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1.La ora de ed. fizică  cei 32 de elevi ai unei clase se grupează în echipe de câte 4 elevi.  

Câte echipe se vor forma? 

2.O brutărie produce zilnic 2435 de pâini.Câte pâini produce în 2 săptămâni? 

3.Află produsul vecinilor numărului 89. 

4.Află numărul de 8 ori mai mare decât câtul numerelor 4635 și 5. 

5.Află numărul de 6 ori mai mic decât produsul numerelor 120 si 36. 

6.Intr-o cutie sunt 16 pachete cu pixuri.Fiecare pachet contine 10 pixuri rosii si 10 pixuri 

albastre.Cate pixuri sunt in 7 cutii de acelasi fel? Rezolvati in doua moduri. 

7.Elevii unei clase au strans 729 kg de fructe care au fost puse in ladite de cate 9 kg.Din numarul 

total de ladite 54 au fost transportate la piata, iar restul au fost folosite la compot. 

Cate kilograme de fructe s-au folosit la compot? 

8.Vlad a cumparat 18 caiete si 18 stilouri. Cat a platit Vlad pentru toate cumparaturi daca un caiet 

costa 3 lei iar un stilou 10 lei? 

9.De cate ori este mai mare succesorul lui 999 decat predecesorul lui 12? 

10.Afla impartitorul stiind ca deimpartitul este 123 catul 8, iar restul 3. 

11.Afla deimpartitul stiind ca impartitorul este 7, catul 190 iar restul cu 1 mai mic decat 

impartitorul. 

12.Suma a doua numere este 113.Daca impartim primul numar la al doilea obtinem catul 6 si 

restul 8. Afla numerele. 

13.La o impartire catul este de 19 ori mai mare decat impartitorul 7, iar restul este 5.Afla 

deimpartitul. 

14.Afla deimpartitul stiind ca impartitorul este dublul lui 4 iar catul este cel mai mic numar 

natural de 3 cifre diferite. 

15.Afla impartitorul stiind ca deimpartitul este 1632, iar catul este cel mai mic numar format din 

cifre pare, diferite. 

16.Suma a doua numere naturale este 75.Daca le impartim obtinem catul 8 si restul 3. 

Afla numerele. 

17.Diferenta a doua numere naturale este 68. Afla numerele stiind ca daca le impartim obtinem 

catul 9 si restul 4. 

18.Intr-o impartire, diferenta dintre deimpartit si rest este 7. Aflati deimpartitul si 

impartitorul.Cate solutii sunt? 

19.Aflati numerele naturale care impartite la 25 dau un cat cuprins intre 13 si 15 si un rest mai 

mare decat 20. 

20.Catul a doua numere este 3, restul 3 iar suma dintre deimpartit , impartitor, cat si rest este 67. 

Afla deimpartitul si impartitorul. 

21.La impartirea a doua numere se obtin catul 5 si restul 6. Adunand deimpartitul, impartitorul, 

catul si restul se obtine numarul 77. Aflati cele doua numere. 

22.Se dau numerele a, b,c. La impartirea dintre a si b se obtine catul 4, iar la impartirea dintre b si 

c se obtine catul 1 si rest1.Aflati numerele stiind ca diferenta dintre al treilea numar si primul 

este16. 

23.In 7 lazi sunt cate 60 kg de mere, in alte 3 lazi sunt cate 68 kg de mere. Intreaga cantitate s-a 

repartizat in mod egal la 4 cantine. Cate kilograme a primit fiecare cantina? Stiind ca 1 kg de 

mere costa 9 lei,aflati valoarea intregii cantitati. 

24.Doua familii au plecat impreuna intr-o excursie.Cat vor plati cele doua familii daca una are 3 

membri, iar alta 5 membri si costul excursiei este de 580 lei de persoana? (2 moduri) 



 


