
Probleme aritmetice înrudite sau prietene (198&Co.) 
 

1) Dacă 198 cabcab , demonstraţi că abc este multiplu al lui 9. (din EN – 
Consolidare, 2015-2016, Ed. Paralela 45, 2015, pag. 29, ex. 19) 
2) Determinaţi numărul natural format din trei cifre, de forma abc , ştiind că 

cabcababc  , 0a . (din Simulare la EN pentru clasa a VIII-a 2016, Sub.II, 2) 
3) Determinaţi x din ecuaţia 98,10,02,02  xx (sursă necunoscută). 
4) Găsiţi un număr de două cifre care înmulţit separat cu 2, respectiv cu 9, dă 
rezultate de trei cifre răsturnate (rezultatul înmulţirii cu 2 a numărului iniţial de două 
cifre este răsturnatul rezultatului înmulţirii cu 9 a aceluiaşi număr de două cifre, adică un 
număr cu aceleaşi trei cifre dar în ordine inversă). CTG. 
5) Găsiţi toate numerele de două cifre ab  pentru care baab  este pătrat perfect. 
(din A. Bălăucă ş.a., Clasa a V-a, Ed. Taida, Recapitulare Sem.I, pag. 85) 
6) Determinaţi pătratele perfecte de două cifre ab  la care şi numerele a şi b sunt 
pătrate perfecte. (din A. Bălăucă ş.a., Clasa a V-a, Ed. Taida, 2016, pag. 87) 
7) Există un număr interesant A de cinci cifre. Cu 1 după el, este de trei ori mai 
mare decât cu 1 înaintea lui. Care este acest număr? (din Boris A. Kordemsky, 359 
Probleme de matematică recreativă, Ed. Paralela 45, 2015, pag. 129. Răspuns: 42857) 
8) Înmulţirea cu 9 “răstoarnă” un număr de patru cifre (dă un număr cu aceleaşi 
cifre dar în ordine inversă). Care este numărul? (din George Pólya,  Descoperirea în 
matematică, 1971, pag. 176). Observaţie metodică: scrierea dcbaabcd 9  ne ajută să 
înţelegem problema, dar ne poate încurca rău la găsirea unei rezolvări. 
9) Numerele 144 şi 441 sunt pătrate perfecte de trei cifre răsturnate. Mai există şi 
alte perechi de pătrate perfecte de trei cifre răsturnate? Verificaţi apoi că cele două 
numere de la problema precedentă sunt pătrate perfecte. Mai există şi alte perechi de 
pătrate perfecte de patru cifre răsturnate? 
10) O împărţire frumoasă:  9801 : 1089 = ? 
11) Un vechi număr de magie matematică: luaţi un număr de trei cifre diferite, cât şi 
răsturnatul său, şi faceţi diferenţa dintre acestea (numărul mai mare minus cel mai mic). 
Luaţi apoi rezultatul* şi adunaţi-l cu răsturnatul său (* rezultatul primei scăderi trebuie să 
aibă trei cifre; dacă a avut doar două cifre, puneţi cifra sutelor zero şi apoi luaţi 
răsturnatul său, de trei cifre, cu cifra unităţilor zero). În final pot “ghici” că aţi obţinut 
suma 1089. Demonstraţi că întotdeauna se obţine acest rezultat. (problema apare în 
diferite lucrări; o sursă destul de veche a acesteia este lucrarea lui Martin Gardner, 
Mathematics, Magic and Mystery din 1956) 
12) Descompuneţi în factori numerele 198, 891, 1089 şi 9801. Ce observaţi? 
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