
 

 

“Nu zi niciodată nu se poate, ci începe cu “să vedem” . 

 

Învăt pentru viitorul meu!  

Fișă de lucru Cel Mai Mic Multiplu Comun 

1. Aflați cel mai mic multiplu comun al următoarelor numere: 

a) 24 și 72                              f) 144, 240 și 960 

b) 36 și 96                             g) 186, 228 și 612 

c) 32,60 și 90                        h) 3240, 5400 și 2160 

d) 15, 24 și 42                       i)1470, 6300  și 8820 

e) 240, 600 și 900                j)72, 108, 180, 340 și 828. 

 

2. Determinati numărul natural care se divide cu următoarele perechi de 

numere: 

a) 225, 300 și 750 

b) 420 , 350 și 1200 

c) 224, 56 și 784 

d) 48, 192 și 576 

e) 1308, 4060 și 1218. 

3. Aflați cel mai mic număr natural de 3 cifre care împărțit pe rând la 9,13 și 

39 dă de fiecare dată restul 7. 

4. Aflați cel mai mic număr natural de 3 cifre care împărțit pe rând la 6,12 și 

15 dă de fiecare dată restul 4. 

5. Aflați cel mai mic număr natural de 3 cifre care împărțit pe rând la 6, 8și 9 

dă de fiecare dată restul 5. 

6. Aflați cel mai mic număr natural de 3 cifre care împărțit pe rând la 9,12 și 

15 dă de fiecare dată restul 3. 

7. Determinați numărul de două cifre care împărțit la 12 dă restul 10 și 

împărțit la 18 dă restul 16. 

8. Determinați numărul de două cifre care împărțit la 12 dă restul 10 și 

împărțit la 18 dă restul 16. 

9. Determinați cel mai mic număr  care împărțit pe rând la  6,8 și 11  dă 

resturile 3, 5 și 8. 

10. Determinați cel mai mic număr  care împărțit pe rând la  6,7,8 și 9  dă 

resturile  5, 6, 7 și respectiv 8. 

MULT SUCCES! MULT SUCCES! MULT SUCCES! MULT SUCCES!  


