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Stimate cadre didactice/dragi elevi, 
 
V� mul�umim c� �i în acest an �colar a�i ales s� utiliza�i auxiliarele din colec�ia Mate 2000+!  
 
Mate 2000+ este cea mai longeviv� colec�ie din domeniul educa�ional la nivel na�ional �i, pentru 
multe genera�ii de elevi, ast�zi p�rin�i, reprezint� sinonimul reu�itei în carier� �i de ce nu, în 
via��. Conceput� �i gândit� de un colectiv de speciali�ti în domeniul educa�iei ca un produs 
unic pe pia�a editorial� din România, MATE 2000+ a reu�it s� se impun�, fiind în acest moment 
lider pe pia�a auxiliarelor �colare dedicate matematicii. 
 
Tehnologia a evoluat, vremurile s-au schimbat, iar toate acestea ne fac s� credem c� �i modul de 
abordare a pred�rii se va schimba treptat. Fideli dezideratului de a oferi elevilor informa�ii  
de un real folos, avem deosebita pl�cere de a v� prezenta Aplica�ia MATE 2000+. Creat� într-un 
mod intuitiv, disponibil� atât în Apple Store, cât �i în Play Store, cu sec�iuni dedicate elevilor �i 
profesorilor, aplica�ia îmbog��e�te partea teoretic� din auxiliarele noastre. 
 
Rolul aplica�iei MATE 2000+ este de a oferi elevilor posibilitatea de a urm�ri într-un mod 
sistematizat con�inuturile esen�iale din program�, iar pentru profesori reprezint� un sprijin 
important pentru organizarea eficient� a lec�iilor, atât la clas�, cât �i în sistem online.  
 

V� dorim o experien�� de utilizare excelent�! 
Echipa Editurii Paralela 45 

 
 
 

 
începutul anului 2017 au fost anticipate de-a lungul ultimilor ani în seriile de ini�iere, 

consolidare �i 
metodice de predare �i înv��are diferen�iat�, precum �i activit��ilor de înv��are 

bazal�, dar �i a 
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5 Matematic�. Clasa a VI-a  

CUVÂNT-ÎNAINTE 
 

Seria „Mate 2000+ Standard”, adresat� elevilor de clasele V-VIII, a ap�rut 
din necesitatea sistematiz�rii �i a interpret�rii creative �i aplicative a no�iu-
nilor din noua program� de studiu, în scopul armoniz�rii practicii �colare cu 
setul de competen�e impus de program� �i cu specificul subiectelor de examen. 
Prin ea se urm�re�te trecerea de la formarea no�iunilor �i a deprinderilor 
elementare de operare cu acestea la dezvoltarea ra�ionamentului matematic 
riguros. 

Autorii au modelat conceptele �i no�iunile abstracte fire�ti domeniului 
astfel încât elevul s� vad� �i s� exerseze aplica�iile practice ale matematicii, 
fiind pus permanent în situa�ia de a adapta aparatul teoretic la necesit��ile �i  
la provoc�rile vie�ii de zi cu zi. Înv��area devine, prin aceast� deschidere c�tre 
realitatea concret�, pl�cut� �i necesar�. 

Fiecare volum începe cu recapitularea materiei din clasa anterioar�, dublat� 
de testele ini�iale elaborate în acord cu gradul de dificultate al Evalu�rii 
Na�ionale. Capitolele sunt împ�r�ite în lec�ii care pot fi parcurse în 1-3 ore �i  
se încheie, fiecare, cu câteva teste sumative ce ofer� o imagine fidel� a nivelului 
de preg�tire la care se afl�, etap� cu etap�, elevii. Lec�iile încep cu o expunere 
detaliat� �i temeinic� a p�r�ii teoretice, fapt care asigur� o anumit� autonomie 
a lucr�rii fa�� de alte auxiliare didactice. Urmeaz� un num�r de probleme 
reprezentative pentru tematica lec�iei, înso�ite de rezolv�ri punctuale, care se 
constituie în modele de redactare a r�spunsurilor. Problemele propuse sunt 
gândite gradual, atât ca dificultate, cât �i din punct de vedere metodic, încât 
profesorul s� le adapteze în mod nuan�at ritmului de preg�tire al elevilor. Ele 
respect�, totodat�, pragurile de dificultate specifice subiectelor de la Evaluarea 
Na�ional�, iar cele care dep��esc acest nivel – pu�ine la num�r – sunt semnalate 
prin asterisc. Toate problemele au, la finalul culegerii, r�spunsuri sau solu�ii. 
În plus, volumul pentru clasa a VIII-a are, în ultima parte, teme recapitulative 
din materia claselor V-VII, gândite în spiritul subiectelor de Evaluare 
Na�ional�. 

Sper�m c� lucr�rile din seria „Mate 2000+ Standard” vor aduce bucuria 
înv���rii pentru elevii c�rora se adreseaz�, iar colegii no�tri profesori vor g�si 
în ele instrumente utile pentru îndrumarea copiilor. Succes tuturor! 
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7 Matematic�. Clasa a VI-a  

 

PROBLEME RECAPITULATIVE – CLASA a V-a   
 

1. Care este cel mai mare num�r de patru cifre distincte care are cifra sutelor egal� cu 9? 
Dar cel mai mic? 

2. Câte numere abcd  verific� condi�iile a + b = 5 �i b + c = 11? 
3. O carte are 216 pagini. Câte cifre sunt folosite pentru paginarea acesteia? 
4. Suma a dou� numere impare distincte este 206. Care este diferen�a maxim� dintre 
numere? Dar diferen�a minim�?  
5. Care este cel mai mic num�r natural care împ�r�it la 76 d� câtul 57? Dar cel mai 
mare?  
6. Care este cel mai mic num�r natural, mai mare decât 1000, care împ�r�it la 48 d� 
restul 15?  
7. Care este cel mai mare num�r natural, mai mic decât 1000, care împ�r�it la 48 d� 
restul egal cu 15?  
8. a) Câte numere de trei cifre au produsul cifrelor egal cu 6?  

b) Câte numere de trei cifre au suma cifrelor egal� cu 6?  
9. Efectua�i:  
 a) 2305 � 2304 – 2304 � 2303 – 2 � 2303; 
 b) 572 � 68 – 572 � 63 + 128 � 71 – 128 � 66. 

10. Dac� a = 24 – 23 – 22 – 21 – 20 �i b = 3 � 28 – 54 + 102 – 35, calcula�i ab �i ba. 
11. Efectua�i:  
 a) 37 � 35 � 373 – 38 � 3100 : 323; b) (23)8 – (24)6 + 32 � 92 – 36; 
 c) (924 + 2 � 8116 : 98) : 349; d) (279 + 3 � 276 + 278 + 276) : 439. 
12. Scrie�i num�rul 10 ca o sum�, diferen��, produs, cât sau putere de numere 
naturale.  
13. a) Ar�ta�i c� 1089 este p�trat perfect.  

b) Ar�ta�i c� 1365 nu este p�trat perfect.  
14. Câte numere de cinci cifre con�in secven�a 234?  
15. Un num�r se împarte la 9 �i d� restul 7. Câtul se împarte la 8 �i d� restul 5. Noul 
cât se împarte la 7 �i d� câtul 6 �i restul 3. Afla�i num�rul ini�ial.  

