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1. Suma a două numere naturale este egală cu rezultatul calculului:  

( ) ( )22122059:20072007 +×−+ . ÎmpărŃind suma celor două numere la diferenŃa lor , se 

obŃine câtul 2 şi restul 3. Să se afle numerele. 

*** 

 

2. Se dau numerele a,b,c,d .Sumele oricăror trei dintre ele sunt 478,612,575,714. 

AflaŃi numerele. 

Vasile Şerdean, Corina Dragos 

 

 

3. Un pescar a prins un peşte. Cât cântăreşte peştele dacă, coada are 1kg, capul 

cantăreşte cât coada şi jumătate din trunchi, iar trunchiul cât capul şi coada la un loc. 

Eugen Jecan,Alina Galdean 

 

4. Pe tablă sunt scrise numerele de la 1 la 243. Mircea şterge numerele impare mai 

mici decât 10, Dorin şterge toate numerele mai mici decât 100 care au cifra unităŃilor 8, 

iar Dani şterge toate numerele cu cifra unităŃilor 9.Să se determine câte cifre au fost scrise 

la început şi câte au rămas pe tabla după isprăvile celor trei băieŃi. 

Daniel Rimovecz, Dorin Moldovan, Mircea Petrean 
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1. Fie numerele ( ) ( ) ( )[ ]
200632
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…B

A  

a) CalculaŃi ultima cifră a numarului A; 

b) CalculaŃi ultima cifră a numarului B; 

c) Poate fi A+B pătrat perfect? 

Simona Pop, Cristian Pop 

 

2. a) Calculati 333 321 ++ . 

    b) Să se determine numerele x,y,z astfel încât 6032333 6=++ zyx . 

Camelia Magdaş, Corina Dragos 

 

3.Să se determine numerele a si b care au suma 56, iar restul împărŃirii lui a la b 

este 4. 

Vasile Şerdean, Alina Galdean 

 

4. Pe tablă este scris numarul 18. La fiecare minut numărul se înmulŃeşte sau se 

împarte fără rest fie la 2 fie la 3, iar rezultatul se scrie pe tablă în locul numărului iniŃial. 

Să se arate că numărul scris pe tablă după 60 minute nu poate fi 96. 

Vasile Şerdean 
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1. DeterminaŃi numerele întregi zyx ,,  ştiind că sunt direct proporŃionale cu 

primele trei numere prime şi ( ) ( ) ( ) 20151312 12 −=−⋅+−⋅+−⋅ ++ zyx nnn . 

Camelia Magdaş 

 

2. Se consideră mulŃimea: 
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 Să se arate că oricum am alege două rapoarte din mulŃimea M, ele nu formează 

o proporŃie. 

Vasile Şerdean, Eugen Jecan 

 

 

3. Un triunghi ABC  are latura AC  de lungime 6cm.  Fie punctul D  pe latura ( )BC , 

astfel încât cmDC 3= ,  .9cmBD =  Ştiind că cmAD 4= , să se calculeze AB. 

Vasile Şerdean, Camelia Magdas 

 

4. Considerăm triunghiul ABC dreptunghic în A, D  un punct pe latura BC, iar M şi 

N sunt mijloacele segmentelor [ ]AD , respectiv [ ].CD  Dacă ,CANABM ∠≡∠  arătaŃi că 

.BCAD ⊥  

Gazeta Matematică 


