
 
 

Fisa de lucru, clasa a V-a A, nr. 4  
 
A.1. Câte numere naturale cuprinse între 100 şi 801 se împart exact la 8? 
2. Se consideră şirul de numere naturale:2,  7,  5,  11,  8,  15,  ... 
     a) Scrieţi următorii doi termeni ai şirului. b) Calculaţi suma primilor 2008 termeni ai şirului. 
3. Să se arate că există o infinitate de perechi de numere naturale cu proprietatea că, împărţindu-l pe primul la al 
doilea, obţinem un cât şi un rest, iar împărţindu-l pe al doilea la primul, obţinem câtul egal cu primul rest şi 
restul egal cu primul cât. 
B. 1. a) Arătaţi că nu există numere naturale a  şi b  care să verifice egalitatea 2 2 20103 5 7 .a b+ =  
b) Aflaţi ultima cifră a numărului 2009 2009 2009 20092 3 4 ... 11 .a = + + + +  

c) Determinaţi cardinalul mulţimii { }41 7 343 2009 .xM x= ∈ ⋅ ≤ ⋅ℕ  

2. Se dă numărul natural T abc= , scris în baza 10, unde , ,a b c  sunt cifre nenule. 
a) Să se demonstreze că suma resturilor împărţirii numărului T  la ,a b  respectiv c  este mai mică decât 24. 
b) Să se demonstreze că suma resturilor împărţirii numărului T  la ,a b  respectiv c  nu poate fi egală cu 23. 

C.1.  Câte numere de forma 4ab sunt divizibile cu 2 ? 
2. a) Arătaţi că numărul 1 2 32 2 2 2n n n n+ + ++ + +  este multiplu de 15. 
b) Aflaţi x  din relaţia 2 342 7 3 7 2 7 2009.x x x⋅ − ⋅ + ⋅ =  
3. a) Dacă 33a b+ =  şi 11a c+ = , atunci arătaţi că 5 3 2a b c+ +  este pătrat perfect.   b) Comparaţi 30134 3⋅  şi 20093 4 .⋅  
4. La o împărţire a două numere naturale suma dintre cât, împărţitor şi rest este 114. Ştiind că diferenţa dintre cât şi 
împărţitor este 55, iar împărţitorul este cu 2 mai mic decât triplul restului, aflaţi cele două numere. 
D.1. Într-un aprozar, 3 kg de mere împreună cu 4 kg şi jumătate de gutui costă 39 lei, iar 5 kg de mere împreună cu 8 kg 
de gutui costă 68 lei. Aflaţi cât costă un kilogram de mere şi cât costă un kilogram de gutui? 

2.  Arătaţi că soluţia ecuaţiei ( ) 2009200820072006 3333333 ⋅=++⋅⋅+x este un pătrat perfect. 

3. a) Dacă 25ba =+ şi 17cb =+ , calculaţi c12b17a5 ++ .b) Aflaţi restul împărţirii numărului 12800000221 la 421. 

4.  Într-o cutie cu chibrituri sunt mai puţin de 50 de beţe. Scoatem afară din cutie un număr de beţe egal cu suma 
cifrelor din care este alcătuit numărul. Câte beţe rămân în cutie? 
E.1. a) Calculaţi: 12 + 12 · [3 · 22 + 122 · (2 + 3 · 351 – 3 · 52 · 730 )]      b) Comparaţi: 2715 şi 8111. 
2. Arătaţi că 2327 + 2723 este divizibil cu 10.  

3. Dacă , ,a b c ∈ℕ  şi 252,a c+ =  iar 4b = , aflaţi produsul    ( ) ( )2009 2009 2009 .
c ca bp = ⋅ ⋅   

4. Fie şirul de numere an = 2n – n,  n ∗∈ℕ .  
a) Precizaţi dacă numerele 1, 2, 5, 12, 27, 58 sunt termeni ai şirului. b) Calculaţi suma primilor 20 de termeni ai şirului.  
F.1. Determinaţi numerele naturale a  şi b  ştiind că are loc relaţia:  ( ) ( )2 35.a b a b+ ⋅ + =  