16. Determina�i numerele abc , �tiind c�: 
a) � � � 292abc bc c ; b) � � � 581abc ab a .  

17. Fie x, y, z numere naturale, astfel încât 2x + 3y = 31 �i 4y + 3z = 67.  
a) Determina�i trei numere naturale x, y, z care verific� condi�iile date. 
b) Calcula�i suma S = 6x + 25y + 12z.  EDITURA PARALE
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8 Matematic�. Clasa a VI-a

18. Stabili�i valoarea de adev�r a propozi�iilor: 
 a) 12 � 60; b) 48 este divizibil cu 16; 
 c) 51 � 17; d) 11 nu divide 803; 
 e) 1806 nu este multiplu al num�rului 43; f) 26 nu este divizor al num�rului 316. 

19. Determina�i valorile cifrei x, �tiind c� num�rul 50 6x  se divide cu 3, dar nu �i cu 9. 

20. Câte numere 2a b  sunt divizibile cu 5? 
21. Afla�i suma divizorilor naturali ai num�rului 24.  
22. Câ�i multipli ai num�rului 15 sunt mai mari decât 300, dar mai mici decât 1000?  

23. Determina�i num�rul abcb , �tiind c� acesta este divizibil cu 5 �i cu 9 �i c� b + c = 8. 

24. Fie n un num�r natural nenul. Ar�ta�i c� num�rul A = 12n + 1 + 22n + 3 � 3n – 22n � 3n + 1 se 
divide cu 204. 
25. a) Determina�i cel mai mic �i cel mai mare num�r natural de cinci cifre, divizibil cu 9 
�i cu 5.  

b) Câte numere de cinci cifre sunt divizibile cu 9 �i cu 5?  
26. a) Ar�ta�i c� 47 este divizor comun al numerelor 799 �i 2632.  

b) Ar�ta�i c� 7560 este un multiplu comun al numerelor 120 �i 135.  
27. Efectua�i: 
 a) 8,5 + 14,73; b) 5 + 12,81; c) 5,73 – 4,85; 
 d) 15,2 – 8,7; e) 8,3 – 5,94; f) 5 – 2,73. 
28. Efectua�i: 
 a) 2,4 � 0,35; b) 9 � 2,16; c) 324 : 180; 
 d) 5,632 : 51,2; e) 42,56 : 0,38; f) 87,2 : 2,18. 
29. Efectua�i: 
 a) 15,75 : 10,5 – 0,5 � (3 – 2,43 : 27); 
 b) (6 – 4,29) � (6 + 4,29) + 4,292; 
 c) 1 : 0,01 – (5,4 + 1,22 � 10) : (2,6 – 0,96 : 0,4); 
 d) �1 + 16,112 : [2 + 1,4 � (1,8 – 1,79)]� : 1,8. 
30. Efectua�i: 

 a) 
	 
� �

 � � �� �� �� �

7 1 2 3 35 3 : 1
36 46 3 4 8

; b) 
	 
� �
 �  � �� �� �� �

75 7 1 1 1 21: 2 1 : 2 2
27 9 28 7 8 28

; 

 c) � �
�  � �

� �
18 10, 25 : 0,125 0,2

126 7
; d) � � � �

� � � � �� � � �
� � � �

1 25 23 39 231 0, 45 : 9 0,92 :
3 99 99 100 50

; 

 e) 
	 
� � � �

�  �  �� � � �� �
� � � �� �

3 7 15 0,7861, 5 : 1 2 0,75
0,12 35 45 2, 47

. 

31. Scrierea sub form� zecimal� a frac�iei 5
14

 este 0,a1a2a3… . Calcula�i a1 + a2 + … + a100. EDITURA PARALE
LA

 45



 
9 Matematic�. Clasa a VI-a  

32. Un elev are 120 de lei. Cu 0,4 din sum� î�i cump�r� caiete, iar cu 0,65 din rest î�i 
cump�r� c�r�i. Câ�i bani mai are elevul?  

33. Dup� ce dintr-un depozit s-au scos de dou� ori câte 8,75 tone de marf� �i de patru 
ori câte 11,25 tone de marf�, în depozit mai sunt 17,5 tone de marf�. Câte tone de 
marf� erau în depozit?  

34. Andrei merge în excursie cu bicicleta �i î�i ia o roat� de rezerv�. El schimb� din 
când în când ro�ile, astfel încât distan�a parcurs� de fiecare roat� s� fie aceea�i. Afla�i 
câ�i kilometri a rulat fiecare roat�, �tiind c� Andrei a mers 30 km.  

35. Un biciclist merge 57 km în dou� etape. În prima etap� merge o or� �i 20 de minute 
cu o vitez� constant� de 24 km/h. În etapa a doua merge restul drumului cu o vitez� 
constant� de 30 km/h. În cât timp a parcurs etapa a doua?  

36. Determina�i num�rul ra�ional x din fiecare egalitate: 
a) 5x – 17 = 2x + 7; b) 7 – 3x = 5x – 25; 

c) 1,4x + 0,6 = 2,2 – x; d)  �
� � �

3 4 2 1 1 5
2 3 6

x x . 

37. Determina�i num�rul x în fiecare dintre urm�toarele cazuri: 
 a) 750 cm + 0,05 dam = x m; b) 500 dm2 – 0,005 dam2 = x m2; 
 c) 0,00000025 hm3 – 25000000 mm3 = x dm3. 
38. Trei kilograme de mere �i patru kilograme de pere cost� 43 de lei, iar cinci kilogra-
me de mere �i trei kilograme de pere cost� 46 de lei. Cât cost� un kilogram de mere �i 
cât cost� un kilogram de pere? 

39. Vlad vrea s� cumpere 4 caiete, dar suma de bani pe care o are nu-i ajunge. Îi mai 
trebuie 2 lei. Bunica îi mai d� 15 lei. Vlad constat� c� poate cump�ra 5 caiete �i îi  
mai r�mân 5 lei. Ce sum� de bani a avut Vlad?  

40. Suma a dou� numere este egal� cu 225. Unul dintre numere este egal cu 0,8 din 
cel�lalt num�r. Afla�i cele dou� numere.  

