
 

 

 
Nume prenume: Lupou Agota 

Școala: Colegiul Național „Ioan Slavici” 

E-mail:  

CLASA: a VI-a 

PROBLEME DE ANTRENAMENT 

Geometrie 

 

1. Fie ∢ABC şi ∢ABD două unghiuri complementare neadiacente şi [BE o semidreaptă cu 

proprietatea că  ∢ABE şi ∢EBD sunt adiacente având măsurile xoy`, respectiv yox`, unde x şi y 

sunt două numere naturale cu suma 60. Determinaţi măsura unghiului format de bisectoarele 

unghiurilor ∢ABC şi ∢CBD. 

 

 

2.  Fie ∢AOB având măsura xo şi [OA1 bisectoarea ∢AOB, [OA2 bisectoarea ∢A1OB, [OA3 

bisectoarea ∢A2 OB, . . ., [OAn bisectoarea ∢An-1OB (nN, n ≥ 3). Să se determine măsura 

unghiului ∢A n OB. 

 

 

3. În interiorul unghiului AOB, cu măsura de 140
0

, se consideră punctele C şi D astfel încât C 

aparţine interiorului unghiului AOD. Dacă a, b, c sunt numere prime cu proprietatea că 

a+12b+14c=108, am(∢COD)=bm(∢AOC) şi bm(∢BOC)=cm(∢COD), aflaţi măsurile 

unghiurilor ∢COD , ∢AOC şi ∢DOB. 

 

 

4. Unghiul alungit A1OA19 este împărţit în 18 unghiuri adiacente de semidreptele [OA2, [OA3, . . ., 

[OA18,  astfel încât m(∢A2OA3) = m(∢A1OA2) + 1o, m(∢A3OA4)= m(∢A2OA3) +1o, 

m(∢A4OA5) = m(∢A3OA4)+1o, …, m(∢A18OA19) = m(∢A17OA18)+1o. 

a) Arătaţi că 1o <  m(∢A1OA2) < 2o 

b) Arătaţi că m(∢A1OA3) este exprimată printr-un număr natural de grade. 

c) Arătaţi că OA12 ⊥ OA18 . 

 

 

 

  



 

 

 
Nume prenume: Lupou Agota 

Școala: Colegiul Național „Ioan Slavici” 

E-mail:  

CLASA: a VI-a 

PROBLEME DE ANTRENAMENT 

Algebră  

 

 

1. Se notează cu  b,a  cel mai mic multiplu comun și cu ( )b,a  cel mai mare divizor comun al 

numerelor naturale nenule a și b. Știind că   ( ) 273b,ab,a =+  și   ( ) 231b,ab,a =− , determinați: 

a)  b,a  și ( )b,a ; 

b) numerele a și b. 

         prof. Popescu Călin, Satu Mare 

 

  

2. Suma a trei numere naturale este 2020. Împărţind al treilea număr la suma primelor două 

numere, se obţine câtul 24 şi restul 70. Dacă cel mai mare divizor comun al primelor două este 

13, să se determine cele trei numere.   

 

 

 

 

3. Numerele naturale distincte a şi b verifică 9[a,b] =ab(a,b). 

i) Aratati că a şi b nu sunt prime între ele. 

ii) Arătaţi că diferenţa numerelor este cel puţin 3.        

              

 

 

 

4. Determinaţi numerele naturale a şi b dacă a2 – b2 = 6480 şi (a,b) = 12.  

(Utilizăm x2 – y2 = (x-y)(x+y)) 

 

 


