vin, vândut cu câte Spa lei vcăra, let 25 — In, 
Porte bine; icr acesta este casul al II-lea al îmulţiret. — Câte 
casuri avem prin urmare la îmulţirea fracţiilor ordinare? — Se, 

„Trek casuri. .. — În. Aşa; citiţi acum şi regula 87. 
In. Vrei să împart trei a patra dintr'un leii, la cinci săraci şi 

aş dori să-mi spul tu Petre, câte. cât trebue să dati fiă-câruia, 
Prin ce lucrare se desl6gă acestă problemă? — Sc, Prin împărţi- 
re, — n: Seriă problema pe tablă, — Se, -3- : 5=? — In, Ce 
avem aci a împărți? — Sc. 0 fracţiă printr'un întreg. — In. Fâ 
der lucrarea, îmulţind numitorul fracţiel prin numărul întreg, fâră 

. - ia 8 a __8 3 a-i schimba număriitorul. — Se. Zi: == — In. 

„Aşa este, şi decă al vrea să sciă, câţi bani face fracţia-2., n'a 'avea 
de cât să imulţesci pe numărător cu numtrul banilor ce se cuprind 

„ într'un leii, adică cu 100, şi produsul să-l împarţi cu numitorul. 
— Fa şi acestă lucrare, — So. dintr'un leii = 3X100 : 20=—. 
15 bani. — In. Aşa der ce am avuta împărţi aci? — 86... 
— In. Şi cum se impărţesce o fracţiă printr'un întreg 2: — Sea 
— In. Bine; acesta este casul I al împărţire fracţiilor ordinare. - 

In. Am dat şese lej, pe trei a patra dintr'un cot postav; spu- 
ne-nl tu Ioane, pe cât vine cotul? — Sc. Acesta este tot împărţi- 

re: 6: =>? — In. Ce al să împărțesci aci?:— Sc. Un întreg 
printr'o fracţiă. — Ii; Tocmal aşa, şi acesta este împărţire de ca- 
sul al II-lea, unde trebue să schimbâm locul termenilor fracţiei 1m- 
părțitâre, puind pe numărător, în locul numitorului, şi pe numitor 
în locul numărătorulut; şi  îmulţind cu acesta numărul cel întreg. 
-— Opereză der după cum ţi-am spus. =— Sc. 6 x 
2 e zu AR -z=8; prin urmare cotul vine pe 8 lei. — In. Aşa dâr ce casdin | 
împărţire am avut aci? — Se... — In, Şi cum se împărţesce un întreg printr'o fracţii? — Sc. PD
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In. Am dat trei a patra dintr'un leii pe o jumătate cot pânză; 
aş dori să sciii pe cât îmi vine cotul? — Scriă problema. — Se. 

3 1: 
pi — Acesta este 0 be — In. Ce avem să îm- 

părţim aci 2 — Scol. Pracţia -2- , prin fracţia-p-. — In. Şchimbti | 

şi aci locul termenilor fracţiei impărțităre şi apol îmulţesce numă- 

| ii cu numărător şi numitor cu numitor, — Scol, =: = 

Z Dx. i tie 2. —; prin urmare cotul vine pe un i şi jumă- 

tate. — În. Acesta eta casul al IIl-lea al impţiral — Ce ni se 
dâ a împărţi la casul al Ill-lea? — $c..... — h. Cum se îm- 
parte o fracţiă printr'alta? — Sc. . 

In. Fâ, Nicolae, socotela, şi spune-n, cat mă costă ocaua de unt, 

cumpărnă cu lei 9 ocale 24 39: — Scol, Acesta este o 

împărţire 9-p- 2? — In. Ce avem ac de a împăr- 

„2 — Sc. Numir mixt, prin număr mixt. — Inv, Ce am făcut la 
îmulţire ma! ântâiii, când ni s'a dat numere miste? — Sc. Le am 
adus în numere fracţionare. — In. Fâ Și aci tot aşa, şi apoi ur- 

m6ză ca la casul al Ill-lea. — se 9: = = 

Mod 3080 44 
3 xi 28 = 3 3-5 Ocaua do unt prin urmare vă 

“costă.8 el şi jumătate. —— In. Forte bine, şi al câtelea cas din îm- 
părţire este acesta? — Sc. Este al patrulea. — In. Câte casuria- 
vem aşa, der, la împărţirea, fracţiilor ordinare? — Sc.. Patru ca- 
suri. — În. Care este casul al III-lea? -- Care ânttiii? . . . Citiţi 
şi ţineţi minte regula 82. 

! 

B. Regule şi deprinderi. 

"79. La adunarea fracţiilor ordinare, avem 3 
- casuri, de 6re-ce ni se pâte cere a aduna, 1 frac- 

ți! cari au acelaş numitor; 2 fracţii cari n 'aii acelaș 
numitor, şi 3 numere mixte. 

In casul Î,  adunâm numay numărătorit şi sub
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suma lor, scrim de numitor pe cel: comun ; de es. 

Ra 
In casul IL, fiind-că nu putem aduna, de cât mă- 

“zimi egale, aducem mai ântâii fracțiile la acelaş: 

- numitor, şi apol urmâm ca la casul I-i; d. essem; 

PIUS 
In casul III, adunâm ânteii fracțiile, apoi sco- 

ţând din suma lor întregit, decă vor fi, adunâm şi 

pe 'acestia dinpreună cu cel alți; d. es. 2313 

33=—=%— Aducând fracțiile la acelaş numitor, a- 

i 419 16 18 A Tea poa ast 

vem : 2+gt3st-3i; adunându ântciii fracțiile 

A qe 46 A A A - i 

dobândim suma 3; scoțend dintr'ensa întregii, a- 

vem 1 întreg şi fracţia 24; adunând acum şi între- 

EN o. :, Ru AF na 7 . 22_ 29. 

gii avem suma totală, 7 întregi şi fracția 547 taa 

Deprinderea 82. Să se iea după voe, câte 5 pro- 

bleme din cele:3 casură ale adunâriă și să se adu- 

„ne. — Să ce facă şi următorele adunâri : 

1129 14 17 19 20 Duo 

st îti = — sat 4! pp gi 

„57 159 02.1 2 43 _ 4 2 4 

greata a aia Ph =I— gt =? 

. d 3 1 Tal 

goi — apa 
so. La scădere avem aceleași 3 casuri ca şi la 

adunare: a o 

In casul 1; când adecă fracțiile ati acelaş numi- 

tor, scădem pe numă&rătorul fracţiei scădătâre, din 

numărătorul fracţiei descădute; şi dâm rămăşițet, 

de numitor, pe cel comun; d. e. e = Ş 

In'casul II, când fracțiile p'ait acelaș numitor, le - . 
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aducem mai ântâii la acelaș numitor și apol ur- 
5 3 __20 18 

mâm ca la casul I; d. e. —p— 7 ai — ei 
In casul III, când ni se daii spre scădere nume- 

re mixte, scădem fracțiile în parte și întregi! în 
parte; când însă nume&rătorul fracției scădetăre 
va fi mai mare ca al-descădutei, atunci luâm o u- 
nitate de la întregi, pe care. trânsformându-o în 

"fracţiă, o adăogâm la numărătorul fracţiei descă-. 
dute, şi urmăm cu lucrarea înainte ;.de essemplu: 

3 1 d 2. L, 
6-2 6 8 5: — 54 5 6 Sa ar 
dB | | 
32 gr 

Deprinderea 83. Sase iea după voe, e câte! 5 pro- 
bleme din ţ6te 'aceste casuri și să se lucreze. — 

10 6 
Sa se resolve şi următârele probleme : 15 — 3! 

pa 20 BE 58 
18 18 aa d a 64 
DM 1: L 3 pd = 128 pd 2 

2 4 i 

30, La îmulţire, deosebim irăşt 3 casuri : | 
Când avem a îmulţi'o fracțiă cu un număr întreg 

"sc un întreg cu o fracţiă; 2 o fracţiă printr: altă 
fracțiă ; 3 un i număr mixt printralt număr mixt. 

In casul ÎI, îmulțim numerătorul fe acţiel date, cu 
întregul şi dâm produsului de numitor, pe acela 

5 15 1.3 
EI al fracţiel; d, es, XIX 2, 

8__aua__ 
PX p = IS = 5-a 7 

. In casul 1, îmulţim numerător cu numărător, și 
15 

numitor cu numitor; d. e. Ax = 

In casul III, aduceim mal ântâiu numerile mixte, 

. 7
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în numere racționare şi apot urmâm ca la casul IE 
1 _105__.. 5. 

d. e. 5 X57= gg g>=20-3 a 

-. Deprinderea 84. :Să se facă: câte 5 “îmulţiri din. 
„tâte. aceste 3 casuri. — Să se  îmulțescă dă „urină 

torele. numere : : Ars Ip Xa 27? - 

Xp Xp 2 xp Ati 
| XI 5 pg 63 Pra :—5x Roz 

| 3 G-X9=? | i 

"82. La împărţire, a avem '4 1 casurit: :1a:  înipări - 

“ţi o fracţii printr'un întreg; 2 un întreg. printr'o 

 fracţiă; 3 o fracţiă printr "altă fracţiă. şi 4 un număr 

mixt, printr'alt număr mixt. “ 

In casul Î, spre-a împărți adică o. facţiă prin- SE 

trun număr întreg,-îmulţim numitorul fracțiet prin .... 

numărul, cel întreg, fâră a-i schimba numărătorul; a 

â. e. = EX Pe 

| "In casul II, spre a împărți adică un  întiteg prin- 
-tro fracţiă, schihbâm locul termenilor fracţieti îm-. 
„părţităre, puind pe numărător în locul numitoru- 
lui, îcr pe numitor. în locul numărătorului, şi îm=. 

, mulţini cu acesta numărul cel întreg ; de essemplu 
6 2 3=6X3= 7. : 

„ În sasul III, spre a împărți o fracţiă priiite "alta, 
| schimbâm locul termeniloră fracției. împărțitore,.. 
cum. s'a arătat la cașul al II, - şi apoi îmulţim nu- - 

„. mărător cu numărător şi numitor cu numitor ; „de 
e, 4 5 — 35 LU 

„6 * 7 .6 Z— "D404 

„În casul IV-a, când: avem a împărți un număr | 
: mixt, printr alt număr, mixt, aducem aceste nume- 

-«.
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„Te în fracţii supraunitare şi apoY.urmâm ca la ca- La: 23528 54 sul Il; d. e. Papi paz ip Xa 
„ Deprinderea 85. Să se facă câte 5 împarţiri din 
tote aceste 4 casuri. — Sa se împărțescă şi ur- 

; mătGrele numere: $: 4=.. 5: 3? 54: 4= 
6: 33.2: 89... roţi: 33—? Da 

  

„i PARTEA 
„+: DESPRE NUMERILE COMPLESSE, 

CAPITUL UNIC. - 
+ “LUCRĂRILE FUNDAMENTALE CU NUMERE COMPLESE,- | 

A. Esplicare, - 

mm, Fiţi cu băgare de s6riă, câck astigi avem „să învăţăin ceva 
mol şi forte folnsitor.: — Ce am eii în. mână? — Sc, Un stânjin. 

„.. —1n. Cum se suptimparte stânjinul? — Sc. În 8 palme. — Înv. 
Der ocaua? — Sc: În. 4 litre. — Inv. Serii pe tabiă 7 palme,-3 . 

„litre şi. 5 rupi şi adună-le. — Scol. Nu se pot aduna fiind-că nu. 
"sunt unitâţi de acelaş fel. — In. Sterge-le der, şi scriă numerile 

„* de acelaş fel ce-ţi roiiă dicta, însă unele sub “altele : 13 stânjini, - 
1 palmă şi 5 degete, plus 105 stânjină, 3 palme şi 8 degete, plus 

2 5 Stânjini, 2 palme şi 4 degete, — 86. NE 

Stânjini, palme, degete. 

105 4 838,8 | 
5 i ad 

53 7 
In. Se pot 6re aduna aceste numere?—Se. Cred că se pot. In. . 