41. Pentru o rochie, Ana a pl�tit 80 de lei �i înc� dou� treimi din pre�ul ei. Cât cost� rochia?  

42. Dou� buc��i de pânz� au aceea�i lungime. Dac� s-ar vinde 18 m de pânz� din 
prima bucat� �i 34 m de pânz� din a doua, în prima bucat� ar r�mâne de trei ori mai 
mult� pânz� decât în a doua. Câ�i metri de pânz� sunt în fiecare bucat�?  

43*. Câ�i elevi sunt într-o clas�, �tiind c� formând grupe din câte un b�iat �i o fat�, 
r�mân opt fete �i c� formând grupe de câte patru fete �i un b�iat, r�mân patru 
b�ie�i?  

44. Ana �i Maria citesc aceea�i carte. Mai întâi Ana cite�te o cincime din num�rul 
paginilor c�r�ii, apoi Maria cite�te a �aptea parte din num�rul paginilor c�r�ii. Ana 
constat� c� a citit cu opt pagini mai mult decât Maria. Câte pagini are cartea?  EDITURA PARALE

LA
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10 Matematic�. Clasa a VI-a

45. La ziua lui, Ionel �i-a invitat prietenii, pe care i-a servit cu tort �i suc. Fiecare invitat 
a consumat dou� sucuri, iar dintr-un tort au mâncat patru copii. Ionel a mâncat tort  
�i a b�ut suc al�turi de prietenii s�i. �tiind c� în total au fost 27 de sucuri �i torturi, 
afla�i câ�i invita�i a avut Ionel.  
46. Radu, Tudor �i Ioana �i-au propus s� repare un gard. Lucrând fiecare singur, Radu 
termin� repara�ia în 4 ore, Ioana în 6 ore, iar Tudor în 3 ore. În cât timp, exprimat în 
ore �i minute, ar termina de reparat gardul cei trei copii, dac� ar lucra împreun�?  
47. Maria are o sum� de bani (S), num�r natural. Ea vrea s� cumpere caiete de 2,95 lei 
bucata. Poate cump�ra 10 caiete, dar nu poate cump�ra 11 caiete. Ce valori poate lua S?  
48. Un turist �i-a propus s� viziteze, pe un traseu turistic, 52 de obiective în 6 zile. În 
prima zi a vizitat 5 obiective, iar în fiecare dintre zilele urm�toare a vizitat mai multe 
obiective decât în ziua precedent�.  

a) Care este num�rul maxim de obiective pe care le poate vizita turistul în ultima zi?  
b) Care este num�rul maxim de obiective pe care le poate vizita turistul a doua zi?  

49. Consider�m figura de mai jos, unde punctele A, B, C sunt coliniare, iar punctele D 
�i E sunt de o parte �i de alta a dreptei AC. Stabili�i valoarea de adev�r a propozi�iilor 
de mai jos:  

a) Punctul A este pe dreapta BC.  
b) Punctul A apar�ine segmentului BC.  
c) Punctul B este situat între punctele A �i C. 
d) Punctul D este pe dreapta DE.  
e) Punctul D este între punctele A �i C.  
f) Dreptele AB �i AC coincid.  
g) Segmentele AB �i AC coincid. 

50. Consider�m punctele A, B, C, D, astfel încât A, B, C 
sunt situate pe o dreapt� a, iar punctul D nu este 
situat pe dreapta a, ca în figura al�turat�.  

a) Câte drepte ob�inem unind, în toate modurile 
posibile, punctele date?  

b) Câte segmente au capetele în punctele date? 
51. Punctele A, B, C sunt situate pe o dreapt� a, astfel încât AB = 3 cm, iar BC = 7 cm. 
Afla�i lungimea segmentului AC. 
52. Stabili�i ordinea punctelor A, B, C pe dreapta a, �tiind c�: 
 a) AB = 2 cm, BC = 3 cm, AC = 1 cm;  
 b) AB = 2 cm, BC = 3 cm, AC = 5 cm; 
 c) AB = 3 cm, BC = 2 cm, AC = 1 cm. 
53. Consider�m punctele A, B, C pe o dreapt� a, astfel încât B este între punctele A �i C 
�i AB = 5 cm, BC = 4 cm. Determina�i distan�a dintre mijloacele segmentelor AB �i AC. 

�
A C 

� 
B
�

� E 

� D

� D

a �
A C 

� 
B
�

EDITURA PARALE
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12 Matematic�. Clasa a VI-a

 

TESTE INI�IALE 
�

Se acord� 1 punct din oficiu. Timp de lucru: 50 de minute. 
 

TESTUL 1 

(1p) 1. Calcula�i � � � �
� � �� �� �

� �� �
1 50,25 1
3 7

. 

(1p) 2. Calcula�i 2a + 3b + c, �tiind c� a + b = 20 �i b + c = 21. 

(1p) 3. Scrie�i în ordine descresc�toare numerele: � � � �
5 8, , 1,6(12),
3 5

a b c d   

= 1,(61).  
(1p) 4. Ionu� are 142 de timbre, iar Ana are 56 de timbre. Câte timbre trebuie s� îi 

dea Ionu� Anei pentru a avea de dou� ori mai multe timbre decât Ana?  
(1p) 5. Calcula�i media aritmetic� a numerelor a = 52 : 5,2 �i b = 3,24 – 0,5 – 0,74.  
 6. Consider�m un segment AB cu lungimea de 4 cm. Not�m cu C simetricul 

lui A fa�� de B �i cu D simetricul lui C fa�� de A.  
(1p) a) Construi�i punctul C.  
(1p) b) Care este lungimea segmentului BC?  
(1p) c) Care este lungimea segmentului CD?  

(1p) 7. Calcula�i 45 � 50 – 44 � 150 – 25 � 29. 
�

TESTUL 2 
(1p) 1. Calcula�i 92 : 9,2 – 4,2 : 0,7. 
 2. Un num�r natural d� restul 2 la împ�r�irea prin 3.    
(1p) a) Ce rest va da dublul num�rului la împ�r�irea prin 3? 
(1p) b) Ce rest va da triplul num�rului la împ�r�irea la 3? 
(1p) 3. Calcula�i (2 + 4 + 6 + … + 100) – (1 + 3 + 5 + … + 99).  
(1p) 4. Afla�i toate numerele naturale nenule care împ�r�ite la 8 dau câtul de 

dou� ori mai mic decât restul.  

(1p) 5. Ar�ta�i c� num�rul n = 20 + 821 : 1615 + 6 � 2710 : 817 este divizibil cu 9.  
 6. Fie unghiul AOB �i semidreptele OC, OM �i ON, astfel încât semidreapta OC 

este opus� semidreptei OA, semidreptele OM �i ON sunt interioare unghiu-
lui AOB, �MON = 2�AOM, �NOB = 3�AOM �i �BOC = 4�AOM.  

(1p) a) Determina�i m�sura unghiului AOM.  
(1p) b) Determina�i m�sura unghiului BOM. 