2. Aflaţi numărul natural abc , scris în baza 10, ştiind că:   3+6+9+...+ 00.abc abc=  
3. Fie A= 2006 2006( 1)n n+ − , n  număr natural. Arătaţi că cel puţin unul dintre numerele 2A 4 A 2+ ⋅ +  şi 2A 4 A+ ⋅  nu este 
pătrat perfect.                                                                                                                                                  
4. Se dă mulţimea M={ }1;4;7;10;13;...;97;100 şi o submulţime S a lui M formată din 19 elemente. Să se arate că există în 

mulţimea S două elemente a căror sumă este egală cu 104.                   
G.1. Mulţimea numerelor naturale se împarte în submulţimi astfel: { } { } { } { }0 , 1;2 , 3;4;5 , 6,7,8,9 ... unde prima 

submulţime conţine primul număr natural, a doua submulţime conţine următoarele două numere naturale şi aşa mai 
departe. Determinaţi:  a) Cu ce număr natural începe cea de-a 50-a submulţime;  b) Suma elementelor celei de-a 50-a 
submulţimi;   c) Suma elementelor primelor 50 de submulţimi. 
2. Aflaţi numerele naturale m  şi n  pentru care numărul 5 6 2m n+ + este pătrat perfect. 

3. Să se arate că nu există n∈ℕ  astfel încât 1 2 3 ... .n aaaa+ + + + =  

4. Se consideră mulţimea { }1;2;3;...;2010;2011 .A = Înlocuim fiecare două elemente din mulţime cu diferenţa dintre cel 

mai mare şi cel mai mic dintre ele, până când mulţimea conţine un singur element. Ce paritate are acest ultim element?  



H.1. Se consideră sumele  2 2011
1 1 2 2 ... 2S = + + + +   şi  2 1 2 3 ... 2009S = + + + + .Arătaţi că 1 2S S−  se împarte exact la 10.   

2. Suma cifrelor numărului abc  este 25. Calculaţi suma cifrelor numărului 2.abc +                                                                                                                               
3. Să se arate că suma numerelor naturale care dau câtul 2009 la împărţirea cu 2009 nu este pătrat perfect.            
 I.1. La un concurs se dau 30 de probleme. Pentru fiecare răspuns corect se acordă 5 puncte, iar pentru fiecare răspuns 
greşit se scad 3 puncte. Câte răspunsuri corecte a dat un elev care a obţinut 118 puncte? 
2. Dacǎ a + b = 72 şi b+c = 98, calculaţi 3a + 8b + 5c. 
3. Suma de 2009 lei este împărţită în mai multe plicuri. Fiecare plic conţine o sumă de bani care se exprimă printr-o putere 
a lui 2. Aflaţi cel mai mic număr de plicuri ce poate fi folosit şi ce sumă de bani este în fiecare plic.    

4.  Fie ( )( )98 102 99 1012 2 5 5a = + +  şi ( )( )1029810199 5522 ++=b . 

a) Comparaţi numerele.   b) Aflaţi este suma cifrelor numǎrului a + b.      

J.1. Suma cifrelor numărului abc  este 26. Calculaţi suma cifrelor numărului abc + 1.                                                                          

2. Precizaţi câte numere n abcd= >5000 verifică simultan condiţiile următoare:   a, b, c, d sunt cifre distincte; 
 n este divizibil cu 5;   n are o singură cifră pară.                                                                                                 

3. a) Scrieţi cel mai mare număr de şapte cifre nenule cu suma cifrelor 53. b) Scrieţi cel mai mic număr natural cu suma 
cifrelor 2009. 
4. a) Suma a 30 de numere naturale nenule este 464. Să se arate că cel puţin două numere sunt egale. 
b) Arătaţi că nu există  niciun număr natural care împărţit la 35 dă restul 7 şi împărţit la 21 dă restul 6. 
K.1. a) Suma a 63 de numere naturale nenule este 2009. Arătaţi că cel puţin două dintre aceste numere sunt egale. 
b) Care este cel mai mare număr de numere egale cu proprietatea cerută? 
2. Fie numerele naturale a, b, c, astfel încât prin împărţirea lui a la sfertul lui b să se obţină câtul 3 şi restul 2, iar c să fie 
media aritmetică dintre a şi sfertul lui b. a) Arătaţi că suma numerelor a, b şi c este divizibilă cu 3.b) Aflaţi cele trei 
numere, ştiind că diferenţa dintre b şi a este 2009.  

3. Aflaţi cardinalul mulţimii { }2 2  ,   ,  cifreM x x a b a b= = + . 

L.1. Se dau numerele A=x1·x2·...·x2009 şi B=x1005·(x1005)2009 unde x .∈ℕ  Să se compare A şi B. 