„ Apol şi aci avem unitâţi de mal multe feluri. — Sc. Avem, tusă' 
ele sunt subordinate.unele, celor alte. — In. Aşa este; aşa der de 

- “ce. nu s'a putut aduna 7 palme, 3 litre şi 5 rupi? — Care este u- 
„- nitatea concretă pe care se basâză palma? — Sec. Stâvjinul.— In, .
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Dâr litra, ce unitate are de basi? -— Sc. Ocaua. — In. Şi greul? 
— Sc. Cotul. — In. Prin urmare, nu s'a putut aduna palmele, cu 
litrele şi cu rupil, fiind-că n'aii de basă aceaşi unitate concretă. — 

„Si venim acum la problema ce-al scris pe tablă. — Cum ai Scris | 

numerile date? — Sc. Am scris unităţile de acelaş fel, unele sub 
altele. — Înv. Adună acum numerile cuprinse în fiă-care col6nă, 
începând de la cele mal mici; — Sc. 4 degete-ţ-8—4-5==17 dege- . 

"te, — In. 17 degete pot ele constitui vre o unitate de un ordin mai 

superior? — Sc. Pot, fiind-că palma are numai 10 degete; prin 

“urmare 17 deg. fac 1 palmă şi 7 deg. — In. Scriă der numai cele 

7 deg. sub col6na degetelor, i€r palma ține-o, spre a o adunu la 

col6na palmelor. — Scol. 1 palmă ţinutăA-2-4-3-4+-1—=—7 palme; 

însă '7 palme nu pot făce o unitate de un ordin mai superior; scriii 

der tote 7 palmele sub solâna pelmelor. — In. Forte bine ; adună 

acum şi stânjinii. —'Sc. . ... fac 123 stânjini, pe cari i scriă sub 

colna stânjinilor; iâr ast-fel avem suma totală de 723 stânjini, 

7 palme şi 7 degete. — In. Pârte bine; aşa der cum se face adu- 

narea numerilor complesse? — 86. ... — În. Aşa este, cu totea- 

cestea citiţi şi regula 83. on 
In. Am avut astă tmnă în curte :,15 stânjini, 5 palme, 3 de-. 

geto şi: 7 linii lemne de foc şi am ars dintr'6usele pe irnă, 6 stânj, 

7'palme, 8 degete şi 8 linii; aş dori să sciii, câte lemne mai am 
în curte? — Spune-mi tu Dumitre, prin ce lucrare putem deslega . 
acestă problemă? — Sc.'Prin scăderea numerilor complesse. —In. 
Aşa este; scriă der problema pe tablă .şi lucreză-o' păzind aceaşi 
regulă ca şi la adunare. — Se e. 

“+ 15 stânj. 5.palm, 8 deg.:7 linit  -. : 
6 Tr, 8 8 

8 s, 5 a. 4 ... 

  

o
 

2 

Incepem a scădea de la ubitâţile, cele mai mici; 7—8 link, nu se - 
pote scădea. — In. În. aderâr nu se pote scădea, însă acea ce fa- 
cem la, scăderea, numerilor simple, trebue să facem şi la aceea a - . 
complesselor. — Ce facem la “scăderea numerilor simple, când nu- 

- merele descăgutului sunt mal mici ca ale descosului? — Sc... . 
„— In. Fâ şi aci tot aşa, împrumutându-te cu o unitate de la or- . 
dinul imediat superior liniilor, — Care este ordinul imediat supe- - 

„ rior liniilor? — Sc, Degetele. — In. Iea der un deget şi desfăcân- 
du-l în linii, adaogă-le la cele alte ale descădutului. — Câte linii
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are un deget? — Sc, 10 linii. — Inv, Şi câte mat sunt la descă- 
dat? — Sc. 7; aşa d6r 10-4-7—17 liniţ; 17—8=29 linit.-—Ur- 
mâm acum cu degetele : 2—8 dag., nu se pâte; ne împrumutâm 
der de la ordinul palmelor cu o unitate, care face 10 degete; 10 
-+2—12 degete; 12—8— 4 degete, — 4—"? palme, itrăşi nu 
se pâte; luâm dâr un stânjin care valoreză 8 palme; 84+4—12 - 
palme; 12—7=— 5 palme — Scădem în fine şi stâvjinii; 14— 
6=—8 stânjin!, şi avem ast-fel rămăşiţa 8 stânj., 5 palme, d d, 
şi 9 linii. — In. Bine, ţineţi der minte cele ce aţi audit şi cari 
sunt cuprinse în regula 84. . A 

In. Urmând să daii la 8 ment, câte 6 'coţi, 5 'rupişi 1 greii pos- 
tay, aş dori să sciii, câţi coţi trebue să cumpăr preste tot? — Aş. 
mai dori i6r să aflu, cât mă ver costa acesti 6 coţi, 5 rupi şi 1 
grei postav, cumpărând cu 8 lei şi 50 bani cotul? —— Spune-mi 
Petre, prin ce lucrare'putem resolva aceste două probleme? — Sc. 
Prin îmulţirea numerilor complesse. — Intâţ. Cuni. sunt factorii în 

  

“problema, d'ântâiii? — Sc. Unul este comples şi cel alt necomples. 
— In. Der în problema a doua? — Se. Amândoui sunt complet. 
— In. Aşa der.câte casuri putem avea la îmulţirea numerilor com- 
plesse? — Sc. Două; li. ... . 11... . — Inv. Lucrâză problema 

- Pântâiă, îmulţind unitatea, ordinului celui mai mare de la detmul- 
ţit, cu îmulţitorul, şi luând pentru unitâţile subordinate, din îmul- 
țitor, pârţi alicoute. — Sc. 6 coţi, 5 rupt şi 1 greii><8 6meni=—? 
Aşa d6r îmulţim d'ântâiii 6 coţi cu 8 6ment cari ne dati la produs 
48 coţi. — Inv. Bine, acum ca să îmulţesci-5 rupi cu S 6meni, 
trebue să descompuni pe 5 rupi, în pârţi alicoute : 5—4+1, şi 
apoi să cauţi produsul fit-câria, pârţi. Bagă de scmă; decă am fi 

avut să îmulțim 1 cot==8 rupi, cu 8, care ar fi fost produsul?— 
Sc. S coţi. — In. Însă fiind că avem să imulţim mât ânteiti numai 
4 rupi==4ja cot, cât cregi că trebue să lvâm din produsul 8? — 

Sc. Urmâză să luâm numa! jumătatea lui, adică 4 coţi. — Iu. Bine, 

 scriă der şi aceşti 4 coţă, sup produsul 48. — Însă fiind-că în pro- 
plema dată avem 5 rupi, i6r not am făcut mai sus socotela numai 
pentru 4 rupi, ce trebue să mai facem? Sc. 'Trebuc să căutâm pro- 
dusul şi pentru 1 rapXX8. — In. Caută-l der. — Sc. Decă pentru 

"4 rupi am luat 4 coţi, apoi pentru 1 rup, vom lua naturalniente 

a patra parte, adică 1 cot. — Iu. Aşa; scriă prin urmare şi pe 1 

cot sub cele alte produse. — Ce am lucrat pină aci? — Sc. Am - 

imulţit 6 coţi şi 5 rupi cu 8 ment. — In. Şi co mai avem să fa- 

"cem? — Sc. Avem să mal îmulţim 1 grei cu 8. — In. Să conti-
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- nuâm der; cât am luat mat sus pentru 1 rup=2 grei? — Sc. Am 
"luat 1 cot. — In; Ce trebue-prin urmare să luâm pentru 1 grei, - - 

care este jumătatea unut rup? — Sc. Trebue să luâm 12 cot scă 
4 rupi. — În. Aşa este; scriă der şi aceşti 4 sub cele alte 
produse parţiale şi adună-le, spre a dobândi produsul total, — Sc. 

6 coţi, 5 rupt, Z greiiS<8 ment 9 - 
1, 

48 coţi: „: pentru 8 6menlcâte 6 coţi, - 
4 na n 8 53: 4ruplipeot . 
La a a 8., a lo = 
a dp a 8 pi 1 grei 2 rup, 

„+ 98coţt* 4 rupi, produsul total, a 

“In. F6rte bine; lucrâză acum şi problema a doua,,- îmulţind pe. - 
“deimulțit cu unitatea de ordinul cel-mal mare al“ tmulţitorului ca 
la, casul I-ă şi lugiid pentru unitâţile sâle subordinate, pârţi alico= 

„ute din tot deimulţitul. —'Sc, 8 Îer şi 50 bantxX6 coţi; 5 rupt şi - 
„1 grei==? — Îmulţim pe 8 Iei cu 6 coţt : 8XX6=—48; facem a- | 

cura şi produsul lui 50.baui6 coţi + dâcă am avea să îmolţim 1 - 
leii cu v coţi, am dobândi produsul: 6 lef; tusă fiind-că trebue să: -. 

„ îmulțim numai: 50 bani=—1j2 leii cu 6 coţi, urmeză să luâm numai 
- Înmă&tate din.6, adică 3; scrim der pe 3 bă sub cel d'ântâii pro- 

dus parţial 48 — In. Bine, acuni ce treb-e să mal facem? — Se. 
- Trebue să luâm pentru unitâţile subordinate ale îmu:ţ torului, pârţi 
„alicoute din tot deimuiţitul. Ast-fel 5 rupl=—4 rupt+-1 ; pentru 4 . 
 ruţă der== "2 cot, luâp jumătate din 8 lei şi 50: bani, preţul u-. 

nul cot, adică 4 lex şi 25 bană, pe. cari-i -scrim .sub cele alte 
„„ produse parţiale; pentru.1 rup-— 14 din 4 rupi, luâm a-patra -: 

parte din 4-1€i şi 25 bani, preţul a patru rupi, adică 2 lex Şi6: 
- Ah 6 ban, pe carii scrim asemenea sub produsele parţiale; mat | 
avem acum unitatea subordinată 1 grei; 1 gre i=—t2 rup; rom 
lua der pe jumătate dintr'un leă şi Gps biul, preţul unul Trup; „acestă uitimă lucrare ne va da produsul.53 2he. bani, pe care-l 

„Scrim tot sub cele alte. — In; Bote bine; adună acum tâte aceste. - 
„produse parţiale, spre a avea produsul total, — Se. | e
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81%, 50 vaut>6 cop, 5 rap, i mie 

48 a pentru co, câte 8 lei, A 

Ba ai 6. „ 50 bani, cotul. 
4 25. sa. rm a 3? 50. m 

| A Gts,. ia lia! 8» 50 . ae î 
„53-a 1 greii : „50. 

36, 846, aşa “der compărăaă 6 "coţi, 5 rup şi 1g greii pos- 

i tax, cu câte 3 le! şi 50 bani cotul, trebue să pliitese pentru tot 
A postavul, 56:leă şi "846. bană. — Inv. Porte bine; „citiţi însă şi, 

“regula 85, şi siliţi-vă a o ţine minte. „. 
n, Spune-mi. George, câte casuri avem la imalţirea numerilor 

complesse? — Sc... . == In. Tot; 2 casuri avem şi la Impărțire: 
] când. „deimpărțital este comples şi împărţitorul necomples, şi [l-a 
când amândoui termenit sunt compleşi. — Scriă acum problema : 

„28 stânjini, 7 palme, 2 degete şi 4 linit pământ, să-l împarţă îu- - 
„tre 6 fraţi, spre a vedea cât se cuvine fiă-câruia. — Ce cas din 

împărţire este acesta,?'— Se: Casul [. — In. Pentru ce2.— Sc... 
>. — In, Seriă der problema şi împărţesce unitâţile detmpărţitului, 

“- “ începând de la cele mal mari, cu împărțitorul necomples. — Scol, 
28 sti: Gt stt rămăşița. — In. Bine; transformă acum a- 
„.cestă rămăşiţă în felul unităţilor subordinate co urmeză, imediat, - 

şi după ce vel-adăoga şi unităţile de acelaş fel ce se gisesc la de! 
împărţit, impiirţesce-l asemenea cu împărţitorul.. — Care sunt u- 

„* mătâţile subordinate, cari. urmeză, imediat după stânjiu ? — Sc. Pal- 
“mele, —:In.: Câte palme are stânjinul ? — Sc.-8. — In. Ce trebue - 

-„ dâr'să faci ca să transformi rămişiţa de 4 stânjini, în palme? — 
„1. Se. Să îmulţesc 4 stânjini cu 8 palme ce sunt într*un.stânjin. — 
In. Lucr6ză ds, după cum al gis. — - Sc. 4X8=—32 palme. — In. 