(1p) 7. Afla�i câte numere de forma abcabcd  sunt divizibile cu 9 �i cu 100. EDITURA PARALE
LA
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13 Matematic�. Clasa a VI-a  

TESTUL 3 

(1p) 1. Calcula�i � �	 
� �   � � � � �
222 2 2 2 0 7 3(1 2 3) 2 (30 11 ) 2 0 2 . 

(1p) 2. Calcula�i � �
� � �

� �
5 30,(3) : 0,5 : 3
6 4

.  

(1p) 3. Ana, Bianca �i Cristi au împreun� 22 de c�r�i. Afla�i câte c�r�i are fiecare, 
�tiind c� Bianca are cu dou� c�r�i mai multe decât Ana, iar Cristi are de dou� 
ori mai multe c�r�i decât Ana. 

(1p) 4. Demonstra�i c� num�rul � �51 2n ab ab  este divizibil cu 51.  

(1p) 5. Compara�i numerele a = 518 �i b = 1512.  

(1p) 6. Determina�i cel mai mic num�r natural impar abc , �tiind c� ab = 64.  
 7. Ana lipe�te 216 cubule�e cu latura de 2 cm, astfel încât s� formeze un cub 

mare, pe care îl vopse�te.  
(1p) a) Determina�i latura cubului mare.  
(1p) b) Afla�i câte cubule�e au exact o fa�� vopsit�.  
(1p) c) Câte cubule�e au trei fe�e vopsite? 
 
 

EDITURA PARALE
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14 Matematic�. Clasa a VI-a

ARITMETIC�   

CAPITOLUL I 
MUL�IMI. MUL�IMEA NUMERELOR 

NATURALE   

I.1. DESCRIERE, NOTA�II, REPREZENT�RI. MUL�IMI NUMERICE/ 
NENUMERICE. RELA�IA DINTRE UN ELEMENT �I O MUL�IME 

� În matematic�, o mul�ime este o colec�ie de obiecte diferite, numite elementele 
mul�imii. Elementele unei mul�imi pot fi obiecte matematice de orice fel: numere, 
simboluri, figuri geometrice, alte mul�imi etc. 

Mul�imile se noteaz� cu litere mari. 
Dac� A este o mul�ime �i x este un element al s�u, spunem c� „x apar�ine 

mul�imii A“ �i scriem x � A. Dac� x nu este un element al mul�imii A, spunem c�  
„x nu apar�ine mul�imii A“ �i scriem x � A. 

 

O mul�ime poate fi reprezentat� astfel: 
1. scriind elementele sale între dou� acolade: A = �0, 2, 4, 6, 8�; 
 
2. cu ajutorul unei diagrame Venn-Euler: 
 
3. indicând o proprietate caracteristic� elementelor mul�imii:  

A = {x � x este num�r natural par, mai mic decât 10}. 
 

O mul�ime ale c�rei elemente sunt numere se nume�te mul�ime numeric�:  
A = {1, 2, 3� este o mul�ime numeric�, iar B = {a, b, c� nu este o mul�ime numeric�.  
 

Mul�imea care nu are niciun element se nume�te mul�imea vid� �i se noteaz� cu 
simbolul �.  

 

 
 

1. Consider�m cuvântul „matematica” �i mul�imea A, format� din literele acestuia.  
 a) Câte litere are cuvântul considerat? 
 b) Câte elemente are mul�imea A?  
 c) Stabili�i valoarea de adev�r pentru fiecare dintre urm�toarele propozi�ii: 

P1: m � A; P2: e � A; P3: z � A; P4: m � A �i t � A; P5: c � A sau t � A. 
 d) Stabili�i care dintre propozi�iile urm�toare este adev�rat�: 

Q1: A = �m, a, t, e, i, c�; Q2: A = �m, a, t, e, m, a, t, i, c, a�; Q3: A = �a, e, i, c, m, t�;  
Q4: A = �m, t, c, a, e�. 

PROBLEME REZOLVATE 

2
A 0

4
6

8
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15 Matematic�. Clasa a VI-a  

Solu�ie: a) Cuvântul „matematica” are 10 litere. 
b) Elementele unei mul�imi sunt distincte, deci mul�imea A are 6 elemente. 
c) Avem: P1 este adev�rat�, P2 este fals�, P3 este fals�, P4 este fals� (c�ci t � A), iar P5 
este adev�rat� (deoarece t � A). 
d) În scrierea unei mul�imi, fiecare element apare o singur� dat�, iar ordinea în care 
sunt scrise elementele nu conteaz�. Prin urmare, Q1 �i Q3 sunt adev�rate, iar Q2 �i Q4 
sunt false. 
2. Scrie�i fiecare dintre urm�toarele mul�imi, enumerându-le elementele:  

a) mul�imea cifrelor impare; 
b) mul�imea cifrelor num�rului 2023; 
c) mul�imea divizorilor num�rului 6;  
d) mul�imea multiplilor num�rului 25, care sunt mai mici decât 100;  
e) mul�imea solu�iilor, numere naturale, ale ecua�iei 4x + 3 = 5. 

Solu�ie: a) A = �1, 3, 5, 7, 9�; b) B = �0, 2, 3�; c) C = �1, 2, 3, 6�; d) D = �0, 25, 50, 75�;  
e) E = �. 
 

 
 

1. Scrie�i, prin enumerarea elementelor, mul�imea literelor pentru fiecare dintre 
urm�toarele cuvinte: 
 a) aritmetica; b) algebra; c) geometria. 
2. Patru elevi, Ana, Barbu, Corina �i Dan, au scris mul�imea cifrelor din care este 
format num�rul 50053. R�spunsurile lor se pot vedea în tabelul urm�tor. 
 

Ana Barbu Corina Dan
�3, 0, 5� �5, 0, 0, 5, 3� �0, 0, 3, 5, 5� �5, 3, 0� 

 

 Care dintre cei patru elevi a r�spuns corect? 
3. În figura 1 sunt reprezentate mul�imile A �i B. Scrie�i cele dou� mul�imi, enume-
rându-le elementele.  
 
 
 
 
4. Folosi�i simbolurile „�” sau „�” pentru a descrie rela�ia în care se afl� fiecare num�r 
din figura 2 fa�� de mul�imile A �i B.  
 
 
 
 

PROBLEME PROPUSE

1 

3

4
A 5

2

B

Fig. 2

Fig. 1

2
1 

3
5

4A 6
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16 Matematic�. Clasa a VI-a

5. Fie mul�imea M = �5, 2, 3, 0, 7�. Stabili�i valoarea de adev�r pentru fiecare dintre 
propozi�iile: 

P1: 3 � M; P2: 6 � M; P3: 1 � M; P4: 5 � M; P5: 7 � M; P6: 8 � M. 

