
Reprezentarea numerelor naturale pe axa numerelor 
Compararea numerelor naturale. 

Axa numerelor. O dreaptă pe care se fixează un punct, numit origine, un sens de deplasare şi un segment numit 
unitate de măsură  se numeşte axa numerelor.  

Fiecărui număr natural îi corespunde, pe axă, un punct. Numărul respectiv se numeşte coordonata punctului. 
Originea are coordonata 0 (zero).  

Exemplu: 
 
 
 
 

 

Compararea numerelor naturale. Dintre două numere naturale care au un număr diferit de cifre este mai mare 
numărul care are mai multe cifre. Dintre două numere naturale, care au acelaşi număr de cifre, numărul mai mare este 
cel la care întâlnim prima cifră mai mare, când comparăm cifrele de acelaşi ordin de la stânga la dreapta. Semnele 
folosite în compararea numerelor sunt: = , < , > , ≤ , ≥. 

Observaţie. Dintre două numere naturale reprezentate pe axa numerelor, mai mare este cel reprezentat în dreapta 
celuilalt. 

* 
1. a) Reprezentaţi pe axa numerele: 3, 5, 6, 7, 10, 12.  

 b) Reprezentaţi pe axa numerelor punctele  (2),  (4),  (8),  (9),  (12),  (13)M N P R S T . 
 Rezolvare. a) Se scrie A(3), B(5), C(6), D(7), E(10), F(12). 
 

 
2. Reprezentaţi pe axa numerelor punctele corespunzătoare numerelor: 0, 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 12. 
3. Determinaţi coordonatele punctelor A, B, C şi D din reprezentarea de mai jos. 

 
  

4. Scrieţi în ordine descrescătoare numerele 1234, 1342, 2314, 2143 şi 4321. 

5. Scrieţi în ordine crescătoare numerele naturale: 
a) mai mici decât 12;   b) cuprinse între 17 şi 25;   c) impare, cuprinse între 14 şi 38. 

6. Comparaţi numerele:  
 a) 1234 cu  1342;      b) 304 561  cu 89 798;      c) IC cu 99;    d) MMXI cu 2101. 

7. Comparaţi numerele:  
 a) 23 456 şi 23 546;  b) 236 780 şi 236 800;      c) 123 456 şi  23 456. 

8. Scrieţi toate numerele naturale de trei cifre care se pot forma cu cifrele 1, 3, 6 şi apoi ordonaţi-le crescător. 

9. Scrieţi, în ordine crescătoare, numerele naturale de trei cifre care au cifra sutelor 7, cifra unităţilor 6, iar cifra 
zecilor, mai mică decât cifra sutelor. 

10. a) Scrieţi cel mai mic număr natural de trei cifre, nici una 0, cu cifra sutelor mai mare decât cifra unităţilor. 
 b) Determinaţi cel mai mare număr natural de şase cifre, mai mic decât cel mai mare număr natural de şase cifre 

diferite. 

** 

11. Determinaţi următoarele numere naturale: 
 a) cel mai mic număr natural impar de trei cifre;   
 b) cel mai mare număr natural par de trei cifre; 
 c) cel mai mic număr natural de trei cifre nenule distincte; 
 d) cel mai mare număr natural format cu patru cifre distincte; 
 e) cel mai mare număr care se scrie cu trei cifre pare şi două impare, toate distincte; 
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 f) cel mai mic număr de forma 2 3 4,a b c cu toate cifrele distincte. 

12. Fie numărul 547 689. Plasaţi cifra 2 între două cifre ale numărului pentru a obţine cel mai mare şi respectiv, cel 
mai mic număr posibil. 

13. Se dau  numerele 353 17a  şi 3 4739b . Alegeţi cifrele a şi b, astfel încât: 

 a) primul număr să fie mai mare decât al doilea;  
 b) al doilea număr să fie mai mare decât primul.  
 Câte soluţii sunt în fiecare caz? 
14. a) Fie numărul 658 234. Plasaţi cifra 7 între cifrele sale, astfel încât numărul obţinut să fie cel mai mic posibil. 
 b) Fie numărul 852 374. Ştergeţi o cifră a acestui număr, astfel încât numărul rămas să fie cel mai mare posibil. 

15. a) Scrieţi 4 numere consecutive mai mici decât 11. Câte posibilităţi sunt? 
 b) Scrieţi 4 numere pare consecutive mai mici decât 11. Câte posibilităţi sunt? 
 c) Scrieţi 4 numere impare consecutive mai mici decât 11. Câte posibilităţi sunt? 

16. Determinaţi toate numerele naturale de forma abc , ştiind că 200 400abc< <  şi 3.c a b= + +  

17. Determinaţi cel mai mic număr natural de cinci cifre diferite care este mai mare decât 30 000 şi are suma cifrelor 
sale mai mare decât 21. 

18. a) Scrieţi cel mai mic număr natural cu suma cifrelor 2011. 
 b) Aflaţi toate numerele de 5 cifre mai mari decât 99 733 cu suma cifrelor 32. 

19. Ordonaţi descrescător numerele naturale a, b, c, d, e, ştiind că c e> , c a< ,  d a>  şi b d> . 

20. a) Dacă 2,a b c≥ ≥ ≥ atunci arătaţi că 3 4 5 23.⋅ + ⋅ + ⋅ >a b c  

 b) Dacă 2,a b c> > ≥ atunci arătaţi că 7 5 3 48.⋅ + ⋅ + ⋅ >a b c  

 c) Dacă 2,a b c> > ≥ atunci arătaţi că 432.abc ≥   

21. a) Scrieţi numerele pare cuprinse între 2ab  şi 8.ab  

 b) Scrieţi numerele impare cuprinse între 13a  şi 28.a  

22. a) Determinaţi numărul numerelor de forma 3,ab  cu 6.a b+ <  

 b) Determinaţi numărul numerelor pare de forma 3 ,ab  cu 6.a b+ <  

 c) Determinaţi numărul numerelor impare de forma 3 ,a b  cu 6.a b+ <  
23. Aflaţi cel mai mic număr natural de cinci cifre care îndeplineşte toate condiţiile următoare: 
 a) nu are cifre care se repetă;     

b) este mai mare decât 20 000; 
 c) are suma cifrelor sale mai mare decât 18. 

*** 

24. a) De câte ori se foloseşte cifra 3 în scrierea numerelor naturale de la 1 la 100? 
 b) De câte ori se foloseşte cifra 1 în scrierea numerelor naturale de la 1 la 1000? 

25. Determinaţi numărul tripletelor ( , , )a b c , astfel încât 12 5 12 56.a b c>  

26. a) Dacă 1256 1234,abcd> >  atunci arătaţi că 17 6.a b c d> + + + >  

 b) Dacă 1276 2 5 1236,a b> >  atunci arătaţi că 8 4.a b> + >  

27. a) Dacă 1 1,abc abc>  atunci arătaţi că 111.abc <  

 b) Dacă 34 1245 12 1239,ab cd> > >  atunci arătaţi că 6.a b c d+ + + ≥  

28. Fie A abc=  şi B def= . Ştiind că suma cifrelor lui A este 25 şi suma cifrelor lui B este 26, determinaţi perechile 

( , )A B cu .A B>  

29. Determinaţi câte numere de forma abc  verifică relaţia abc bac> . 

30. Determinaţi abc , ştiind că abc cab>  şi că între numerele abc  şi cab  se află 89 de numere naturale. 

31. Determinaţi numărul termenilor secvenţei 1,2,3,4,6,7,8,9,11,12,13,14,16,...,2513. 
 