„Ce am dis că. trebue să mal faci? — Sc. La 32 palme să adaogşi - 
pa palme, ce se găsesc la deimpărţit. şi apo! să urmez .cu împărţi- - - 

„rea; aşa der : 32+4+-7=—=89 palme; 39 : 6==6 palme+-3 rămăşi- 
ţa. — Rămişiţa 3 palme o transform în degete: 3X10=—30 de- | 
igete—ţ-2 de la deimpărţit=—32 degete; 32 : 6——5-degeteţ-2.rt-. - 
mişiţa.. Acestă rămăşiţă o trausform în linit : 2><10==20 linit+ 
4 de la deimpărţit==24 linii; 24 : 624 linii. — Înv. Aşa dă, . 
care este câtul aflat? — Sc, Catul aflat este 4 stănjiut, 6 Palme, 

i
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28 stanj, 7 pal dep, Alin 6 
24 Sie 3 |4st.„6pal.,5 deg.„4lin. 
IX8==02 o d 

39, 
36 - | 

„3XX10=—30 

SI 
80.7. 

n2X10=—20 + 
24, 

24   
“În. Am numărat 575 Iei şi 33 parale, pe: 0 bucată, „materiă de 

15 coţi, 3. rupi şi 1 greii; aş voi să scii pe. cât îmi vine cotul ?— 
Prin ce lucrare se pote deslega acestă problemă? — Sc. Prin im-. . 

-părţire. — Inv. Ce cas din impărţire aven aci? — “Scol.. Casul al 
donilea. — In. Pentru ce? — Sc... .— In. Cum sunt termenii 
daţi la acestă împărţire ?. — Sunt el omogenă, s6i..nu sunt omo- . 
gen? — Sc. Nu sunt omogenf. —1n. Pentru ce nu sunt omogeni? 
— Sc. Pentru că la detmpărţit: avem lej, iâr la împărţitor, coță.— 
In. Bine; aşa dâr fiind că la acestă Tmpărţire mu sunt: termenil 0- - 
mogeni, trebue să aduci pe împărţitor la cel-mai mic fel de unita- 
te, î&r cu niorerile cu cari al îmulţit pe împărţitur, să. imulţesck 
şi unitâţile deimpărţitului, urmând apoi ca la casul I-ii. — Cari 
sunt unităţile cele mai mici ale deîmpărţitului, şi „cari cele mal 
mari? — Sc. Greii sunt unitâţile. cele mai mici şi coţi! cele mat 
mari. — luv, Prefă der coţii în grei, —'Scol. Trebue să-i prefac 
ântâiii în rupi şi apol în grel. — In. Bine, urmeză dr. —. Sc. 15 
coţi><8 rupl4-3 rupi=—1283 rupt; 123.rupi><2. grei-t-12=247 
grel, care va fi noul impărţitor. — În Aşa este; cu ce al îmulţit | 
insă coţii, de ţi-a dat, grei? — Sc. Anteiii cu 8 şi apol cu 2. — 
In. Şi care este produsul lui 82? — Sc. 16. — înv. Îmulţesce 
der cu 16 şi uuitâţile. deimpărţitului ş şi apol lucreză ca la casul L. 
— Sc. 575 Iei X16=—9200, şi 93 parale>16==598; prin ur- 
mare.575 lei şi 33 parale : 15 ccţi, 3 rupi, şi 1 roi - 

9200 lef,'528 parale ; 247; aşa der :
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Lei Parale. 

741 | —— 

1790 
37 lei şi. 123 $7 parale. 

1729 
E 

7726140222440] 
| 2968 

247. 

, „498 
494 

and 

In. Forte bine; aşa d&r ce al aflat printracâstă inpărțire? — 

Se... — In. Bagâ acum de s6mă, câci am să-ţi daii o nouă 

“problemă. — Să-mi spui; decă cu 25 lei şi 10 parale, cumpăr un 

cot de materii, câți coţi pot cumpăra cu 475 lei şi 20 parale ?— 

Prin ce lucrare poţi deslega acestă problemă? — Sc. Prin împăr- 

ţire. — In. Ce cas de împărţire avem aci? — Sc. Casul al douilea. 

-— Inv, Pentru ce? — Scol. Pentru că amândouă termeni! că-sunt . 

compleşi. — In. Bine ; aceşti termeni însă, sunt ei omogeni , -sâii 

nu? —- Sc. Sunt omogent, pentru că atât la deimpărţit, cât şi la 

impărţitor avem ek. — In. Aşa este, prin urmare ati prefacem a-.. 

““ mândoul termenit în unitâţt de ordinul cel mal mic,. adică leii în 

parale şi apot urmâm ca la numerile întregi. — Liucrâză dr. — 

Se. 475 luă „ 20 parale : 25 lei şi 10 parale=—475X40-4-20=— 

19020 parale : 25XX40-4-10—=1010; aşa dr. 

n "19020:1000 0: 
1010 18 coţi 

- 8920 | 
808 -. 

9840 rămişiţa;. 

prin urmare putem cumpăra, 18 co, însă ne a mat rămas o ră- 

o miişită de 840 parale; — In. Forte bine; să vedem fusă, decă cu 

acâotă rămâşiță nu mal: putem cumpăra câţi-va rupi? — Câţirupi 

are cotul? — Sc. 8. — In. Îmulţesce rtmăşiţa cu 8 şi din produs 

fă un noii deimpărţit, care-ţi va da ca cât, numărul rupilor.ce mai . 

putem cumpăra, —' Sc. 840Xx8==6720;: A
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"6720:1010.. 
-.6060. 6 rupi 

„660 rămăşiţa ;- 

  

a aşa de mal putem cumpăra 6 rupi; task find că ne a rămas Tes- 
tul 660, îl vom îmulţi cu 2 grei, spre'a vedea, decă nu mat pu- 

AI tem cumpăra şi vre un greu : 66021820; i, 

1320: 1010. 

"1010. IL 10% see; 

| 3910 

- mal putera curaptra şi 1: Ba, arat — m. Bine de tot; aşa ate. 
ce al aflat printr'acestă socotâli? — Sc... — In, Aşa este; ci- 

tite ac acum şi ţineţi minte regula 66. i a 
d 

B. Rezule şi aogriizeri. 

83, Adunarea complesselor s se face număt între .: 
numerile cari aii de basă aceași unitate concretă. ' 

„..— Spre a face acestă lucrare, 'serim “unitâţile de. 
acelaş fel, unile-sub altele; adunâm apoi pe rând, 

- începând de la unităţile, de felul cel mat mic, nu- ă ÎN 
: merile „cuprinse în fiă-care col6nă, şi. resultatul, 

... decă nu, pâte constitui unitâţt de ordinul imediat 
superior, îl scrim de „desupt, icr decă pâte conști= 

. tui asemenea unitâţi, atunci le estragem, spre ale... 
": aduna la col6na corespundătâre și. scrim de de- . 
"supt numaY unităţile simple; d. e. Sa 

Stânjint, palme; degete, linii ; 

  

5 pi Tim 6 ay, EI 

945,819 
317, 69 iii 

i „4.3 ,6: 
7 

„Depr inderea s6. Să se” iea după voe şi să se tu- Sa
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„ creze 6 probleme de'adunare,. uisând de următ6- 
rele unitâți concrete : Stânjinul, Cotul, Chila, 0-..- 
caua,, Leul, Anul. : : 

85. La scăderea nuimsrilor. complesse, se pă- i 
„ zesce. aceaşi regulă ca şi la adunare. Când însă . | 
„un număr al! descădutului. ar fi mal mic, de cât al: 
descosului, ne împrumutâm cu o unitate de la-or- 

-. dinul imediat superior, o. desfacem în unitâți de: 
“felul descădutului, le adâogâm la cele aflate acolo, : 
şi apot scădem, îngrijind însă, a socoti numărul de. 
_undene am imprumutat, cu o unitate mai mică; d: e. 

  

Aa pa Coţi, -.": rapi, ză Mi 

Si i 15 a 1. 

91 3-1 
ST 

“Deprindereia 87, Să se iea după : voe şi să se re 
-solve 6 probleme de scădere cu unitâţile concrete, 
date la: deprinderea precedentă. 
"85-a îmulţire a numerilor complese : avem 2: 

IE casuri : ]. Când un factor este comples și cel alt. - 
. - necomples, şi II-lea. Când i amândont factorii sunt . 
. compleşt. | 

“In casul I-u, îmulţim unitatea ocăinulut celui mat 
- mare de-la demulţit, cu îmulţitorul şi luâm pen- - 
"tru anitâţile subordinate, pârți alicoute” din mul 

. țitor; d. e. 

a a „pentru s Guaent, câte 6 co. a 
d a 8 a a drop a 

"4ropt. „8 1 a 1-grei 

5 ţi şi 4 rupi, pentru 8 6meni, câte 6 cob 5 rogi şi 1 grei.
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In casul II-lea, îmulțim deimulţitul « cu unitatea 
_de ordinul“cel mat mare al îmulţitorului, cala ca- 
“sul I-ă; apoi luâm pentru unitâţile subordinate a- 
“le îmulțitorului, pârţi alicoute din tot: deimulţitul; 

de essemplu : 

8 el şi 50 0 ran ccţi, 5 ra și grei? 
  

13 o... ata 6 ŢI, câte Ş le, 
Bop... 6, „50 bani 
4 şi 25 A dragi 3: 50 , cotul 
la Gia 1, „ 8,50... 

59263 , legrei,, 838,50 „ n 

| ZOTIşI 8456 bani, pent. Gcoţi, 5 vuplsi 1 gr. câte SIet50b. cotul. 

Deprinderea 88. Să se iea după vos, pentru fiă- 
care cas, câte 5 probleme şi să se lucreze. — Să 
se resolve și următârele îmulțiri : .7 lei şi So bant 

„XX5 coţi şi i grei-—? 35 letX7 stânjini şi 3 pal- 
me-—? 18 lei şi 30 bani<7 oca şi 25 dramuri =? 
317 lei nouiX2 ler vechi.și 28 parale—? 22 leă şi 
70 baniX57 lire'și jumătate-=? * | 
„83. La împărţirea complesselor deosebim i€- 
râşi 2 casuri : |. Când deîmpărțitul este comples 
şi împărțitorul. necomples, și Il. Când amendoui 
termenii sunt compleşi. | 

In casul l-i, împărțim unităţile deîmpărțitului 
cu împărțitorul necomples. Remășiţa, decă va fi, o 
transformâm în felul unitâţilor mat mici, ce urms- 
ză imediat, şi după ce adăogâm la produs ş şi unitâ- 
țile de acelaş ordin, ce ni sa dat la deîmpărţit, 
vom avea un noii deimpărţit, pe care-l împărțim 
asemenea cu împărțitorul. Astfel urmâm pînă ce 

„am împărţit t6te unitâțile deîmpărţitului; la cât
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însă scrim unități de acelaș fel cu ale deîmpărțitu- 

lui parţiale, care le a produs;:de essemplu: 

28 stânj. 7 pal., 2 deg,, 4 linii] 6 . 

24 4'st. 6 pal. 5 des. 4 in. 
4X8—32 a 

” 39 2 î. | 

36 Sa a 
3X10=—30 i 

| BI 
30 Na aa 

XI0=20 | i 
a DŢ. 