6. Scrie�i, folosind unul dintre simbolurile „�” sau „�”, urm�toarele rela�ii (figura 3). 
 
 

 
a) Punctul A este situat pe dreapta a. 
b) Punctul B nu se afl� pe dreapta b. 
c) Punctul N apar�ine dreptei MP, fiind situat între punctele M �i N.  
d) Punctele (diferite) M, N, P sunt coliniare.  

7. Determina�i elementele fiec�reia dintre urm�toarele mul�imi: 
A = {x � x este num�r natural mai mic decât 4}; 
B = {y � y = 3n – 4, n = 2, 3, 4�; 
C = {z � z = 2n – 1, unde n � �0, 1, 2, 3��; 
D = {t � t este num�r natural �i 5t + 1 � 16}. 

8. Scrie�i, cu ajutorul unei propriet��i caracteristice a elementelor, mul�imile:  
A = {1, 3, 5, 7, 9}; B = {0, 3, 6, 9, 12, 15, 18�; 
C = {8, 16, 32, 64�; D = {10, 20, 30, …, 90, 100�. 

I.2. RELA�II ÎNTRE MUL�IMI 

Dou� mul�imi care au acelea�i elemente se numesc egale. Dac� dou� mul�imi, A 
�i B, sunt egale, scriem A = B, iar dac� nu sunt egale, scriem A � B. 

Dac� toate elementele unei mul�imi A sunt �i elemente ale unei mul�imi B, 
spunem c� mul�imea A este inclus� în mul�imea B �i not�m A   B. În acest caz, 
mul�imea A se nume�te submul�ime (sau parte) a mul�imii B. 

 
 
 
 
 
 

(oricare ar fi x � A ! x � B) " (A   B) 
 

Mul�imea vid� este inclus� în orice mul�ime: �   A, oricare ar fi mul�imea A.  
Orice mul�ime este inclus� în ea îns��i:   A   A, oricare ar fi mul�imea A.  
Dou� mul�imi, A �i B, sunt egale, dac� �i numai dac� fiecare dintre ele este 

submul�ime a celeilalte mul�imi: (A = B) " (A   B �i B   A).  
 

A 
a M N P 

B
b

Fig. 3 

A B
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17 Matematic�. Clasa a VI-a  

 
1. Stabili�i care dintre urm�toarele mul�imi sunt mul�imi egale: 
 a) A = �3, 2, 5, 7�, B = �2, 3, 7, 5�; 
 b) A este mul�imea cifrelor pare, iar B este mul�imea cifrelor num�rului 886000246; 
 c) A = �n � n este num�r natural �i 4n + 3 < 10�, B = �1, 2�; 
 d) A este mul�imea literelor din care este format cuvântul „rezolvare”, iar B = �a, e, 
o, l, r, z�. 
Solu�ie: a) Deoarece mul�imile A �i B au acelea�i elemente, de�i scrise în alt� ordine, 
rezult� c� A = B. 
b) Cum B = �0, 2, 4, 6, 8�, avem A = B. 
c) Întrucât 0 � A, dar 0 � B, înseamn� c� A � B.  
d) Observ�m din v � A �i v � B, deci A � B.  
2. Se consider� mul�imea M = �1, 2, 3, 4�. 
 a) Scrie�i toate submul�imile mul�imii M care au un singur element. 
 b) Scrie�i toate submul�imile mul�imii M care au trei elemente. 
 c) Câte submul�imi are, în total, mul�imea M? 
Solu�ie: a) Submul�imile mul�imii M care au un singur element sunt: �1�, �2�, �3� �i �4�. 
b) Submul�imile mul�imii M care au trei elemente le ob�inem eliminând, pe rând, câte 
un element din M. Astfel, ob�inem: �2, 3, 4�, �1, 3, 4�, �1, 2, 4� �i �1, 2, 3�.  
c) În afar� de submul�imile pe care le-am scris la punctele a) �i b), mul�imea M mai are 
submul�imi: cu zero elemente (�), cu dou� elemente (�1, 2�, �1, 3�, �1, 4�, �2, 3�, �2, 4�, 
�3, 4�) �i cu patru elemente (M = �1, 2, 3, 4�). În total, mul�imea M are 16 submul�imi. 
 

 
 

1. Fie mul�imile A = �x � x este num�r natural �i x # 4�, B = �y � y este num�r natural �i 
2y # 10� �i C = �z � z este num�r natural �i z + 3 > 6�. Ar�ta�i c� mul�imile A, B, C sunt 
egale. 
2. Scrie�i submul�imile mul�imilor: 
 a) A = �0�; b) B = �1, 2�; c) C = �a, b, c�.  
 

3. Fie mul�imea M = �0, 1, 4�. Stabili�i care dintre urm�toarele propozi�ii este scris� 
corect. Pentru propozi�iile scrise corect, afla�i �i valoarea de adev�r: 

P1: �0, 1�   M; P2: 1   M; P3: �1� � M; P4: �1�   M; P5: �1, 2�   M; P6: M   �0, 1�; 
P7: M � �0, 1, 4, 5�; P8: M   �0, 1, 4, 5, 6�. 

 

4. Se consider� mul�imile A = �1, 2, 3, 4� �i B = �3, 4, 5�. Stabili�i valoarea de adev�r 
pentru fiecare dintre urm�toarele propozi�ii: 

P1: 2 � A; P2: 2 � B; P3: A = B; P4: �4, 5�   A; P5: �4, 5�   B; P6: A   �1, 2, 3, 4, 5�; 
P7: �2, 5� $ B; P8: B $ A. 

PROBLEME PROPUSE 

PROBLEME REZOLVATE 
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37 Matematic�. Clasa a VI-a  

CAPITOLUL II 
RAPOARTE. PROPOR�II  

 

II.1. RAPOARTE 

� Fie a �i b dou� numere ra�ionale pozitive, cu b � 0. Num�rul ra�ional  

a : b se nume�te raportul numerelor a �i b �i se noteaz� a
b

; numerele a �i b se 

numesc termenii raportului, iar câtul ob�inut prin împ�r�irea num�rului a la 

num�rul b se nume�te valoarea raportului a
b

. 

Exemplu: Raportul numerelor 5 �i 4 este 5
4

, termenii raportului sunt numerele 5 �i 

4, iar valoarea raportului este 5 : 4 = 1,25.  
Observa�ii: 
1. Valoarea unui raport nu se schimb� dac� înmul�im sau împ�r�im ambii 

termeni ai s�i cu acela�i num�r nenul: �
�

�
a a c
b b c

 �i �
:
:

a a c
b b c

, pentru orice numere 

ra�ionale pozitive a, b, c, cu b � 0 �i c � 0. 
2. Dac� numerele a �i b reprezint� m�rimi de aceea�i natur�, atunci pentru scrie-

rea raportului a
b

 este necesar ca cele dou� m�rimi s� fie exprimate folosind aceea�i 

unitate de m�sur�; în aceast� situa�ie, raportul nu va avea unitate de m�sur�. 
Exemplu: Dac� în�l�imea Mariei este egal� cu 1,2 m, iar în�l�imea lui Dan este de 

150 cm, atunci raportul în�l�imilor celor doi copii este �
120 cm 4
150 cm 5

. 

