Bibliografie pentru teză
Murphy: "Dacă pe această listă există vre-o problemă pe
care nu o știu rezolva, atunci cu siguranță o voi primi la teză."

1. Noțiuni teoretice
Algebră
Numere prime. Numere compuse
- lista numerelor prime de la 1 la 100
- demonstrarea faptului că un număr este prim
- paritate și imparitate

Descompunerea unui număr în factori primi
- aplicarea algoritmului de descompunere
- descompunerea numerelor care se termină cu zerouri

Aplicații ale descompunerii în factori primi
- criterii de divizibilitate cu alte numere decât cele clasice, ex: 6, 12, 45
etc.
- determinarea numărului de divizori
- pătrate perfecte
- cel mai mare divizor comun a două numere naturale

Geometrie
Segmente
-operații cu segmente
-mijlocul unui segment
-segmente congruente

Unghiuri
- definiție, elemente, notații
- unghiuri nule, unghiuri alungite

Măsura unui unghi
- unități de măsură, transformări, calcule

2. Probleme de inițiere
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.
2.11.

Descompuneți numărul 20 într-o sumă de două numere prime.
Studiați dacă numerele 473, 589 și 983 sunt prime sau compuse.
Descompuneți numerele 234, 725 , 3072 și 43200 în factori primi.
Determinați c.m.m.d.c al numerelor 150 , 210 și 90.
Transformați în grade : 2400′ , 7200000" .
Calculați suma: 12 37′ + 37 23′ .
Calculați diferența: 9 8′7"− 3 12′16" .
Câți divizori are numărul 1080 ?
Demonstrați că 16900 este pătrat perfect.
Demonstrați că numărul 600070005 este divizibil cu 45.
Demonstrați că numerele 63 și 200 sunt prime între ele.

2.12. Realizați separat câte un desen pentru fiecare dintre următoarele cazuri:
a) unghiul ∢ABC ;
b) unghiul ∢MNP ;
c) unghiul alungit ∢XYZ ;
d) unghiul nul PQR .
2.13. Realizați separat câte un desen pentru fiecare dintre următoarele cazuri:
a) să reprezinte simultan unghiurile ∢AOB și ∢AOC , dar să conțină 3 semidrepte diferite;
b) să reprezinte simultan unghiurile ∢MQP , ∢MQR și ∢NQR , dar să conțină 2 semidrepte diferite;
c) să reprezinte simultan unghiurile ∢AOB , ∢AOC și ∢AOD , dar să conțină 3 semidrepte diferite.
2.14. Realizați separat câte un desen pentru fiecare dintre următoarele cazuri:
a) să conțină unghiul alungit ∢ABC și unghiul ∢ABD ;
b) să conțină unghiul nul ∢ABC și unghiul ∢ABD ;
c) să conțină unghiul nul ∢ABC și unghiul alungit ∢ABD ;
2.15. Fie punctele coliniare A,B,C în această ordine astfel încât AB = 6 cm și BC = 8 cm. Fie M, mijlocul
segmentului [AB]. Determinați AC, MC și AM.
2.16. În această ordine fie punctele coliniare E, F, G, H și I, astfel încât EF = 2 cm, FG = 4 cm, GH = 5 cm și
HI = 1 cm.
a) Calculați EI și GI.
b) Demonstrați că G este mijlocul segmentului [EI].

3. Probleme de consolidare
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.

Fie x , y ∈ℕ două numere naturale cu proprietatea x ⋅ y = 31 . Calculați suma x + y .
Explicați de ce numerele 0 și 1 nu sunt prime.
Dați exemplu de număr natural care are exact 7 divizori.
Determinați toate numerele de forma 3a ⋅ 5b , cu a, b∈ℕ * , care admit exact patru divizori.
Demonstrați egalitatea (30; 42; 70 ) = ( (30;70 ) ; (30;42) ) .
Determinați toate numerele naturale de forma abb divizibile cu 36.
Fie a, b∈ℕ * două cifre pare diferite. Demonstrați că numărul abbaab este divizibil cu 6.
Determinați valoarea numărului natural x știind că numărul 7 x ⋅ 113 are 12 divizori.
Fie x , cel mai mare divizor comun al numerelor 198 și 84. Determinați cel mai mare divizor comun al
numerelor (198 : x ) și ( 84 : x ) .

