
Fisa de lucru, clasa a VI-a C, nr.3 
 
1. Fie a, b, c numere naturale nenule astfel incat 5a-14b+3c=0. Aratati ca a+2c se divide cu 7 
si 2b+5 se divide cu 5. 
2. Aratati ca ecuatia 3xy-5x+y=2 nu are solutii in multimea numerelor naturale nenule. 
3. Se considera numarul A=12345678…200820092010. Sa se demonstreze ca numarul A este 
divizibil cu 3. 
4. Aratati ca ecuatia 2 25 1003x y− =  nu are solutii in multimea numerelor naturale. 

5. Aratati ca 3 divide 2 2a b+  daca si numai daca 3 divide a  si 3 divide .b  

6. Aflaţi numărul natural ,abc  scris în baza 10, ştiind că : 
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7. Să se determine numerele naturale prime a, b, c, ştiind că 2000a b c+ + =  şi 44.b c− =  

8. Fie a, b, c∈N* astfel încât numerele 
2 2 2a b c

, ,
bc ca ab

  sunt naturale. 

Demonstraţi că:    a) a3 + b3 + c3 = 3abc;    b) a2004 + b2004 + c2004 = 3⋅(a⋅b⋅c)668.  
9. Fie m produsul primelor 2003 numere naturale impare şi n produsul primelor 2003 numere 

naturale prime. Aflaţi ultimele două cifre ale numărului 7 nm⋅ . 
10. Preţul unui obiect a fost majorat cu p% şi apoi, noul preţ a fost micşorat cu q% din el 

astfel încât obiectul costă în final cât a costat iniţial. Să se arate că 
qp

pq

−
∈N. 

11. Unghiurile AOB şi  BOC sunt neadiacente, iar unghiurile AOC şi COD   sunt adiacente.  
Fie (OM bisectoarea unghiului BOD şi (ON, (OP semidrepte interioare unghiurilor AOB,  
respectiv AOC astfel încât m(∠ NOP) = 900.  
Dacă  m(∠ COD) + m(∠ BOM) = 2[m(∠ NOB) +m(∠ POC)] = 1760, aflaţi măsura  
unghiului COD. 
12. Unghiurile XOY si YOZ sunt adiacente si suplementare, iar P∈(OY. Perpendiculara d1 
dusa din P pe bisectoarea unghiului XOY o intersecteaza pe aceasta in Q, iar d1∩ OX = {M}. 
Perpendiculara d2 dusa din P pe bisectoarea unghiului YOZ o intersecteaza pe aceasta in R, 
iar d2∩ OZ={N}. Aratati ca  a) MO = ON; b) m(∠ MPN) = 90°; c) PO = QR. 
13. Fie AOB, BOC, COD, DOE şi EOA unghiuri în jurul unui punct şi [OX şi [OY 
bisectoarele unghiurilor AOB şi BOC. Ştiind că măsura unghiului XOY este de 800, 

m(COD)=
1

4
m(DOE) şi m(DOE)=

1

5
m(AOE), aflaţi măsurile unghiurilor AOC, COD, DOE 

şi EOA. Dacă raportul măsurilor unghiurilor AOB şi BOC este 
3

13
, aflaţi măsurile lor. 

14. Dispunem de o riglă negradată şi de un raportor de pe care s-au şters toate semnele care 
indică măsura unui unghi, cu excepţia semnului pentru 70. Cum procedăm pentru a desena 
unghiuri cu măsurile de 50, respectiv  10 ? Justificaţi. 
15. Fie punctele coliniare A, B, C; D (în această ordine) situate pe dreapta d, astfel încât [AB] 
≡ [CD]. De aceeaşi parte a dreptei d se consideră punctele E şi F astfel încât [BE] ≡ [CF], 
∠EBC ≡ ∠FBC şi [BF ⊂ Int. ∠EBC. Să se demonstreze că: 

a) [AE] ≡ [DF]; b) ∠AFC ≡ ∠ DEB. 
16. În interiorul unghiului drept AOB se consideră semidreapta [OM. Dacă [ON este 
bisectoarea unghiului MOB, [OP este opusa semidreptei [OM, iar măsura unghiului AOP este 
de patru ori mai mare decât măsura unghiului AOM, aflaţi: 

b) măsura unghiului AOP; b) măsura unghiului AON. 
17. Fie triunghiul isoscel ABC  cu (AB) ≡ (AC) şi punctele D, E ∈BC, astfel încât B∈(DC), 
C∈(BE) şi (BD) ≡(CE). Perpendiculara în D pe AD intersectează perpendiculara în E pe AE 
în punctul F. Să se arate că (AF este bisectoarea unghiului BAC≺ . 
 