3. Dac� numerele a �i b reprezint� m�rimi de tipuri diferite, atunci raportul a
b

 

este înso�it de unitate de m�sur�; astfel de rapoarte apar des în fizic�. 
Exemplu: Daria parcurge distan�a de acas� pân� la �coal� (1,2 km), cu trotineta, în 

20 de minute. Din egalitatea rapoartelor �
1,2 km 3,6 km
20 min 60 min

 rezult� c� viteza Dariei 

este de 3,6 km/h.  
 

� Exemple cunoscute de rapoarte:  

1. Raportul procentual este un raport de forma 
100

p , care se noteaz� p%.  

2. Scara unei h�r�i este raportul dintre distan�a pe hart� �i distan�a real�; se 
exprim� ca un raport cu num�r�torul 1.  EDITURA PARALE
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3. Densitatea popula�iei dintr-o regiune este raportul dintre num�rul de locuitori 
din acea regiune �i suprafa�a corespunz�toare.  

4. Titlul unui aliaj este raportul dintre masa metalului pre�ios �i masa aliajului.  
5. Viteza de deplasare este raportul dintre distan�a parcurs� �i timpul corespun-

z�tor. 
 

 
 

1. În clasa a VI-a A sunt 28 de elevi, dintre care 16 sunt b�ie�i. Afla�i valoarea raportu-
lui dintre num�rul fetelor �i num�rul b�ie�ilor din aceast� clas�.  
Solu�ie: În clas� sunt 28 – 16 = 12 fete, iar raportul dintre num�rul fetelor �i cel al 

b�ie�ilor este egal cu �
12 3
16 4

, având valoarea 0,75. 

2. Într-un manual de geografie este inclus� o hart� a Europei, având scara 1 : 20000000. 
�tiind c� pe acea hart� distan�a dintre Bucure�ti �i Viena este de aproximativ 5,35 cm, 
afla�i distan�a real� (pe teren) dintre cele dou� capitale.  
Solu�ie: Scara h�r�ii exprim� faptul c� la 1 cm de pe harta respectiv� corespund 20000000 cm 
reali (pe teren); prin urmare, distan�a real� dintre Bucure�ti �i Viena este egal� cu  
5,35 � 20000000 = 107000000 cm = 1070 km. 
3. Afla�i ce cantitate de aur con�ine un aliaj cu titlul egal cu 0,2, �tiind c� respectivul 
aliaj este compus din aur �i cupru, iar masa cuprului este de 920 g.  
Solu�ie: Dac� not�m cu a masa metalului pre�ios (aur), atunci titlul aliajului este 

�
� 920

a
a

 0,2, de unde a = 0,2 � a + 184 �i ob�inem a = 230 g. 

 

 
1. Scrie�i raportul numerelor: 
 a) 2 �i 6; b) 7 �i 10; c) 15 �i 43;  
 d) 256 �i 32; e) 33 �i 3; f) 3,5 �i 0,2. 
2. Consider�m numerele a = 12 �i b = 24. Afla�i rapoartele numerelor de mai jos: 
 a) a �i b; b) 2a �i a + b; c) 3b – 10 �i a + 20. 
3. Calcula�i valoarea rapoartelor numerelor: 
 a) 6 �i 4; b) 3 �i 12; c) 18 �i 75;  
 d) 34 �i 15; e) 2,5 �i 12,5; f) 0,28 �i 0,14. 
4. Afla�i numerele necunoscute din rapoartele urm�toare: 

 a) 
3
a  = 1,5; b) 7

b
 = 2; c) 25

c
 = 0,5; 

 d) 315
15

 = d; e) 
3, 4

e  = 0,5. 

PROBLEME PROPUSE

PROBLEME REZOLVATE 
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5. a) Raportul numerelor ra�ionale pozitive x �i y este egal cu 2
5

. Afla�i valoarea 

raportului dintre numerele 15x �i 4y. 

 b) Raportul numerelor ra�ionale pozitive 7y �i 12x este egal cu 21
16

. Afla�i valoarea 

raportului dintre y �i x. 

6. Consider�m mul�imile A = �1, 2, 3� �i B = �2, 3, 4�. 
 a) Scrie�i toate rapoartele care se pot forma având primul termen din A �i al doilea 
termen din B. 

 b) Afla�i cardinalul mul�imii 
( )

� � �* +
, -

 �i aR a A b B
b

. 

7. Fie numerele a = 0,01(2) �i b = 0,12(2). Afla�i valoarea raportului dintre numerele 9 �i a
b

. 

8. În figura al�turat� sunt desenate dreptunghiul 
ABEF �i p�tratul BCDE. Se �tie c� dreptunghiul are 
lungimea de 6 cm, iar p�tratul are latura de 3 cm. 
Afla�i:  

a) raportul dintre l��imea �i lungimea dreptun-
ghiului;  

b) valoarea raportului dintre perimetrul dreptunghiului �i perimetrul p�tratului. 

9. Calcula�i suma tuturor numerelor de forma xy , cu proprietatea c� raportul dintre 
cifra y �i cifra nenul� x este egal cu 2.  

10. a) Valoarea raportului numerelor ra�ionale pozitive a �i 0,(2) este 4,5. Afla�i num�-
rul a.  

b) Valoarea raportului numerelor ra�ionale 23 �i b este 2,(32). Afla�i num�rul b.  

11. Titlul unui aliaj de argint �i cositor este egal cu 0,7. Determina�i ce cantitate de 
argint se afl� într-o bucat� de aliaj cu masa de 1,4 kg.  

12. Se topesc 135 g de aur �i 165 g de cupru pentru a ob�ine un aliaj. Afla�i titlul acestui 
aliaj.  

13. Se topesc împreun� 450 g de aliaj cu titlul 0,6 �i 150 g de aur. Afla�i titlul noului aliaj.  

14. Se topesc împreun� 300 g dintr-un aliaj cu titlul egal cu 0,85 �i 200 g din alt aliaj, 
având titlul egal cu 0,75. Afla�i titlul aliajului nou ob�inut.  

15. Se topesc împreun� 400 g dintr-un aliaj cu titlul 0,75 �i cantit��i egale din alte dou� 
aliaje, având titlurile 0,85, respectiv 0,8; se ob�ine astfel un nou aliaj cu titlul 0,795. 
Afla�i ce cantitate din al doilea aliaj a fost topit�.  