2. Se dau mulţimile A={x|x=2k+5, k∈ℕ } şi B={y|y=n2+n, n∈ℕ } în care elementele sunt ordonate crescător. 
a) Scrieţi primele 3 elemente ale mulţimii A.b) Arătaţi că 547∈A\B.c) Arătaţi că cele două mulţimi sunt disjuncte. 
M.1. Împărţind numărul natural a la numărul natural b obţinem câtul 5 şi restul 33. 

a) Aflaţi numerele a şi b ştiind că 2a+b=440.  b)  Arătaţi că 4a-20b-68 este pătrat perfect. 

2. Se dă numărul 
2 2

5 6 7n n n nA += + + , unde .n∈ℕ Arătaţi că 2n n+  este număr par.Aflaţi ultima cifră a numărului A. 
3. a) Scrieţi numărul 38 ca sumă de trei pătrate perfecte.b) Scrieţi numărul 2 138 k +  ca o sumă de trei pătrate perfecte. 
4. a) Câte numere naturale cuprinse între 1909 şi 2105 sunt divizibile cu 10? 
b) Determinaţi suma numerelor naturale cuprinse între 1909 şi 2105 care împărţite la 28 dau restul 5 şi împărţite 
la 35 dau restul 12. 
N.1. Aflaţi x  număr natural, ştiind că: 

a) ( )[ ]{ } 620:5:5101010 2223 =−+⋅+ x .  b) ( ) 432 2133:111111 <+++ x . 
2. Cinci cărţi şi trei caiete costă 580.000 lei, iar trei cărţi şi cinci caiete costă 460.000 lei. Câte cărţi şi câte caiete se pot 
cumpăra cu 815.000 lei, dacă s–au cumpărat 13 bucăţi. 
3. Se consideră numărul natural: 

200320022004200220042003200420032002 543543543 ⋅⋅+⋅⋅+⋅⋅=A . 
a) Să se arate că numărul A împărţit la 193 dă restul 0 (zero).  b) Cu câte cifre de zero se termină numărul A ? 
 4. Dovediţi că numărul natural ( )2001 2 1 2 3 .... 2000a = + + + + +  este pătrat perfect. 

O.1. Fie n un număr natural nenul care la împărţirea cu 7 dă câtul q şi restul r, iar la împărţirea cu 11 dă câtul r şi restul q. 
Arătaţi că n este divizibil cu 38. 

2. Să se afle numărul natural x din egalitatea: ( )( )1995 1994 80 78 2 2 2 1993 1992 2 12 2 1 2 2 2 1 2 3 2 2 2 2 1: : x x ...− − + ⋅ − − + = + + + + + . 

3. Găsiţi numerele naturale cuprinse între 400 şi 500 care împărţite la 18 dau restul 12 şi împărţite la 24 dau restul 18. 
4. Arătaţi că numărul 

2

111 1 222 2
n ori n ori

a ... ...
− −

= −��� ���  este pătrat perfect. 

P.1. La un depozit de materiale de construcţii s-au primit 200 de grinzi, unele de brad, altele de fag şi altele de stejar. O 
grindă de brad cântăreşte 24 kg, una de fag cântăreşte 26 kg şi una de stejar cântăreşte 30 kg. Se ştie că numărul grinzilor 



de fag este de două ori mai mare decât al celor de brad. Dacă toate cele 200 de grinzi cântăresc 5132 kg, să se calculeze 
câte grinzi sunt de fiecare fel. 
P.2. a) Arătaţi că rezultatul calculului 11⋅  9 + 11⋅  21 + 11⋅  25 + 11⋅  66 este cubul unui număr natural. 
b) Un număr de trei cifre împărţit la răsturnatul său dă câtul 3 şi restul 175, iar diferenţa dintre cifra sutelor şi cea a 
unităţilor este 7. Să se afle numărul. 
P.3. a) Arătaţi că numărul 12 129 7A = −  este divizibil cu 10. 
b) Să se determine ultimele două cifre ale numărului a =102  +1012  +10022  +100032  +1000042. 

Q.1. Se dau mulţimile: { }3 , 2,cA x x c c= ∈ = ≤ ∈ℕ ℕ , { }2008 2008 2008 este ultima cifră a numerelor 3 ,5 ,6 ,B y y= ∈ℕ   

{ }, , .C z z x y x A y B= ∈ = + ∈ ∈ℕ  Calculaţi , , , , , \ , .A B C A B A B A B AXB∩ ∪   

2. a) Determinaţi ultimele 6 cifre ale produsului 1·2·3·…·27. 
b) Arătaţi că numărul 162008:28002 este atât un cub cât şi un pătrat perfect. 
3. Să se afle trei numere naturale ştiind că împărţind pe al doilea la al treilea obţinem câtul 3 şi restul 4, împărţind pe 
primul la diferenţa celorlalte două obţinem câtul 2 şi restul 3 şi că diferenţa dintre primul şi al treilea este 44. 
4. a) Calculaţi suma cifrelor numărului 102008+101004–1234.b) Aflaţi ultima cifră a sumei S= 1+22+33+44+…+1010. 