24 a 
—   > - 

i 

In casul II-lea, când termenii împărţirei nu sunt 

omogeni, aducem pe împărţitor la cel mai mic fel 

de unitate arătat; apoi cu cea ce am îmulţit pe 

împărţitor, îmulțim şi unitățile, deîmpărţitului și 

urmâm cu lucrarea ca la casul |; când însă, ter- 

menit vor fi de acelaș fel, aducem pe amândoui în 

unitâți de ordinul cel mai mic, 'şi urmâm ca sus, 

îmulţind însă restul, cu suptdivisiunile mărimilor ce 

'căutâm, spre a forma din produs un noii deîmpăr- 
ţit şi obține ast-fel la cât, şi unitâţile subordinate 

ce putem avea;. Da i 
Essemplu I. Plătind 575 le! şi 33 parale pentru 

13 coţi, 3 rupi şi 1 greii materiă, cât costă cotul?
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575 ler, 33 parale : '15 coji, 3.rupi 1 grei= 

„515X16=, 35X16= 15XX8-+-3==123 EH 
„9200... 5 528 la4Tga 

e: - îi | 37, let lazi parale, . ' | 

11729 _-. Si up. i 

2250408440 _ Razi a: 
„965| saca Lb. i 

247 — ar e. Ă - | 

PARE | Popa   
„ Essemplu 1: Câţi copi postat: se = bot cumpăra 

cu 475 lei şi so parale, când pe fiă-care cot, tre-.. 
- | bue să plătesc 25 lei Și 10 parale: Sa 

475 Ja 20 parale : 25 la şi 10 parle Si 

_ 475X40-F20=19020 „par : 25X40--10=1010 par; sasi der. 

„19020: 1010 i 
1010 "18 cop, 6 rupi, TR ga 

„8920. - SR 
„28080. -. 
840X 
 8rupi, spre a E) scote e rupii ce se 5 pol că  cumira, 
6720 , 
6060 ” 

„660X 
2 2 grel, „Spre a secte si ste, 
1320” - 
1010 . 

310 - 

. 

ă Deprinderea 89. Sa'se iea din fiă-care cas al îm=
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| părţirei numerilor complese ci câte 4 essemple, şi să 
„se lucreze. —-Să se resolve și următârele proble> | 

  

- me. 785 ler şi 25 parale. șă se împarță la 3 6meni; 

“'cu'sunia de 380 let s'a cumpărat 9. stânjini, 6 pal- 
“me şi 5 degete lemne de foc; să se afle preţul u- . 
“nut stânjin: —  Cumpărând cu. 275 lire; 15 lei şi. 

":50.bani, 14 stânjini, 5 palme și 7 degete loc; „căt, 
- costă stânjinul? 

 



_ OARTEA IV N 
DESPRE PROPORȚII ŞI DIFERITE REGULE 

| cap | 

DESPRE RAPORTURI ŞI PROPORȚII -. 

A. Esplicaro. . 

“Ta Fiţi cu luare aminte, spre a înţelege acea ce am să vă spun. 

— Decă scădem 4, din 16, câte rămân? — Se. 12. — In. Cucât 

este mai mare 16, de cât 42 — Se. Cu 12. —.In. Der în 15, de 

câte orl se cuprinde 32 — Sc. De 5 ori. — Înv, De câte oră este 

mai mare 15, de cât 3? — Sc. De 5 ori. — În. Ce am făcut noi, 

când am gis, că 16 este cu 12 mai mare, de cât 4, şi că 15 este 

de 5 ori mare, de cât 32 — Se. Am comparat numerile : 16 cu 

4 şi 15 cu'3. — In: Aşa am făcut şi am găsit ca resultat pe 12 

şi pe 5, care se numesce Raport, scii Raţiii. — Vedeţi reg. 87. 

„In. Spune-mi Dumitre, prin ce iucrare am găsit raportul în pro- 

porţia d'ânteiii? — Sc. Prin scădere. — In. Dâr în a doua2.— 

Sc. Prin împărţire. — In. De câte feluri, sunt prin urmarerapor- 

„turile? — Sc. De două feluri, — In. Aşa; I-ă, Raportul prin 
diferință, sii aritmetic, unde între numere întrebuinţâm sem- 
nul —, şi II, Raportul prin cât, sâi geometrie, unde ne 
servim cu seninul : — Seriă acum problemele date regulat. — Sc. 
16—4; 15 : 3. — Inv. Bine; nu uitaţi însă cele ce aţi audit şi. 
cari se cupriud în regula 88. . 

In. Seriă un raport aritmetic 'după roe. — Se. 3—5. — Iv. 
Care este diferința,? — Sc. 3. — Inv. Pune după 5 semnul = şi 
seriă alăturea alt raport mal mare, der.care să ne dea aceaşi di- 
ferinţă. — Sc. 8—5=—11—8, — In. Forte bine le al potririt.—
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Să sciți însă că potrivirea între două raporturi aritmetice se nu- 
mesce Ecnidiferinţă, după cum prescriă regula 89, . 
"Ta, Seriă acum şi un raport geometric. — Sc. 12 : 4. — Jur, 

" Pune dupe 4, patru puncte :: şi scriă apot încă un raport, card 
să-ţi dea acelaşi cât. — Se. 12:4::9: 3. — In. Bine, dâr ce 
dă făcut aci? — Sc, Am făcut potrivirea între două raporturi geo- 
metrice. — În. F6rte bine, şi acesta se numesce Proporţiă. —. 
Citiţi şi regula 90. a | 

In. Scriă pe tablă o proporţii după voe.— Sc. 16: 4::8:2, 
-— În. Câte raporturi sunt în proporţii 2.— Sc. Două :1. 16: 4; 
şi Il. 8: 2. — Inv. Cari sunt termenii W'ântâiii at acestor rapor=: 
turi? — Sc. 16 şi 8. — In. Aşa este, şi acestia se-dic antece- 
dinţi. — Cari sunt termenii al douilea? — Sc. 4 şi 2. — Inv. 
Acestia se numesc consecinţă. — Spune-mi încă, cari sunt ter- 
meniă I-ii şi al IV aY acestei proporţii? — Sc. 16 şi 2. — In. Bi- 
ne; şi acestia, fiind că ocup locul de la marginea proporţiei, se 
chiâm estremi. — Cari sunt termeni! al II şi al Ill-lea 2 — Sc. 

"4 şi 8. — In. Ce loc ocupă ei în proporţii? — Sc. Locul din mij- 
loc. — In. De acea ei se şi numesc medii, — Citiţi şi ţineţi min- 
te regula 91. E a | 

In. Scriă încă o proporţii, însă, potrivesce, ca. cel dout medii să 
fii ecuali. — Sc. 16: 8:: 8: 4. — Invăţ, Bine, şi o 'asemenea 
proporţii se chiamă proporţiă conținută şi se scrii ast-fel : 

„m 16: 844; itr termenul 8 se gice megiii proporţionale între 
„16 şi 4, — Vedeţi regula 92. Aaa 

„In. Scrii şi tu Petre, două proporţii pe tablă. — Se. 9:3::6:2 
15:5::9: 3. — Inv. Bine; îmulţesce acnm'estremil fi-cârek 
„proporţii între sine, şi medii asemenea, şi arctă-mi produsurile ce 

„ vcăgăsi. — Sc. 9X2—18, 3X6=—18; 15XX3=—=45, 5XX9=—45; 
“adică produsul estremilor şi megiilor de la proporţia, d'ântsiii este 
+18, şi acela de la proporţia a doua, 45. — In. Fârte bine: aşa 

- der cum este produsul estremilor, în raport cu al mediilor? — Sc, 
Produsul estremilor este ecual cu al megiilor. — In. Nu uitaţi der 
cele ce aţi dis, şi cari se cuprind în regula 93. 

"In. Aşa der cum este produsul mediilor? — Se. Bcual cu al e3- 
 tremilor, — In. Şterge de la proporţia 'ântâiii un estrem, pe care 
vel voi. — Se. y: 8 :: 6: 2. — In. FA acum produsul mediilor 

„. şi împarte-l cu estremul cunoscut. — Sc. 3X6==18: 2=—9; mi- 
“a dat la cât pe 9. — Iny. Şi ce numtr a fost estremul şters? — 

Sc. Tot 9. — In. Aşa dâr cum se pote afla, un estrem necunoscut?
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(70 Se... . — Iu: Seri acum acestă proporțiă îucă odată, dir. 
„+ şterge un medii. — Se. 9 2 8 : 46 12. —-In; FA produsul estre- --- 

*"-- milor şi împarte-l cu mediul cunoscut: — Se. 9X2—18:3—6; .- 

mi-a dat la cât pe.megiul, şters, adică.pe 6, — Înv. Prin urmare » -. 

_cum.se pote găsi mediul necunoscut dintr'o proporţiă? — 50... 

1 — In Porte bine; vedeţi şi regula 94. -... 

«in Termeni absbracți at une proporții pot aa eptschimbâride 
 posiţiune, fâră a se schimba cu acesta” proprietatea, fundamentală. î 

"ua proporţil”— Riă de esemplu proporţia: 9 : 3 326: 2, —Schim-. : 

: pă ânteiii iei -îitre sine. — Sc. 9:6::3: 2, —"1n. Schimbă -- - 

- 6stremil între. denşii. —. Sc. 2: 6 73: 9. — In. Schimbă îtr 

medil între donşil. — S6. 2: 3: 6.29. In: Schimbă acum l0- 

cul estremilor.cu al mediilor. — Sc. 3:2::9: 6. — In. Schim- 

"bă ie numal- medii între denşii. — Se, 3,:9::2: 6. —'lnrăţ. -: 

=, Schimbă, numai estremil între denşii. — Sc. 6 : 9 :: 2: 3.—:.. i 

Schimbă, spre a sfârşi, încă o dată megii între sine. — Scolarul : - .. . 

6:9::9:3. — In. Fârte bine; încercă acum, d6că cu aceste. 

" :schimbâri de posiţiune'a termenilor; sa mânţinut proprietatea fun- - 

„+. damentală a proporţiilor ?.—: Sc. S'a minţinut, fiind că produsul 

"2. estremilor este, la tâte, ecual cu. al meliilor. —— In. Bine; “vedeţi 

“si regula 95. e 

“Tm, Încă ceva şi apol vom termina cu proporţiile. — Seriă, încă 

“0 dată proporţia de sus. —.Sc. 9;: 3 ;: 61: 2, — Inv. Cari sunt 

antecedinţil în acâstă proporţiă?. —. Sc, 9 şi 6. — In. Şi cari sunt 

„consecinții?.— Sc. 3 şi 2. — Iu. Fă din sumă antecedinţilor. şi. . 

din a consecinților un-noii.raport. = Se. 94+-6=—15; 34-2=5; E 

:-* prin urmare; 15 3 5. —'În. Aşa este; trebue însă să sciți că su- 

ma antecedinţilor se are câtre suma consecinţilor; ca şi un antece- ”. -.: 

» '-* > dinte câtre consecintele stii. — încâreă de vegi. — Adaogă lanoul - 

"raport ce al făcut, un antecedinte cu consecintele 'săiă din, propor- - . 

n ţia dată, şi:f ast-fel o nouă proporţii. — Se::15 : 5 .: 9:3,.. 

6 15: 546 4.2; — In, Porte bine; citiţi şi regula 96. 

- In. Ce.numim raport? — Ce numim proporţiă?. — Cari ter- 

meni se gic estremi şi cari-medit? —. Care. este. proprietatea fun-.  - 

„-. damentale-a proporţiilor? —,Gum se află termenul iecuinoscutdin- 
teo proporţiă? e e a 

i bai
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i “3 Hegule ș şi deprinderi... 

7. Rapori ssi aţi, numim rezultatul « ce a-, | 
„fân când comparâm două numere. neegale. - E 

- 88. Raporturile între două numere se “afla sei. 
„prin scădere, si prin împărțire; ele sunt prin ur: 
„mare de dout feluri : I-uă. Raport prin diferin- 
tă sâii aritmetic, unde, între numere, întrebuin- 

ţâm; semnul —-şi al Il-lea Raport: prin: cât, "sei. . 
_ geoinetric, unde ne servim cu semnul 3: ” Astfel 
Id. €. 5—22=3; este un: „raport aritmetice. și, 8: 42 | 

Ei eşte! un raport geometric,- e 

. Deprinder ea 90.: Să se dea ca essemple;-1 10 raz: 
- porturi prin diferință set aritmetice, și. 10 apere 
-. turi prin cât, sit geometrice.” 