A B C 

D E F
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16. Matei are o hart� a României cu scara 1 : 5000000 �i m�soar� pe aceasta, cu rigla 
gradat�, o distan�� de 7,8 cm între ora�ele Ia�i �i Cluj. Stabili�i care este distan�a real� 
(pe teren) dintre cele dou� ora�e.  

17. Mara dore�te s� realizeze o schi�� la scara 1 : 250000 a ora�ului în care locuie�te, 
marcând principalele institu�ii. �tiind c� pe teren universitatea se afl� la distan�a de 
10,5 km fa�� de prim�ria ora�ului, afla�i la ce distan�� se afl� reprezent�rile celor dou� 
cl�diri pe schi�a Marei.  

18. George analizeaz� harta complexului montan în care va merge în tab�r� �i observ� 
c� cea mai mare dintre piscine este reprezentat� sub forma unui p�trat cu latura de 
5 cm. �tiind c� scara h�r�ii este 1 : 1000, afla�i:  

a) raportul dintre perimetrul piscinei de pe hart� �i perimetrul piscinei reale;  
b) raportul dintre aria piscinei de pe hart� �i aria piscinei reale.  

19. Maria admir� într-un magazin mai multe schi�e ale Arcului de Triumf din 
Bucure�ti, realizate la sc�ri diferite. Pe prima schi��, având scara 1 : 150, în�l�imea 
Arcului, m�surat� cu rigla, este de 18 cm.  

a) Afla�i scara celei de-a doua schi�e, dac� pe aceast� schi�� în�l�imea Arcului este 
egal� cu 27 cm.  

b) Afla�i care este în�l�imea Arcului (în cm) pe a treia schi��, dac� scara acesteia 
este 1 : 200.  

c) Ar fi posibil ca o schi�� s� aib� scara 1 : 250, iar în�l�imea Arcului pe aceasta s� 
fie egal� cu 10 cm? Justifica�i r�spunsul.  

20. Cea mai dens populat� �ar� din lume este Monaco, un ora�-stat cu suprafa�a de 
aproximativ 2 km2 �i o popula�ie de aproximativ 39000 de locuitori. Afla�i densitatea 
popula�iei în Monaco.  

21. Afla�i ce suprafa�� are o regiune cu densitatea de 27 de locuitori/km2 �i cu o popu-
la�ie de 459 de locuitori.  

22. Viteza medie de croazier� a unui elicopter este de 5 km/min, în compara�ie cu cea a 
unui avion, care este de 850 km/h. Afla�i raportul dintre viteza avionului �i cea a 
elicopterului.  

23. Un avion parcurge distan�a de 2730 km dintre Ia�i �i Londra în 3 ore �i 20 de 
minute. Afla�i care este viteza medie de deplasare a acestui avion.  

24. Afla�i num�rul ra�ional pozitiv x, cu proprietatea c� valorile rapoartelor 
3
x  �i 

�
12

1x
 

sunt numere naturale. 
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CAPITOLUL III 
MUL�IMEA NUMERELOR ÎNTREGI  

 

III.1. NUM�R ÎNTREG. MUL�IMEA � A NUMERELOR ÎNTREGI  

� Mul�imea numerelor întregi se noteaz� cu � �i este: 

� = �…, –3, –2, –1, 0, 1, 2, 3, …�. 

Mul�imea numerelor întregi pozitive: �+ = �1, 2, 3, …�. 

Mul�imea numerelor întregi negative: �– = �…, –3, –2, –1�. 

Mul�imea numerelor întregi nenule: �* = � \ �0�. 

Observ�m c� � = �– % �0� % �+.  
Num�rul întreg 0 nu este nici pozitiv, nici negativ. 
 

� Axa numerelor este o dreapt� pe care au fost fixate: un punct O numit origine, 
un sens pozitiv de parcurgere indicat de o s�geat� (de la origine spre dreapta) �i o 
unitate de m�sur�.  

Fiec�rui num�r întreg a îi corespunde pe ax� un unic punct notat P(a); num�rul  
întreg a se nume�te coordonata (abscisa) punctului P. Originea axei numerelor are 
coordonata 0 �i se noteaz� O(0). 

Numerele întregi pozitive n corespund punctelor situate la dreapta originii, astfel 
încât distan�a dintre origine �i punctul corespunz�tor P(n) s� fie egal� cu n unit��i 
de m�sur�. Similar, numerele întregi negative –n, (unde n � �*) corespund puncte-
lor situate la stânga originii, astfel încât distan�a de la origine la punctul P'(–n) s� 
fie egal� cu n unit��i de m�sur�. 

 
 
 

Dac� dou� puncte sunt a�ezate simetric fa�� de origine pe ax�, atunci numerele 
corespunz�toare lor se numesc numere opuse.  

Exemplu: Opusul lui 2 este –2, iar opusul lui –3 este 3.  
 

� Modulul sau valoarea absolut� a unui num�r întreg a, notat cu �a�, este 
num�rul natural ce reprezint� distan�a de la origine la punctul care îi corespunde 
lui a pe axa numerelor. Modulul num�rului întreg 0 este egal cu 0. 

( /
0� �*
0 1,

,  dac� 0
0,  dac� 0

, dac� 0

a a
a a

a a
. 

0

O

2

A B

3

C D P 

n 541

EA'

–1

B'

–2

C'

–3

…… P' 

–n …… 
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Exemple: �+1� = +1, �–2� = –(–2) = +2, �0� = 0. 
Propriet��i: 1. �a� > 0, pentru orice a � �*. 

2. �a� = 0 dac� �i numai dac� a = 0.  
 

� Compararea �i ordonarea numerelor întregi. Dintre dou� numere întregi 
reprezentate pe axa numerelor, num�rul mai mare este situat în dreapta celuilalt. 

Reguli pentru compararea numerelor întregi: 
1. Dintre dou� numere întregi pozitive, mai mare este num�rul cu modulul mai 

mare. Exemplu: +2 < +5. 
2. Dintre dou� numere întregi negative, mai mare este num�rul cu modulul mai 

mic. Exemplu: –4 < –1. 
3. Dintre dou� numere întregi cu semne diferite, mai mare este num�rul pozitiv. 

Exemplu: –7 < +2. 
 

 
 

1.  Asocia�i fiec�rui num�r ce apare în enun�urile de mai jos unul dintre semnele „+” 
sau „–”:  

a) Ana a primit de la bunici 250 de lei.  
b) Bianca i-a dat Anei 100 de lei.  
c) Codin a f�cut scufund�ri pân� la o adâncime de 20 de metri.  
d) Daria a escaladat un versant înalt de 40 de metri. 
e) La Polul Nord temperatura a coborât cu 42� sub 0�.  
f) În mijlocul verii, la noi sunt uneori peste 35�C. 
 

