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Probleme care se rezovă cu ajutorul  

ecuaţiilor, inecuaţiilor şi sistemelor. 

 

 

1. Determinați două numere știind că suma lor este 155 iar diferența este 71. 

2. Determinați două numere știind că suma lor este 53 iar dacăîmpărțim pe unul la celălalt 

obținem câtul 9 și restul 5. 

3. După  ce  cheltuieşte  două  treimi  din  suma  pe  care  o  avea şi  încă  8  lei , Amalia  

constată  că  i-au  mai  rămas  12  lei. Calculaţi  suma  iniţială. 

4. După  ce  cheltuieşte  45  lei  din  suma  pe  care  o  avea , Mădălina  constată  că  i-a  mai  

rămas  trei  sferturi  din  sumă. Calculaţi  suma  iniţială. 

5. Determinați 5 numere naturale consecutive știind că suma lor este 65. 

6. Determinați 4 numere naturale consecutive știind că suma lor este 42. 

7. În  două  cutii   se  află  în  total  56  bomboane. Dacă  din  prima  se  iau  6  bomboane  şi  

se  pun  în  a  doua  atunci  în  a  doua  cutie  sunt  cu  4  bomboane  mai  mult  decât  în  

prima. Aflaţi  numărul  de  bomboane  aflate  în  fiecare  cutie. 

8. Aflaţi  două  numere  ştiind  că  primul  împărţit  la  al  doilea  dă  câtul  3  şi  restul  6  iar  

diferenţa  dintre  primul  şi  dublul  celui  de-al  doilea  este  egală  cu  20. 

9. Adunând  
5

1
  dintr-un  număr  cu  
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5
  din  al  doilea  obţinem  70  iar  dacă  adunăm  

3

1
 

din  primul  cu  
11

1
  din  al  doilea  obţinem  31.Aflaţi  numerele. 

10. Aflaţi  cu  ce  procent  se  scumpeşte  un  obiect  ştiind  că  preţul  iniţial  este  de  36  lei  

iar  după  scumpire  el  costă  43,2 lei. 

11. Aflaţi  cu  ce  procent  se  ieftineşte  un  obiect  ştiind  că  preţul  iniţial  este  de  56     lei  

iar  după  ieftinire  el  costă  42 lei. 

12. O  florăreasă  vinde  unei  persoane  62  fire  de  flori , garoafe  şi  trandafiri;  preţul  unei  

garoafe  este  de  2  lei  iar  al  unui  trandafir  este  de  5 lei.Aflaţi  număul  minim  de  fire  

de  trandafir  pe care  ar  trebui  să-l  vândă  pentru  a  încasa  mai  mult  de  143  lei. 

13. Suma  a  trei  numere  este   162. Aflaţi  numerele ştiind  că  primul  este  egal  cu  trei  

sferturi din al doilea  iar  al  treilea  este  cu  20  mai  mic  decât  dublul  primului. 

14. Un  turist  parcurge  un  traseu  astfel , în  prima  zi  25%  din  traseu , a  doua  zi  două  

treimi  din  rest  rămânându-i  pentru  a  treia  zi  15  km.Calculaţi  lungimea  traseului. 