R.1. Fie numerele 105 12 −= +na  şi 24 2 6 4 2n n nb = + ⋅ + + , n ∈ .ℕ  
a) Să se scrie a ca sumă de 5 numere consecutive.b) Să se scrie b  ca un produs de doi factori diferiţi de 1. 
R.2. Se consideră suma S = 1 + 2 ⋅ 3 + 4 ⋅ 5 ⋅ 6 + 7 ⋅ 8 ⋅ 9 ⋅ 10 + … + 67 ⋅        ⋅ 68 ⋅ … ⋅ 78. 
a) Câţi termeni are această sumă?b) Stabiliţi termenul al nouălea.c) Cercetaţi dacă S este pătratul unui număr 
natural. 
3. Numerele naturale zyx ,, împărţite la 11 dau resturile 3, 2, respectiv 1. Determinaţi cel mai mic număr natural n 

pentru care )52(11 nzyx ++ . 

4. Pe un cerc se aşează la întâmplare 5 numere naturale nenule a căror sumă este egală cu 18. Arătaţi că există cel puţin 
două numere alăturate a şi b astfel încât 8≥+ ba . 
S.1. Fie A ⊂ ℕ , cu proprietăţile:1) 19 ∈ A;  2) Dacă Ax ∈+13 , atunci x ∈ A;  3) Dacă Ax ∈ , atunci 3x + 2 ∈ A. 
Să se arate că 1700 ∈ A. 
2. Fie numerele naturale nenule a şi b, a < 20 şi 34670 ++= bax . Aflaţi a şi b ştiind că la împărţirea lui x prin 23 se 
obţine câtul 111 şi restul 20. 

3. Se dau numerele 865=a şi 43129 32 ⋅=b .a) Care dintre cele două numere este mai mare? 
b) Care este ultima cifră nenulă a numărului x = 3ab? 

4. Numărul de trei cifre 5aa se împarte la un număr de o cifră şi se obţine restul 7. Aflaţi numărul 5aa . 
5. Fie A ⊂ ℕ  cu proprietăţile:a) 22 ∈ A;b) dacă Ax ∈+ 49 , atunci x ∈ A;c) dacă x ∈ A, atunci Axx ⊂++ }69,59{ .  
Să se arate că 2003 şi 2004 aparţin mulţimii A. 
6. Să se demonstreze că nu există numere naturale care, împărţite la 15 să dea restul 5 şi împărţite la 10 să dea restul 4. 
7. Determinaţi numerele naturale x  şi y  ştiind că ( )2 3 864.x y⋅ + =  

8. Dacă 2 5A a b c= + +  şi 15 46 20 ,B a b c= + +  , , ,a b c ∈ℕ  să se demonstreze că 7 7.A B⇔⋮ ⋮  

9. Aflaţi numerele de forma abc , mai mici decât 500, dacă: 

a) dau restul 5 la împărţirea cu 9;    b) (a+b+c)⋮7 şi ( acb +2)⋮7. 
10. Să se arate că numărul 1 1 2 1 17 12 3 6 4 9 18 2n n n n n nA + + + + += ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ + ⋅  este divizibil cu 2001, oricare ar fi *.n∈ℕ  

12. Aflaţi numărul natural ,abc  scris în baza 10, ştiind că 10 1 82.
ab bc

c a

 
⋅ − + =  
 

 

13. Să se arate că:  a) 2 37 7 7+ +  este divizibil cu 57.  b) 2 3 20107 7 7 ... 7+ + + +  este divizibil cu 399. 
14. Arătaţi că nu există numere naturale de forma abc  care verifică relaţia     

2 2
.ab bc abc− =  

15. Un număr se numeşte "miraculos" dacă este natural şi este egal cu suma pătratelor a doi divizori distincţi ai săi. 
a) Să se dea un exemplu de număr "miraculos". b) Să se arate că există cel puţin 2008 numere "miraculoase". 