2. Completa�i tabelul de mai jos: 
 

n –3   5 –17  –(–2)  
Opusul lui n  0 2   –8  –(–1) 

 

3. Consider�m mul�imea A = �–36, –35, –34, …, 46, 47, 48�. Stabili�i câte elemente ale 
mul�imii A au proprietatea c� opusele lor sunt, la rândul lor, elemente ale mul�imii A. 

 

4. Reprezenta�i pe axa numerelor, folosind ca unitate de m�sur� un segment cu lungi-
mea de 1 cm, numerele întregi de mai jos: 
 a) 1, 3, –2, 4, –1, –4; b) –3, 2, 5, 0, –6, –5. 
 

5. Reprezenta�i pe axa numerelor urm�toarele numere întregi: 
 a) 5, –5, 10, 20, –30, –15; b) 75, –150, 100, 25, –200, –50. 
 

6. Consider�m pe axa numerelor punctele A(6), B(8), C(–5), D(2), E(–3), F(–1), G(5),  
H(–7), I(–2) �i O(0). Completa�i desenul de mai jos, astfel încât toate punctele de mai 
sus s� fie corect reprezentate. 
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7. Consider�m pe axa numerelor punctele O(0), A(5), B(b) �i M(m). Afla�i numerele 
întregi b �i m, astfel încât distan�a de la A la B s� fie de 6 unit��i de m�sur�, iar M s� fie 
mijlocul segmentului AB. 
 

8. Consider�m mul�imea 
( )

�  * +
, -

1 155; 1 ; 7; 0; 4; ; 2,(7)
2 3

A . Determina�i mul�imile: 

 a) A & �; b) A & �; c) A \ �*; d) A & �–. 
 

9. Consider�m mul�imea 
( )0 0� � � �
* +�   � �� �0 0� �� �, -

0 10
21 4 33; ; 3; ; ; 3,(4); 5; 2 ; 1,(7); 10

3 3 4
M . Scrie�i: 

 a) un num�r natural din mul�imea M; 
 b) un num�r întreg negativ din mul�imea M; 
 c) un num�r ra�ional din mul�imea M, care nu este num�r întreg. 
 

10. Stabili�i valoarea de adev�r a fiec�reia dintre propozi�iile de mai jos: 
 a) –4 � �; b) 1 � �; c) 3 � �–; d) –6 � �+; 

 e) �   �; f) �   �; g) –27 � (� \ �); h) 0 � (� \ �+). 
 

11. Stabili�i valoarea de adev�r a fiec�reia dintre propozi�iile de mai jos: 
 a) �–2, –1, 0, 1�   �; b) �–3, –1, 0, 1, 5�   �; 

 c) �–7, –5, 1, 9�   �*; d) �–3, –2, 0�   (� \ �); 

 e) �0, 1�   (� \ �). 
 

12. Completa�i tabelul de mai jos: 
 

a –12  –1 0 6  18 
–a  6    –12  
�a�        

 

13. Stabili�i valoarea de adev�r a fiec�reia dintre propozi�iile de mai jos: 
 a) �–207� = –207; b) �35� = –35; c) �–171� = 171; 

 d) �1� + �–9� = 10; e) �15� – �–13� = �–2�; f) �–29� � �. 
 

14. Calcula�i: 
 a) �–3� + �3� – �–2�; b) �–10� : �–5� + �–3� � �–2�; 

 c) �–30� : �3� – �5� � �–2�;  d) �–2�5 � �2�2 :  �–2�4 + �–4� � �2�. 
 

15. Calcula�i: 
 a) �–1� + �–2� + �–3� + … + �–35�; b) �–1� + �–3� + �–5� + … + �–41�; 

 c) �–1� + �–1�2 + �–1�3 + … + �–1�100;  d*) �–2� + �–2�2 + �–2�3 + … + �–2�100 – 2101. 
 

16. Afla�i numerele întregi a, b, c �i d care verific� egalit��ile: 
 a) �a – 3� = 0; b) �b – 1� + �c – 2� = 0; c) �d – 3� + 1 = 0. 
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17. Scrie�i: a) patru numere întregi negative mai mari decât –5;  
 b) patru numere naturale mai mici decât 4;  
 c) patru numere întregi cuprinse între –3 �i 3;  
 d) patru numere întregi pare cuprinse între –20 �i –10;  
 e) patru numere întregi consecutive, dintre care exact dou� sunt opuse. 
 

18. Scrie�i: a) cel mai mare num�r întreg de dou� cifre;  
  b) cel mai mic num�r întreg de dou� cifre, cu cifrele distincte;  
  c) cel mai mare num�r întreg mai mic decât –36;  
  d) cel mai mic num�r întreg mai mare decât –12. 
 

19. Ordona�i cresc�tor numerele întregi de mai jos: 
 a) –9, 8, –5, –7, 0, 3;   b) 1, –10, –11, 2, –14, –18;  
 c) –39, –41, 40, –38, 42, –43;   d) –1, –11, –111, –1111, –11111;  
 e) –1122, –1221, –1212, –1222, –1220. 
 

20. Ordona�i descresc�tor urm�toarele numere întregi:  
–�–2�, –(–3), –(+5), –�1�, –7, –(–9), +�–11�, –�3�, �–�–6��, –�–�–4��. 

 

21. Compara�i numerele întregi de mai jos: 
 a) �–2� �i 2; b) �1� �i –1; c) –(–3) �i 4; d) –�–4� �i –5; 

 e) �–9� �i 32; f) –23 �i –8; g) –7 �i –11; h) –(+5) �i –�5�. 
 

22. Consider�m mul�imile A = �x � � � –4 < x � 2� �i B = �x � � � –1 � x < 5�. Determi-
na�i: A % B, A & B, A \ B �i B \ A.  
 

23. Afla�i numerele întregi a, b, c �i d, �tiind c�:  
 a) �a� = 2; b) �b� � 3; c) �c� > 4; d) 1 < �d� � 4. 
 

24. Determina�i cardinalul fiec�reia dintre mul�imile urm�toare: 
A = �x � � � �x� = 0�; B = �x � � � �x� = 5�; C = �x � � � �x� = 3�; 

D = �x � � � �x� < 2�; E = �x � �– � �x� � 5�; F = �x � � � �x� < –7�. 
 

25. Tabelul de mai jos cuprinde temperaturile înregistrate de o sta�ie meteorologic� 
din Mun�ii Bucegi, într-o s�pt�mân� din luna aprilie, m�surate la trei ore diferite:  
 

 Ora la care a fost înregistrat� temperatura:
6:00 13:00 20:00

Luni –8�C 2�C –5�C 
Mar�i –11�C –5�C –13�C 
Miercuri –15�C –10�C –15�C 
Joi –9�C –1�C –7�C 
Vineri –5�C 2�C 0�C 
Sâmb�t� –5�C 4�C 1�C 
Duminic� –4�C 2�C –3�C EDITURA PARALE
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