89. Potrivirea între două raporturi ditărențiale,. 
» despre.cari însă nu .ne vom, „mal ocupa aci, se. nu- 

E mesce Ecuidiferință ; d. e.-s—2=7—4.: 
:9o.. Potrivirea între "două raporturi câtali, pe: 

“care se. basză resolvarea - may: multor probleme, 
- se. iumesce Proporţiă. Cei patru teiimeni at-unet - 

- proporţit se scrii ast-fel:: 3 : 4: sia: 6 Şi se ci- -. 

„fese 8 se are câtre 4, precum. 12 se are câtre 6... 

: Deprinderea 91. Să se dea, ca esemplu; 10 ecul-. 
- diferinţe şi ro diferite proporţii. : îi 

91: Termenul: d'ântâiui al. fă-câzur! raport, se 
dice antecedinte: şi 'cel de al douilea, consecin=: 
te; icr termenul = şi al IV-lea al unei proporţii, | 
se numesc estremi, și cel. de al II-lea Și al III-lea, , 

= medii. -- 
“Deprinderea. 92. Sa « se ardte nuniirea termenilor 

- din cele ro proporţii date la: deprinderea : gr. 
„92. Când megit ur unei proporţii s sunt ecuah, d. « e.
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8: 4::4:2, proporţia se scriă = 8: 4: 2 şi se 
numesce proporţii conținută, icr termenul me- 
iti adică 4, se dice mediii proporţionale între 
estremil 8 şi.2. - 

Deprinderea 93. Să se dea ca essemplu, 10 pro- 
porții ordinare cari să aibă termeni! medii ecuali. 
— Să 'se scriă aceste proporții, după regula de sus, 
în proporţii conţinute. 

. 93. Produsul termenilor estremi în veri ce pro- 
porţiă este ecual cu acela al mediilor; d. es. 15: 

5::9: 3; aşa der 15345; 525945. 
“Deprinderea 94. Să se probeze veritatea regulei 

de sus în următârele proporţii . 

13:6::4:2; 25:51140:8; 25 8:4:2; 38:22: 
15: 105 + 4220: 100; 8: 16:32; 50:10::20: 4 

'94. De acea întro proporțiă, unde ar lipsi un 
termen, îl putem forte lesne afla, cunoscend pe cel 

“alți trei; câci de va lipsi un estrem, împărțim pro- 
dusul mediilor prin estremul cunoscut, şi deva 
lipsi un medii, împărțim precisa estremilor prin 
mediii cunoscut; d. '€. 25 :5 :: 40: xX=5X40:25 
=83 ; prin urmare 8 este estremul necunoscut. 

” Deprinderea 95. Să se afle termenii necunoscuţi 
din proporțiile următâre : 

12: 4: 15:x; 80:5i:1:67 9: x::3: :8; 9:x::3:8; 
8: 16: x; 3x20: 100; s:5::40:8, 

95. Opt schimbări de posițiune se “pot da ter- 
menilor abstracți a! unei proporţii, fâră a se schim- 
'ba cu acâsta proprietatea lor fundamentală. Acâs- 
ta se face schimbând estremii şi meqii între sine 
şi punând în locul 'estremilor, pe mes, şi vice- 
versa. Fiă ca essemplu proporția : 9: 3::6:2.
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3::6:2 2:60::3:9, 3:2::9:6 6:9:;:23:3 
6::3:2 2:3::6:9 38:0::2:6 :6:2::9:3 

“ Deprinderea 96.. Să se facă schimbarea de posi- 
țiune a termenilor din următârele proporţii : 

25:5::40:8; 50:20::80:12. 
„96. Întpo proporţiă, ca şi întrun șir d€ rapor- 
turi ecuali, suma antecedenţilor se are câtre suma 
consecinților, precum un antecedinte se are câtre 

__? consecintele săi; d. e. 15:5::9:3=15+9:5+ 
315 52408: 1535. Se 

Deprinderea 97. Să se probeze veritatea regulei 
de sus, la următârele proporţii: . a 

6:42::1:7428:4::84:12;9:83::27:9; 16:4:: 
40: 10; 11:5::44:20. | | a 

9: 

9: 

„CAPUL 
DESPRE REGULA DE TREI, | 

“A, Esplicare, 

In. Bagă de semă şi scriă pe tablă numerile ce vel audi : 6 zi- 
dari mi-aii lucrat într'o di 8 metre, zid; aş dori să sciii, câteme- 
tre mi-ar lucra 15 zidari? — Sc. 6. 8. 15. — In. Câte numere 
at scris? — Sc. Trei pe 6, pe 8 şi pe 15. — Inv. Şi ce dorim să 
aflâm ?— Sc. Numărul metrilor ce vor Incra 15 zidari. — In. Aşa 
dâr câţi termeni cunoscuţi ni s'a dat în acestă.problemi? — Sc. 

- "Trek, — In, Şi ce ni se cere? —.Sc. Să afiâm un al patrulea ter- 
men. — Înv, Aşa este; vedeţi der că aci avem o simplă proporţiă 
cu 3 termeni cunoscuţi şi unul necunoscut. — Scriă der acestenu- 
mere în proporţii, puind în locul. termenului necunoscut litera X.— 
Sc. 6 :8:: 15 :x. — In. E6rte bine, şi acestă problemă se des- 
lesă prin Regula de trei. -- Aşa der ce este regula de tre — 
Sc. + . + — In, Citiţi şi ţineţi minte regula 97, oo 

In. Câţi termeni cunoscuți s'aii dat în regula de trei de sus9— 
Sc, "rel termeni, — In. Să-ţi mal dai o problemă, însă scriă tote
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* Sei-şi mat mulţi. -— Prin. urmare de. câte-feluri, pote fi regula de 

“umeriile:e “ce vel augi:: 6 muncitori ali. priişit: în 14 dile,: 12. ozd-' a 
“ne porumb; să 'se-afle:15 muncitori în 20-.gile, câte pog6near pră- e 
Şi2 — Se. 6; 14123 î.15.20: 5: — In. Câţi termeni ai aci? : 
"—— Scol,-Cineă cunoscuţi:şi unul necunosetiţ, — Înv. Aşa. der câţi... 
“termeni pote. avea 0 regulă de trei? — Sc. "Trei sei cinci: = În, ta 

"trei 2— Se: De două feluri : I.când ni se daii numai 3 termient cu- : - 
noscuţi şi 11 când, ni se daii mai-mulţi. — In..Aşa, şi în casul I-iii. 
se numesce Regulă de “trei simplă, î6r în casul II n, „Reguli ia 

de trei compusă. — Citiţi regula 98. 
„_* *-Tav Cum Sunt termenii ce ţi s'a dat -Ja aceste regale de tă; - 

: sunt; ed abstracţi, s6i. concreţi? —- Sc. EI sunt: concreţi. — “lov, : 
2 Pentru 'câ?'— Sc. Pentru că în prima problemă arăt numărul zi-.: 

  

„2. “darilor, şi al metrilor, ir în a doua, numărul muncitorilor; algi- i 
„* elor şi al pogânelor. — In. Bine, tusă în aceste probleme, no! a- ! --: 
:--verm mai mulţi țernieni, şi nu numai 2-şi 3, după cum al menţionât,... -.- 
i —Ce arăt cel alţi termeni ?---Se. Totcea ce ati arătat cel Wânttii, - - -- 
.“câcă suht câte doui de acelaş fel. — In. Aşa der într'o regulă de... 
tre simplă, s6i compusă, cum trebue. să. fă termenii &; Se Cate E 
îi „_doui omogeui, scii de acelaş fel: Ea E PNI 

“In, Seriă încă o dată regula de: tra simplii, ce am luat mal, sus 

“ca essemplu. — Se. 6 zid :.8met: : 15 zid : x metr=? — Înv. i i 
“ Carj sunt; termenii omogen” în: acestă: regulă de tret?: — Sc. Gea: 

"+15 zidar: şi 8 cu x metrii. — In..Să cercetâm acum: să vedem în 
“ce raport: stati-:acesti. termeni. — 6 zidari 'aiă zidit 8 metrii zid, o 
-"d6r 115 zidari câţi metrii vor” zidi? —Ce cred, 15 zidari sunt mal 
o mulţi, ca omogenul stă, 6. zidari 2;— Sc. Sunt; mat mulţi. — In. 
Der x metri fizvor: mat mulți:ca 8 metrii? adică:15 zidari vor lu-" E 

- oraimat” mulţi: nietrit, ca 6 zidari. cari ai. lucrat 8 metril:— Scol.: 
"Mar mulţi. — In: Aşa. der ce aii făcut; termeni! raţiet a I-a înra- : 
“port.cu omogenil lor. din. raţia; [-iti 7 — Sc: Ai. crescut amândoul.. . 

Im: Încă un essemplu î.6 zid : 8 met :: Aizid : 12? În cera- . . 
m port Stai acesti “termeni? —. $6.:4 zidari Sunt mai: puţini ca 6zi= e: 
„i “dar; der şi-a metrit;e vor fi niat puţine că 8 metrii, “fiind că4 zi- 

.  dark-vor juca neăpărat: may puţin-ca 6 zidari. — Tv. Aci ceai 
i „făcut termenil răţiei a Il-a'1n raport cu omogenii lor. din raţia 12: : 
î— Sc. Sati Bcut:amândoul mal miel. —— In. Adică ati descrescut; m 

E _ prin urmare afirmâni că'când amândoul termeni! din raportul din 
ră al-unel proporții, “cresc stii descreşc deopotrivă, regula de tret 

„se se ice drepti - — Cand « se o gice i regula de trel repiaţ - — Sora ae
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„— “Ta. “Bânte; bine ; Serii ali problemă : "ret cat, mâncind o co- E 
ta fân în 15 dile, si. se afle, 9 cai în câte gile ar mâncazo. — * 

i Se. 8:15:09 Ta. Cerceteză şi vedi cum stai terme- i 
„mil raţiel, a, Ii, în raport cu omogenil lor din raţia Ii. — Se. : 
+“ "Dermenul 9 cal este de trei orl nat mare ca omogenul stii din ra- 

„1 ţia Li; x gile tnsă, trebue să fiă de trel ori mal mic ca omogenul - 
m săi 15 “ile; “câci, se. înţelege de'sine, că 9 cat xor mânca, de irei . 
E orl. mai-curțud o copită de fân, de cât 3 cat. — In. Forte bine 

= d aşa d6r ce fac termeni! raţiei a II-a în acâstă proporţiă ? — Scol.. 
ri "Termenul I-ik a crescut de. 3 ori, itr termenul necunoscuti va des- | 
3.“ cresce de 8.orl, în raport cu omogenil lor. — “In: Aşa este; jineţi . 
„în. der minte; câ cind termenil proporțieă « se găsesc în acest, cas, .re=. 
“= gula de tret 'se dice inversă. — Ce numin regulă de trei dreptă? 
— Ce numim. regula de-trej inverst? — Citiţi şi regula 99. : 
Ins Vino Stane, şi scriă pe tablă problema ce-ţi voii dicta : 9 
cal ai “mâncaţ,: ante? ur tinip 6re-care, opt sute dece oca orz; săse 

“afle, două cal 1 acelaş timp; câte oca,: vor.mânca? — Scolarul : . 
9 810: 9 — In. „Prin ce se deslegă acâstă; problemă? . 
pt Se Tri E de trei, — = În, Ce fel de regulă. de trei este a- 

„* Toesta, “simplă sei. compusă? — —'8e, Simplă, pentru, că are-riumai 3 
27. "ternienY cunoscuţi şi 1 necunoscut. — In. Der este ea drepti; sâii - 

-. via invers 9.-—"Se, Este dreptă, fiind că amendoul termenii Taţiei a 
Ş „2. 11-adeserese de'0 potrivă. — In. Bine; dâr co este regula de trei? E 

   

| 

Se 0 simplă. proporţii, în care ni se dâ trei termeni cunoscuți - 
şi ni-se cere'a afla pe al patrulea necunoscuţ. — In; Cura se află 

Ai termenul. necunoscut dintro proporții 2. — Se, .. ..— In: Desiâgă 
2: -der problema, de sus prin. ajutorul portii! — _ se. Împărțima - 
“*: “produsul-megiilor prin estremul cunoscut : 810X2—1620: 9=.. 

