
Fişă de lucru -Ecuaţii şi inecuaţii

   1. Aflaţi numărul natural x din relaţiile:

            
a. x350=750
b. x2=144
c. 5⋅[2⋅3x2−11]108=1285

    2.Aflaţi:
a.  Numărul de 50 ori mai mare decât 21;

b. Numărul de 10 ori mai mic decât 100;

c. Numărul cu 1230 mai mare decât 300;

d. Numărul cu 140 mai mic decât 624.

3. Împărţind un număr natural la 8, obţinem câtul 12 şi restul 10. Aflaţi acel 

număr.

4.  Rezolvaţi ecuaţiile:
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 5. Media aritmetică a două numere este 20. Unul dintre ele este 14. 
Calculaţi celălalt număr.

 6. Determinaţi numerele naturale care verifică inegalităţile:
a. 3 x−23
b. 4x723
c. 3x7−2x10
d. 182−153 x19

7. Suma a două numere este 12. Determinaţi numerele ştiind că primul este de 

două ori mai mare decât al doilea.

8. Ionel, Mihai şi Răzvan fac într-o zi trafic de 500 Mb pe telefonul mobil. Ştiind 

că Mihai face de două ori mai mult trafic decât Ionel iar Răzvan cu 100 Mb mai 

mult decât Ionel, aflaţi cât trafic a realizat fiecare.

       9. Pe o balanţă se află în partea stângă 5 pachete de unt şi un pachet de zahăr de 



1 kg iar în partea dreaptă 9 pachete de unt. Balanţa stă în echilibru iar pachetele de 

unt au aceeaşi masă. Aflaţi masa unui pachet de unt (în grame). 

       10. Rezolvaţi ecuaţiile:
a. 7x32x−1=10x9
b. 2 x−3−13=x−21
c. x22−x32=9x−1−43x−2−6
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       11. O carte costă cu 150 lei mai puţin decât patru cărţi de acelaşi fel . 

            Calculaţi preţul unei carţi. 

      12. Trei copii citesc aceeaşi carte . Când primul copil a terminat de citit cartea , 

al doilea citise numai jumătate din carte, iar al treilea un sfert din carte. Ştiind că în 

acel moment toţi trei citiseră 560 pagini, să se afle câte pagini are cartea.

      13. Triplul unui număr natural necunoscut se adună cu 12 iar rezultatul se 

împarte la 9. Noul rezultat se adună cu 11 şi se obţine numărul 20. 

Aflaţi numărul necunoscut.

       14. Rezolvaţi ecuaţiile în mulţimea numerelor întregi.
a. 5−24−2x=−13
b. 2−0,07 x=1,65
c. ∣x−8∣=9
d. ∣5x−3∣=8
e. x2−9=0
f. 6x2−12x=0
g. x2−5x4=0

15.  Rezolvaţi inecuaţiile în mulţimea numerelor reale:
a. ∣x∣7
b. ∣x6∣14
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16. În urmăcu 7 ani, vârsta tată lui era de trei ori mai mare decât vârsta fiului să u, 
iar peste do ani vârsta fiului va reprezenta jumă tate din vârsta tată lui. Aflati 
vârstele actuale ale celor doi.

17.  Într-un oraş sunt astă zi 48400 locuitori. Se ştie că populatia acestui oraş a 
crescut în fiecare an cu 10%. Câti locuitori au fost în oraş cu doi ani în urmă ?