3.10. Determinați toate numerele prime de forma aa .
3.11. Demonstrați că numărul A = 317 + 318 + 319 este divizibil cu 39.
3.12. Pe o dreaptă considerăm în această ordine punctele distincte A; B,C , D, E .
a) Enumerați cel puțin trei unghiuri alungite diferite care apar pe acest desen;
b) Enumerați cel puțin două unghiuri nule diferite care apar pe acest desen.
3.13. Considerăm semidreapta [OA și punctele B,C poziționate pe această dreaptă.
a) Enumerați două unghiuri nule diferite care apar pe acest desen;
b) Precizați motivul pentru care pe această figură nu există nici un unghi alungit.
3.14. Se consideră figura următoare:
A

M
B
N
P

C

Precizați valoarea de adevăr a enunțului " Unghiul ∢MNP este poziționat în interiorul unghiului ∢ABC ",
justificând răspunsul dat.

3.15. Fie punctele J, K, L coliniare în această ordine. Fie M, mijlocul segmentului [KL]. Dacă JK = 4 cm și
KL = 6 cm.
a) Calculați JM;
b) Demonstrați egalitatea ( 2 ⋅ JK 2 + 2 ⋅ JL2 − KL2 ) : 4 = JM 2 .
3.16. Se consideră punctele coliniare P, Q, R, S în această ordine astfel încât PQ = 3 cm, PR = 5 cm și PS = 8
cm. fie M mijlocul segmentului [QR]. Demonstrați că:
a) Segmentele [PQ] și [RS] sunt congruente;
b) Punctul M este mijlocul segmentului [PS].
3.17. Fie punctele coliniare A,B,C și D în această ordine astfel încât AC = 5 cm, AD = 7 cm și BD = 5 cm.
a) Calculați DC;
b) Demonstrați că AB = DC.
3.18. Fie punctele coliniare E,F,G,H, în această ordine. Se știe că EF = 2 cm, FG = 6 cm și GH = 8 cm.
a) Demonstrați că punctul G este mijlocul segmentului [EH];
b) Dacă I este mijlocul segmentului [EF] și J este mijlocul segmentului [GH], calculați lungimea
segmentului [IJ]

4. Probleme de dezvoltare
Determinați toate perechile de numere naturale consecutive prime.
Determinați numerele prime x , y pentru care 2x + y = 36 .
Demonstrați că numărul 80000096 este divizibil cu 44.
Determinați numerele naturale a, b , c pentru care 2a ⋅ 3b ⋅ 5c = 50 .
Determinați numărul natural x știind că numărul 7 x ⋅ 11x ⋅ 13x are exact 8 divizori.
Demonstrați că orice număr care are exact trei divizori este pătrat perfect.
Scrieți numărul 462 ca un produs de două numere compuse. Câte variante există?
Un număr natural mai mare de 10 dă restul 6 la împărțirea cu 9. Demonstrați că acest număr nu e
4.8.
prim.
4.9. Demonstrați că suma a trei numere naturale impare consecutive nu este număr prim.
4.10. Determinați numerele naturale x , y , z știind că x , y sunt consecutive, iar z este număr prim.
4.11. Determinați numărul natural x cu proprietatea x 2 = 4356 .
4.12. Fie a, b prime diferite. Se știe că numărul an ⋅ b p admite un număr impar de divizori. Demonstrați
că n, p sunt numere pare.

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.

4.13. Se știe că unghiul ∢PQR este alungit sau nul. Cum sunt poziționate punctele P ,Q și R în acest caz?
4.14. Se consideră în plan punctele distincte A, B,C astfel încât prin uniri corespunzătoare obținem că
unghiul ∢ABC nu este nul sau alungit. Precizați valoarea de adevăr a enunțului " Unghiul ∢BAC este
alungit ", justificând răspunsul dat.

5. Probleme de top
5.1.

Fie numerele naturale x , y , z , a, b astfel încât a, b sunt prime diferite, xy = a și xz = b . Calculați
valoarea expresiei ( y + z ) − ( a − b ) .

5.2.
5.3.
5.4.

5.5.

Se consideră numerele x = am ⋅ bn și y = ap ⋅ b q , unde a, b sunt prime iar m, n, p , q sunt impare.
Demonstrați că x ⋅ y este pătrat perfect.
Demonstrați că orice două numere naturale nenule consecutive sunt prime între ele.
Fie numerele a, b∈ℕ * diferite și d reprezintă cel mai mare divizor comun al lor. Fie x , y câtul
împărțirii numerelor a și , respectiv b la d . Demonstrați că numerele x și y sunt prime între
ele.
Fie x , p , n ∈ ℕ* astfel încât x = pn . Dacă x est cub perfect determinați restul împărțirii numărului
n la 3.