=" 180; aşa der,:180 fiind: esțremul necunoscut , resultă evident, că: 
2 cal 3 Yor mânca. 180 oca Orz; —:In. Forte bine; acâstă. problemă . 
|. ș Ansă,'se pote deslega. şi prin reducârea la uniţate, aflând -adi- . 
a 3: că necunoscutul; anti; pentru o singură unitate şi apoi; pentru - 

tote unităţile din: problemă, : — Bagă de sâmă. — Decă: 9 cat al - 
: 2, mândat 810 oca 0rz, de câte ori mal puţin va'mânca-un cal? —.. 
„„.* Se: 1 cal ra mânca de:9 ori. mal. puţin: — In: Scriă resultatul pâ'. 

i tablă, —:Sc.:810 : 9229 —-Inv. Este bine şi aşa, însă ca să-iu.. 
NNE Jucrâm de două ori, seri. resultatul în formă de fracţiă. = 50.810 

E “-—dn,-Să- merger înainte. — Decă un cal. aii mâncat 810 oca 9. 
ji... orz, de câte oră mat mulţ.vor: mânca 2 cat? — Sc.:.2S'cal vor: 

Să „ânca de 2 2 ai mal mult; pa, urmare n! "averi de cât a mulţi | 
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810 cu 2, — In. Seriă acesta, regulat pe tablă şi apol termină lu- 
9  crarea. — Se. 210 Sa — 1 — 180 oca. — In. Vedi dâr   

că şi prin acest mod ne a dat acelaş resultat, — În câte moduri . 
prin- urmare se pâte deslega, o regulă de trei simplă? — S6.;.. 

_— In. Vedeţi regula 100. 5 
Ins Aş6ză pe tablă şi acestă problemă : 7 lucrători, ati terminat - 

- un lucru 6re-care, în 42 gile; să se afle, 14 lucrători, în câte dile : 
ar fi terminat acelaş lucru? — Sc. 7 ::42 ::; 14 : x=—9 — Int, 
Prin ce se desl6gă acestă problemă? — Scol, Prin regula de trei 
simplă. — Ie.. Der ce fel de regulă este acesta, dreptă stii inver- 
să 2 — Sc, Este inversă, pentru că cu cât numtrullucrătorilor din 
raţia a [l-a a crescut, cu atât numărul dilelor va descresce: — In, 
Cum acesta? — Sc. Ac6sta este natural, de 6re ce 14 lucrători, 
vor urma, neapărat să termine acestă lucrare, în ma! puţine gile, 
decât 7 lucrători. — In. Forte bine; şi regula de trei inversă se des- - 
legă tot ca cea; dreptă, însă când facem acâsta prin ajutorul pro-.. 
porţiilor, trebue să schimbâm între denşii termenul I-iă cu al WL. 
— Lucreză, dâr problema, de sus în ambele moduri. — Se. lit, 
7:42: 14:54:42: Ti s3490X7: 14; — aşa dtr 
42722294 :.14=—21 ile, Aa 

“IL. Dâcă 7 lucrători ai terminat un lucru 6re-care în 42 dile, 
„1 id. va termina acelaş lucru, în de 7 ori mai 

“multe gile, adică în 427 gile; . 
„ir 14" id... vor termina acelaş lucru, în de 14 ori mai 

puţine gile, adică în 27; prin urmare 
> 425K1722294 : 14—21 dile. In. Bine; aşa, dâr cum seresolvă re- 

  

4 

gula de trei simplă şi inversă? — 8c...,. — In. Nu uitaţi re- - 
gula 101. 

In. Altă problemă + 8 lucrători, săpână în 9 gile, 12 pogâne po-' 
rumb, să se afle 10 lucrători în 15 ile, câte pog6ne or săpa ?— 
Prin ce regulă se.pâte resolva acestă problemă? — Scol: Prin re= 

„ gula de trei. — In. Prin ce fel de regulă de trei? — Se. Prin re= 
gula de trei compusă. — In. De unde cunosci că acesta este o re- . 
gulă de trei compusă? — Se. Fiind că are maj. mulţi de trei ter- 
„men cunoscuţi. —, In. Scri'-o der pe tablă. — Se, Slucr. :9].: 12p. : : 10lucr. : 154. : xp.=—?—Inv. Bine, însă la regula de trei "compusă, dreptă şi inversă, se scrii termenil ei în 2 rânduri, aşa
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- ca omogenii să fii unul sub altul, şi necunoscutul înrOndulde jos. . 
— Scolarul 8 lucr.... 9 dile... 12 pogâue | 

- 10, 15, Xp 9 — Înv. Forte - 
bine. Acum, dâcă voim să o resolvăm prin ajutorul proporţiilor, 
trebue să se compare pe rând fiă-care pereche de acelaş fel, cupe- 
-rechea unde se află necunoscutul, să se lase termenii ce se vor gă- 
si ta raport invers la locul lor şi să se schimbe cel ce se vor gă- 

'si în rapurt drept, scriind pe cel din rândul de jos, în rândul de 
„Sus şi vice-versa. — Pâ acestă lucrare, — Sc.. 8 lucrăt. a săpat . 
întrun timp 6re-care. 12 pog6ne; 10 lucrători în acelaştimpeâte | 
pogone vor săpa? — Vor săpa mal multe, fiind că sunt lucrători 
„mal mulți. — 'Termenil găsindu-se in raport drept, le schimbâm . 
locul, puind pe 10 lucr. în rândul de sus şi pe 8 ucr. în rândul de - 
jos, — In, F6rte bine; continuă. — Sc. Decă un număr 6re-care 
de lucrățori aii săpat în 9 gile, 12 pogdne, der acelaş numir de lu- 
crători în 15 dile, câte pogâne vor stipa? — Vor săpa mai multe, 

, fiind că şi dilele sunt mai multe. — Yom schimba der. şi aci locul 
„termenilor, fiind că ci se găsesc asemenea în raport drept. — A- | 
vem prin urmare acum problema, | 

10 lucr. ... 15 ile... 12 pog6ne , 
8» 9, 3 —=2 — Inv. Tor-. 

mal aşa; acum fă produsul termenilor din rândul de sus, şi-l îm- - 
părţesce cu produsul termenilor din rândul de jos; iâr câtul aflat, 
va fi numărul ce căutâm. — Sc. 10X15X12 : 8X9—10X15 
=—150X12=—=1800 : 8XX9=—72; aşa der 1800 : 72—25 po- 
gone. — Iu. Fâ acestă lucrare şi prin reducerea la unitate, proce- 
dând ca la regula de trei simplă. — Scriă problema întocmai după 
cum ţi s'a dat, câci aci n'al trebuință a compara termenii şi apot: 

„urmeză, — Se, a 

  

  

Slucr.... 9 qile... 12 pogâne 
O 

“8 lucr, în 9 dile, a săpat ...... + 12 pog6ne 
1 1 29: va săpa de 8 orimatpuţin,-22 , 

1 . „l i » 2 „usi, 2 să E) 

10 ala al a mut RĂI 
0 ela al pia ISOL,



12. -- DESPRE PROPORTII ŞI DIFERIIEI ecuLe aa 
  

| can e - spa 190.25) rege. a - m: Pone, ne; ti 3 | 

„vale acuma şi ţineţi minte regula 20 2, . ie 

:B, Rogulo şi aeprinăori 

| "97.: Regula de. trei este o simplă p prâpâriă SR 
" în'câre dâniduoni-se trei termeni: unoscuţi, se ce- - 

: » -reaseaflaun al patrulea ; necunoscut. “Termenul ne- 

  

| “cunoscut s se arctă obicinuit. prin. litera: x. De es... 
Nae 76 zidari mi-ai lucrat într'o di, 8 metrii-zid ; ;aș. do-: 
iri să sei, 15zidari câți metri! mi-ar. lueră î în ace-:. 
- laş. timp? Acestă. problemă se deslegă prin. regula: 

„= „destrei; ea! 'se scriă: prin urmare ca: Q simplă pro- E 
“porțiă ::6 :8: 15: x. : 

Deprinderea 98. Si se dea; “upe: essemplul de: i 
Si sus, Io diferite probleme, cari: să se potă deslega Să 

“prin regula de tret:. e 
08, „Regula. de trei este. de. 2 , felurr: Liu Sic: DR 

- plă; când se daii,. "după cum am: vEdut mmal.sus, .. .. 
numai trei terment” cunoscuţi 'şi- se-cere.a se-afla: 
„cel de al patrulea necunoscut;'d; e.6:;8::13 3 :3% 

* şi al Il-lea- Compusă; , când! se: dati ma! riul de.; i 
“trei termen: cunoscuţi şi se cere ase afla unul n&- :: Si 
“cunoscut; d. e. 6 muncitori, prășind în 14 sile, i 
pogâne: porumb să se afle, 13: muncitori ,. în 20 * 

  

„ dile, câte.pogâne ar prăşi? =6. 14:.12::15,20:X; 
Deprinderea 99. -Să.se:dea.5 essemple de regu- 

Ba la de trei simplă, şi 10 o 'essemple de regulă de trei i 
compusă. 

AR 99. Lao. regulă; de trăi, atât simplă, cât şi e com=: 
pusă, termeni! e! trebue să fă câte! dou omogeni, . | 
„S6ă de acelaș fel; — Termenii: omogeni pot Â în, . 
„tre denşii i în raport drept, seu în . raport î in- RR “
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“Vergi: — Dour, termen. se. “die că sunt: în raport: 
J „deep cână 'amendout! cresc, scii descresce de 0po-.: 
-- trivă d. es. în' problema. : 5. coţi postav. au costat - 
40. let; der,8 coţă, „câţi. lei vor costa? = 5 : 40: 
8: =? termenii sunt în raport drept, câci ttca 

-*- 8 cotată crescut. în raport cu: :omogenul stil 5, va 

-..- eresce Şi necurioscutul î în raport cu: -oniogenui. său 
: "40 lei. de 6re ce: 8: coţi vor. costa .neapărat mat 

= * mulţi ler, de câ 5 coţi. — Termenil se dic că sunt! "5 în-raport'invers,.- când, cu. cât “unul: 'din ei cresce,. 
-cu atât cel alt se: “micşoreză; 'di-es.'3 cat mâncând 
„0 „copiță, fân în 12. sie, să se:afle.g cal în câte. dile 
“ar mânca-o ?: =3. “9: x Aci termenii sunt". 

„»_: în raport invers, căci pre 'când'termenul al treilea: 

    

: "adică 9 cal, a crescut: de' trei ori în raport cu 0= 
a mogenul ste, cel de al patrulea, adică necunoscu=: 

îs tul, se va micşora de atâtea ori; şi acesta se înțe- 
i, Jeg. de. sine, .câct.9 cat.vor mânca: de tret-ori may 

E “curând o copită de fân, de cât 3. cât. = Deaci însă... 

   

| “* resultă, că: regula de trei pote îi drept și in-, 
-: Yersă. 

_ - Depinderea 100. sa se, dea, ca , cssemple; 5. pro: 
- le de: regula de trei dreptă,, şi 19; A regula - 
“de. trei: inversă.: i aa 

„100. Regula dat tret simplă şi îs stă, .: “se 2 :păte E 
aa îi solva în 2 modairi + I,:prin ajutorul proporției, aflând: 

  

după cum.s'a vegut la „proporţii, termenul. necu- 
noscut; s6u II, prin reducerea la unitate, aflând ;:a=.: 
:dică. necunoscutul ânteiii pentru o singură: “unitate 

- şi.apot; pentru tâte unitâţile” din. problemă. De es. 
- probleina : 7. 6meni săpând: 35. metril loc, să sea-. 