16. Fie mulţimile { } 7 ,  unde  este număr naturalA x x a a= ∈ < ≤ℕ  şi  { } este divizibil cu 5 .B y y= ∈ℕ  Determinaţi 

numerele naturale a  ştiind că mulţimea A B∩  are 20 elemente. 

17. Să se determine a  şi b , cifre în baza 10 ştiind că:        
20 2

.
ab a b

abb ab
⋅ + ⋅

=   



18.  Dacă numărul natural nenul A  este de forma 2 3k pA = ⋅ , unde , *k p ∈ℕ , să se determine numărul de divizori 

naturali ai lui .A  
19. Să se determine câte numere naturale nenule n, mai mici decât 100, există, pentru care 2n  să aibă de două ori mai 
mulţi divizori naturali decât .n   

10. Cate numere A  se pot scrie sub forma ?A abc cba= +  
11. Intercalaţi un număr de două cifre între cifrele numărului 111 astfel încât să se obţină un pătrat perfect. 
12. Să se arate că dintre patru cuburi perfecte putem alege două a căror diferenţă se divide cu 7. 
13. Pentru *n∈ℕ  notăm cu nP  produsul divizorilor naturali ai numărului .n  Să se determine n  cu proprietatea 

că 15756 .nP =  

14.Aflaţi ultimele trei cifre ale numărului: 2 3 20087 7 7 ... 7 .n = + + + +  
15.Fie M  mulţimea multiplilor lui 36 în a căror scriere  nu apar alte cifre decât 4, 6 sau 9. Câte numere cel mult 
egale cu 100 000 conţine M ? 
16.La un campionat de fotbal, Andrei, Mihai si Vasile au marcat împreuna 22 de goluri. Andrei a marcat de trei 
ori mai multe goluri decât Vasile, iar Mihai jumatate din numarul golurilor marcate de Andrei. Câte goluri a 
marcat fiecare? 
17. Sa se determine numerele naturale abc , scrise în baza 10, astfel încât 
abc = cba + ab + ba + ca + ac + bc + cb . 
18. Exista 5 numere naturale a , b , c , d si e cu proprietatea ca suma a oricaror patru dintre ele da restul 1 prin 
împartirea la 4 ? 
19. Rezolvaţi ecuaţia: 165...65655 200920082 −=⋅++⋅+⋅+ x  
 20.a) Demonstraţi că numărul 22 yxyxN +++=  este număr par pentru orice numere naturale x şi y. 

b) Determinaţi numerele naturale x şi y care verifică egalitatea:
2)3(22 413 yxyxyx −=−+++         

21.Pe fiecare pătrăţel al unei table 7x7 (asemănătoare celei de şah) se afla câte o broscuţă. La o bătaie din 

palme, fiecare broscuţa sare pe un pătrăţel care are o latura comuna cu pătrăţelul pe care se afla ea iniţial. Să se 

arate că după o bătaie din palme, după ce broscuţele se aşează, rămâne cel puţin un pătrăţel liber (neocupat de 

nicio broscuţă). 

22.Să se determine toate numerele naturale nenule, care, împărţite la 17, dau câtul egal cu restul şi, împărţite la 

23, dau, de asemenea, câtul egal cu restul. 

24.Într-un colţ de Univers sunt 25 stele asemănătoare Soarelui nostru. Fiecare din aceste stele are un sistem 

planetar format din cel puţin o planetă. Dacă în total sunt 324 de planete, arătaţi că în acel grup de stele există 

cel puţin două care au acelaşi număr de planete. 

25.Să se arate că oricum am alege cinci numere naturale de forma 4n , printre ele există cel puţin două a căror 

diferenţă este divizibilă cu 10. 

26. a) Numărul natural n se numeşte ,,generos” dacă suma cifrelor lui este mai mare decât suma cifrelor 
numărului nxn . Aflaţi suma tuturor numerelor ,,generoase” de două cifre. 
b) Câte numere naturale impare împărţite la 74 dau restul de trei ori mai mare decât câtul?  
27. Peste 14 ani Andrei va avea vârsta pe care o avea acum 12 ani tatăl său, iar peste 10 ani vârsta lui Andrei va 
fi de două ori mai mică decât vârsta tatălui. Ce vârstă au acum Andrei şi tatăl său ?  
28. Numerele 31459, 112358 au proprietatea că fiecare cifră a lor, începând cu a 3-a, este egală 
cu suma precedentelor două cifre. 
a) Aflaţi cel mai mare număr de 6 cifre cu această proprietate. 
b) Aflaţi cel mai mare număr cu această proprietate. 
 