Ales 6ment, câți metrii. vor săpa? se deslegă după. 
se podul; Lin, îmulțind: megiă î între” e dânşii şi împăr-. 
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ţind produsul cu estremul ctinoscut; prin urmare 
7 i 35 îî 15 î X=35X15:72=75, S6i x=73 metrii, | 
iâr după modul al II raționând ast-fel : de Gre-ce 

„7 6menl aă Spa. ce... 85 metril, 
„om va spa de 7 or mal puţin, adică, B- ,; 

ir 15 6men! vor săpa de 15 ori mai mult, adică Sea a-i 

prin urmare x=35X15 : 7275, sci x=73 metrii, 
Deprinderea. 101. Să se resolve prin ambele mo-. 

duri, următârele regule de trei : Decă '5 coți au 
costat 35 lei, cât vor costa 13 coţi?—- Decă 4 oca. 

„at costat 7.4 le, cât vor costa 16 oca? — Decă - 
23 metrii zidăriă ai costat 3o let,-cât vorcosta 13 

metrii? — ete, 
„101; Regula de trei simplă şi inversă se deslegă 
ca şi cea dreptă., cu deosebire, că când facem a- 
cesta prin ajutorul proporțiilor, trebue să schim=- . - 
bâm între denşii termenul I-i cu al III-lea. — D. 

e. problema : 7 lucrători .săpând un loc 6re-care 
în 42 dile, să se afle :14 lucrători în câte dile ar fi 
“săpat acelaș loc? se resolvă prin ajutorul propor- 
"ției, schimbând între denșit termenul I-i cu al III . 
şi urmând apol'ca la regula de trei dreptă: 
7:42 14 314049: 7 xp 490X 7: 1921 die: ! 
i€r prin reducerea la unitate, raţionâm întocmai ca 
la cea drâptă, . . .. . ae 

Deprinderea 102. Să se iea, după voe, 3 proble- 
me de regula de tre! simplă și inversă, şi să se re- 
solve după amendou& modurile. a 

„105. La regula de trei compusă, drâptă şi înver- 
să, scrim termenii în dout rânduri, aşa ca omoge- 
ni! să viă unul sub altul, însă necunoscutul în rân- 
dul de jos. Comparând apoi pe rând fiă-care pe-



y DESPRE REGULA DE TREI : REGULE ŞI DEPRINDERI 395 
  

__reche de termeni omogenă, cu acea unde se află 
necunoscutul, lăsâm termenii ce se vor găsi în ra- 
port invers la locul lor, icr pe cei găsiţi î în raport 
drept ÎN schimbâm, scriind pe cet din rândul de jos, 
în rOndul de sus şi vice-versa. La urmă împărțim 
produsul termenilor din'rândul de sus cu produ- 
sul termenilor din” rândul de jos, icr câtul aflat va 

fi termenul ce căutâm. — D. e. Spre a se deslega.. 
problema : decă 8 lucrători, în.9 dile, ai săpat 12 
pog6ne'viă; 10 lucrători, în 13 dile, câte pog6ne 
ar săpa? se 'procede după cum urmeză : 

8 lucr, 9 dil. 12 pog. Făcendu-se comparaţia “termenilot şi gsin- 
“ a ă =) du-se amândout perechele în raport drept, 

10, lar: schimbăna locul lor după cum se rede şi r- 
. N “ mâm după regula de sus : 

10 ? 15 ? 12 P __10.15.12 __Î800. 6 
81 9 n 55 "7725 pogâne. — 
Însă regula de tret compusă se pâte resolya ş şi prin 
reducerea la. unitate, întoemat! după cum s'a art- 

“tat la regula de trei simplă; d. e. 

-8 ucr, în 9 dile ai săpat .. în... „12 nogăne - 

“1 na 9 a: a săpa o 8 ori mat puţin. pag 

1 >» 1  %a săpa Incă de 9 ori mai puţia: E 

10: > ali vor r săpa însă de 10 ort mat mut 1210 

Pe „2.10, 15 
10 215 „Vor spa încă de 15 ori mat mult 239: ca 

12.10.15__1800_.- ia 
aşa der —g. Ş = 225, pogâne. 

Depr inderea. 103. Sa. se iea, după voe, 5 e essem= 
ple de regula de trei compusă, şi să se. resolve i în 
ambele moduri. |
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. „CAPUL i 

„3 1 RRGULA DE INTERES SBU DOBANDĂ, 7 

  

4% ImCereste taicăi tit Damitre? — Sc, Neguţitor, — Ii. Cefel 
„247 de negoţ face? — Sc.: Cumpără şi vinde grâi, porumb, ete.— lu... 

„= ="AI băgat de s6mă, .p6 ce vreme cumpără producte: mat multe? —. .. 
„Se Cumpără t6mna şi ierna.--— In. Și când-le vinde? — Se. Pri-. i: 

- mă-vera și vera. — In. Der când nu vrea, s6ă nu găsesce săcum- -.. * 
„pere producte, ce face cu. banii? — Ît ţine Gre închişi în ladă?—.. *3.: 

"te regula-103, 7 în. 

E „86. Ba, nică de cum, atunci îi dâ cu' împrumutare la alţi neguţă- 
tori, cari ai trebuinţă de baul.:— In. Şi „de ce'i dâ împrumut şi... 

- nu-i ţine mat bine în.ludă 2 — Se. Ca să se folosiască, câcr împru- -- 
= mutându-l îea la et dobândă. — Inv; Forte bine; aşa dor ce este -. : - 

interesul să dobânda? — Se, i. „ — In: Cităţi şi ţineţi Min 

-. “In, Ce primesce taicăl 48 în schimb pentru banit ce împrumu: 
ă tă? — Se; Un înseris'sâă o poliţă. — In. Şi ce se cuprinde îna= . ..: | 

cele hârtii? — Se. Suma banilor împrumutaţi şi sorocul cândtre- -. - 
- bue.să se înapoeze. — In. Să scit că suma împrumutată se numesce. * 

- “Capital. — Dâr când se face împrumutarea, “nu se hotărasce şi - - . 
>. „dobânda ce urmeză â se plăţi? — Scol. Din contra, “se hotărasce --- . 

. “tot-d'auna. —.In, Şi câtă dobândă se hotărasce?.— Sc, Cand-12 - 
“la sută, când 15; când şi mat mult, după vreme. — In. Bine; să - | 

Sci! însă că dobânda la sută, se dice, procent. — Vedeţi dsfini- | 
. țiunea 104, Si i PT 
„Im, Scrit pe tablă, doni-spre-dece la sută; ast i cifre. — Sc. E 

„:12 la 100, — In. Bine este şi aşa, însă în comerţ se'seriăi::1290. . 
„.— Vedeţi regula 05, ..* -. PR Re 

___ În. Aşa dâr ce numim interes?. — Capital 2 —— Procent? —, 
o “Cum se scriă procentul? — Forte bine; însă prin ce operaţiă, credi, - : 
că putem afla interesul. unui capital Gre-care? —:Sc. Prin regula :. 

de trei. — In. In realitate, prin regula de trei; însă, maipescurt, - 
1 putem afla prin regnla de interes. —S% luâm 'un essemplu.:.: * 
„Să se afle dobânda, pe 5 luni, la capitalul 10,800, cu-10%o peâii,. - „ŞI să deslegâm problema, ântsiii, prin regula de. tret compusă. —. - „7 Aglali-o pe tablă şi Iacrezi-o, — Se e



- DESPRE REGULA DE ISTERES : Eeuloant 197 
  

i 100 an 12 luat, 10, proc: 210800. W_, 
10800 Di Tia 100 + E = 

"100.10 540000; e a 
"100-1 12 7299 Pato==450 dt procent. 

“max, Bârte bine; spize-tnl însă: “cum “ai Jucrato? : — Se.. - 
sa ni Der numerile „cari le.al tmulţit; ce arât'ele2 —: Be. Capita- | 
“ul, timpul şi procentul. : — "In. Şi.cu ce ai împărţit produsul lor? * 
— Sc; Cu 100X12. — In: Aşa dâr cum se pote afla mai pescurt, 

e : dobânda unui capital? — Spune: ce.al făcut la urmă ?2-—.Sc, . | 
i In; Tocmal aşa; vedeţi der că aflarea interesului, îu reclamă 
"2-a se formula neapărat; problema, în: regulă de trei, ci 'este de ajuns 
„a se îmulţi capitalul,-cu proceatul şi cu- pu Şi a setapirțipro- - 
„dul cu, 100, după e cum preseriă regula 106: , ă 

„n Rezalo şi denriuăei., pe ata i 

. 163. Interes seu dobândă, numim folosul î în . 
„bani ce trage cine-va de la o sumă € ce împrumută Ra 

pe un timp | Gre-care. - ” 404. Suma împrumutată se numesce. “Capital; | 
it dobânda la sută, Procent, . | 

“105: Procentul se scriă tot- dauna astfel: o; , 
- d. e. 1090 : şi se citesce 1o'la sută. 

3 - 106. : Dobânda unui capital: se. află imiilțâniă da" | 
:pitalul cu procentul şi cu timpul, şi împărțind pro- 

*: dusul aflat prin 100, de seva cere dobânda pe ani, : 
 - Brin 100X12, când 'se Va cere pe luni, şi în fine). | 
„prin 100X360; decă « se va.cere pe dile. D.e.vo-. 

- ind a afla dobânda, în timp de 9 luri, la. capitalul . 
"15,000, cu 120%0 pean, operâm după cum s'a de 

Ie „monstrat la-esplicâri. 
Deprinderea 104. Să se resolve problema d ds sus,, 

IEI atât prin regula de interes, sât şi, prin regula, de: , 
-î. trel compusă; - 

„ Deprinderea! 105. Sa: se esolve. şi “următârele
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probleme : Capit. 5300 lei, timp 30 dile, procent 
121f2=? — Capit. 18000 lei, timp 612 luni, pro= 
cent 15=? — etc. : .: , a 

| CAP, IV 

- RBGULA DE -SCONPT, 
| | A Esplicâri. | 

În. Dir Jecţiunea precedentă aţi văgut,-că neguțătorii, sei ban- cheril, când ai bani de prisos, îl dă cu împrumutare la alţii şi primesc în schimb pe lingă un bilet sâii o poliţă şi o dobândă 6re- „care. — Ce cregi tu însă George, că ar face un asemenea neguţător, decă i s'ar ivi şi lui, înainte de a-şi putea primi banii împrumutaţi 
indărăt, o neapărată trebuință de bani? — Sc. S'ar împrumuta şi? | el. — In. Este adevărat că star împrumuta tusă ar putea scăpa şi 
mal lesne din încurcătură, vindend altuia biletul scă poliţa, cucare 
are a priimi, preste un termen Gre-care, o sumă de bani; câcia- semenea hârtii se pot vinde ca ork-care altă marti, — Într'un a=. semenea cas însă, ce cred, fi-va 6re drept a i se plăti intrega, su- mă din bilet? — Sc. Cred că mar fi drept. — Inv. Şi pentru ce. mar fi drept? — Sc. Pentru că cumpărătorul biletului trebue să : aştepte un timp 6re-care pină să-şi primescă batil cuprinşi în- „tr'6nsul,-i€r pentru acest timp are dreptul să beneficieze de o do- bândă 6re-care la banii numărați. — In. Porte bine; să sciți însă - că suma de bani ce se reţine din totalul-unut înscris, plătit înain- te de termen, se numesce Scompt. — Vedeţi regula 707. In. Să suposâm, că având o poliţă de le 2000, a câria termen de plată este preste două luni, m'am învoit să o scomptez cu 1200. —— Fâ-mi Stane, socotela şi aretă-mi, ce sumă trebue să mi sere- ţiă din totalul poliţit? — Sc. Acestă problemă se desltgă prin re- 

gula de interes. — In. Bine; lucr6ză-0 der. = 50, a 
48000 
1200 40; prin urmare vi se va reţine ca scompt lei 40. — In. 
Porte bine şi acesta se numesce scompt din afară, Ardtă-mi însă la, ce sumă se cuvine acest scompt? — Sc; La lek 2000. — In. Der care este suma ce-mi va număra scomptatorul, după cera
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reţine scomptui de lei 40, ce i se cuvine? —.Scol. 2000— 40=— 
1960 ie. — Inv. Vogt dr că în 'casul ântâiăi, scomptatorul mi-a 
reţinut: dobânda pentru întrega sumă din înscris, pe când el putea 

__să mi-o reţiă numai pentru adevărata sumă ce plătescă, adică pen- 
"tru le 1960; — Care scompt i se pare prin urmare maj drept : 
i scomptul din afară sei acesta din urmă? — „Se. Acesta, din urmă. 
22 In. Pentru cop Se. : .3— In. Porte bine, şi : acesta se nuinesce 
Scompt din untra.: —— De câte feluri este prin urmare „ScODp- 
tul? 86: 3 22 In. Vedeţi şi definiţiunile” 108, 109 şi 110. 

In..Cum aj aflat tu problema de sus scomptul din afară 2 — Sc, 
Procedând întocmai ca, la regula; de înțeres, — In. Tocmai aşa; 
citiţi şi regula 77. - 

In. Să gtisim acum la acâstă problemă şi scomtul din untru.- — 
Care este suria poliţii? — Sc. Lel 2000: — Inv. Care este pro- 

: centul? — Sc. 12%/0.. — In. Şi când urmâză a se plăti? — Scol. 
- Preste două luni. — Inv. Forte ei află mal ântâiii dobânda la 

Jet 100, tn 2 lunt, câte 12%, — Sc. Mosaz = i200= 
urmare 2 let este dobânda. — Im, taţii acum suma din poli- 

ță cu 100, şi produsul împiirțesce-l cu: 10042, adică dobânda el 
2000.1 00 __200000 pină la termen. — Sc. 0003 200000. 960 80 103. 0 lot. — Îpy. 

=—2; prin 

„„* Acesta este suma adevărată ce urmeză a se plăti pentru polita de 
> lei 2000, reţinendu-se scomptul din untra pentru 2 luni, câte 12 
_9fp, — Aşa der cum se află scomptul din unţeu? - — “Se., — 
In. Citiţă şi jineţi minte regula 112, 

B. Regule şi deprinderi. 

107. Scoinpt numim suma de bant ce se reți- 
ne din totalul unui înscris, care se plătescei înainte 
de termen. 

108. Scomptul este de 2 feluri : I-ii Scomptul 
- din. afară şi II-lea Scomptul din untru. 

"109. Scomptul din afară se numesce dobânda” 
pînă la termen, reținută la totă suma cuprinsă în 

| înscrisul ce cumpărâm. 
110. Scompt din untru se chiamă dobânda pînă 

“ 9
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la termeni, reținută nurhal la adevărata sumă ce 
 plătesce scomptatorul pentru înscrisul cumpărat, 

„L11+-Spre a afla scomptul din afară al unui în- : 
scris, procedâm întocmai ca la regula de interes, 
_Deprinderea 106. Să se resolve următârele pro- 

bleme : să se afle scomptul. din afară al unui în= . 
„“seris de ler, 3600, care este a seplăti cu 43 dile în= 
nainte de termen, însă la care urmeză a se-reţine 
un beneficii de 1590. — Care'este .scomiptul din 

„afară al unut înscris, ce se. plătesce cu 2 1/2 lant 
înaintea termenului săi, der la care urmeză să se 

E reţiă 1890? 
- 112. -Spre'a âfla scomptul din untru, îmulțim 

„„. suma din înscris cu 100, şi împărţim produsul cu. . 
"100, plus dobânda-er pînă la diua de plată, icrcâ- . 
„tul aflat va fi:suma adevărată'ce trebue a se plăti : 

- pentru înscris, adică suma lut, minus scomptul din 

” „:Deprinderea 107. Să se afle scomptul din întru. 
„ la problemele date în deprinderea 106, precum și, 

-. la alte 3 probleme, luate după voe. . E 

CAp.V 

REGULA DE TOTĂROȘIĂ. 

A Epic, 
Inv, Fiţi atentivi, ca să răspundeţi bine la întrebârile mele: — 

Să presupunem că doui precupeţi s'aii unit între denşil, şi alt ho- 
„târât să facă un negoţ 6re-care în tovăroşiă, însă unul a depus ca 

„.. capital lei 500, icr cel alt numat lei 300. — Cregi tu Iliă, că ar 
fi drept, să iea fi-care dintr'enşi! pârţi egale din câştigul tovăro- 
Şici? — Sc, Cred că n'ar fi drept. — In. :De-ce n'ar fi drept? — - 
Sc. Fiind-că cel care a depus un capital do let 500, ar trebui-să |
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iea 0 parte mat mare, ca, cel cu capitalul de lei 300. — Iv. Aşa 
“este; der d6că fiă-care dintr'enşil ar fi depus un capital egal de let 

500, însă unul Par lăsat în tovăroşi6 6 luni, iâr cel alţ numai”. 
4 luni, în ce raport ar trebui st împartă câştigul 2. — Sc. Cel care - 
a lăsat capitalul numai 4 luni de gile; ar trebui să iea o partemaf.. 

„1... mică din câştig, de cât cel care Da lăsat 6 luni, — In. Pentruce? | 
i Se, i e —.]n, B6rte bine; modul însă cum s6 împarte câşti= -: 
““gul s6ă paguba, între dou sei mai mulţi tovaroşi, proporționat-cu 

. 

capitalul fiă-câruia, şi cu timpul în care Sait speculat; aceste capi- 
taluri, ie învaţă regula do-tovăroşiă. — Vedeţi regula 713, 

> 4 Inv,, În problemele de tăvăroşie date mat sus, co deosebire gă- . 
sesci? — În problema a două, cât timp ai stat capitalurile în to- -.-: 

„. Yăroşie? — Se; AL unuia a stat 6 luni, iâr-al celui'alt 4 luni, —. - 
“In. Adică capitalurile n'aii stat tot acelaş tizip în „tovăroşie ; 'dâr 

- în problema ântâiii ? — Sc, Ele aii stat acelaş tităp. — Înv. Aşa : 
- - der, câte casuri se pot ivi la o regulă de tovăroşie? — Sc. Două; |. - 

I. + 3 11... — In: Porte bine; citiţi regula 774. -. 
„» 2? Inv. Să luâm un essemplu no : un tovaroş: a depus ca capital 

"1000 lei, altul, 1500 lei, şi cel din urmă 2000 ej; cari, după un': 
comerciii de un: an de gile, s'aii ales cu un câştig total de ler3000.: 

- ş— Prince calcul s'ar putea împărţi acest câştig, la cel 3 tova- . 
„Toşi, însă întrun mod drept şi proporţionat cu capitalul fiă-câruia? 
— Sc. Prin regula de tovăroşie în casul 1. — Iv. Aşa este, tusă 

“* şi,regula de tovăroşie. nu este de.cât o întrunire de mai multe're-: . 
„= gule de tref — Seriă. pe tablă capitalurile date, iisemnând numele : . 
-- tovaroşilor cu cele trei Mânttiii litere. — Sc::A..1000 ;B. 1500; - 
„0. 2000. —'In. Adună acum tâte aceste 3 capitaluri şi.fâ din su- 
mă, termenul I-i al proporţit, icr din câştigul total, termenul al . : 

- Ilclea. — Sc... ; — In. Şi:care va fi termenul al treilea? — Sc. 
"Termenul al III-lea, urmând să fiă omogen;cu termenul I-ii, se va 
- forma neaptrat din capitalurile speciale. — In. Aşa este; dâr ter- 
menul al IV-lea? — Se. 'Termenul al IV-lea, va fi necunoscutul, 

” - adică câştigul cuvenit fiă-cârui tovaroş. — In. „Aşză d€r problo-. 
„ma şi luoreză-o întocmai după cum at gis, — Sc.. 

“A1000 lelcapita]) 7 
pi 8.1500: în. 68000 let câştigul total. - 
pu 0 2000: pi: Di 
pi 24500, „'suma capitalurilor; aşa der. -. 

7
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"K 4500: 3000;:1000:x2= 
3000X1000==3, 000.000: "45002 666 , 662; 

Bi 4500':.3000.: 1500 =! 
3000515004, 500,000": 4500—1000 , 

| C. 4500: 3000 +: :2000:x= 
3000>X2000=6, .000, 000 : 4500—1933,, ăia 

3000, 5521), ă 
m: Forte bine; spune-mi însă cum al Tacrât? — Sci-Am tmul-. 
ţit mei! între sine şi i-am împărţit cu 'estremul cunoscut.. — n. 
Der: ce art medii şi ce arâtă estremul? — Se. . ... . — Iny. Aşa. 

“der ce al îmulţit şi ce al împărţit ? — Sc. Am îmulţit câştigul to-: 
tal cu capitalul fiă-câruiă: şi am împărțit produsul cu sumă capi- 
taturilor. — In. Aşa ș şi tot ast-fel ne.învâţă şi regula 175. - 

In. Să luâm acelaş esemplu, inșă să dicem că A. a lăsat capita- 
lul săii în negoţ 20 luni, B. 10 luni şi C.'15 luni. — Ce cas alre- - 
gulei de tovăroşie avem aci? — Sc. Casul al Il-lea. — In. Pentru” 
ce? — Sc. Fiină că capitalurile tovâroşilor n'aiă' staț acelaş timp 
în negoţ. — Iu. Bine; scriă acum pe lingă fiă-care capital, numt- . 
rul lunilor cât a stat: In negoţ, şi f& produsul lor: — 86... — 
In. Cu produsurile parţiale, înlocuesce capitalurile parţiale, ide cu 
suma produsurilor, totalul capitalurilor, şi apot: urritză c cală ca- 
sul I-ii. — Se. 

A, 1000 lei capii. '26 luni, 
B. 1500, a 10. Ci totăl 1et 3000; aşa Eă 
Q. 2000: 15 i | | 
A 1000542020030 
B. 1500X10=—15000 
C. 2000915230000... 

“65000; Brin urmare, . PER 
:. A: 65000 3000 :. : 20000 gi 

300020000==60, 000, 000 : 65000=: 923145 
"B. 65000: 3000 : : 15000 x 

3000X15000==45, 000, 000: 63000=— 69245 
E 0. 65000: 3000 : : 30000(;:x= 

3000><80000==90, 006, 000: 6500019640 
8000(5s 21). 

— In. Aa dâr cura se! “totzi regălă tovărogiei în casulal II-lea? 
— Sc... — Iu. „E6rie bine; ; vedeţi, şi regula 16. 

e
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B. Regule şi deprinderi 

113. Regula de tovăroşiă, scii de asociaţiă, 
are de scop a împărţi între doui, 'scii mai mulți a- 
sociaţi, în. proporțiă cu capitalul ce a depus fiă- 

; care, şi cu timpul în care s'a speculat acest capi- . 
tal, câştigul sei paguba ce va fi resultat din tovă- . 
roşia lor. 

„114. La regula de asociaţiă se pot ivi două ca- 

sură : I-i când capitalurile ai stat acelaş timp în '* 
tovăroșiă; şi II-lea când capitalurile n'aii stat ace- - 
laș timp. 

115. In casul I-ii, spre a: cunâsce partea de 
câştig, sei “pagubă, ce se cuvine fiă-cârul asociat, 
se îmulțesce câştigul, scii paguba totală, cu capi- 

„talul fiă-cârui, cr produsul se imparte cu suma ca=. 
„ pitalurilor. 

Deprinderea 108. Să se iea a după voe; 5  proble- 
me de casul I-ii din regula de tovăroşie, şi Să se 

_resolve, atât după regula de sus, cât şi după 1 re- 
gula de trei, prin reducerea la unitate. 
116. In casul II, se îmulţesce fiă-care capital 

cu timpul cât a stat în tovăroşiă, ier produsurile 
înlocuiesc capitalurile parţiale prin. ajutorul câro- 

ra a fost formate, asemenea !şi suma lor, totalul 
capitalurilor. Dup& acesta se urmeză îritocmat ca 
la casul I-t. ” 

Deprinderea 109. Să se iea după voe, 5 proble- | 
me de tovăroşiă în casul al II-lea şi să se resolve | 
atât după regula de sus, cât și după regula de 

“trei, prin reducerea la unitate. 
- 

FINE. 
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