
 

 

Ecuaţii. Probleme care se rezolva cu ajutorul ecuaţiilor    PROF. JULIETA GRIGORAS 

1) Rezolvati in N ecuatia:                                    

2) Sa se rezolve in N ecuatia:              

3) Sa se determine numerele naturale m si n,     pentru care                        

4) Sa se determine numerele naturale a, b, c stiind ca:                      

5) Sa se rezolve in N ecuatia:             

6) Sa se rezolve in N ecuatia:             

7) Sa se rezolve in N ecuatia:                   

8) Sa se determine numerele naturale x si y pentru care             

9) Determinati numerele naturale a, b, c, d, e si n stiind ca                      

10) Aflati numarul x natural care verifica ecuatia                   

11) Gasiti macar trei numere naturale a, b, c astfel incat                  

12) Suma dintre dublul unui numar natural si triplul altui numar natural este 2488. Impartind primul numar la sfertul 

celui de-al doilea, obtinem catul 3 si restul 2. Aflati cele doua numere. 

13) Un tata imparte 1507 de oi fiilor sai. Dupa ce fiecare obtine partea sa, ei observa ca, daca din numarul de oi ale 

primului fiu se scade 185, din numarul de oi ale celui de-al doilea se scade 60, din numarul de oi ale celui de-al 

treilea se scade 195, atunci in turmele fiilor se afla acelasi numar de oi. Sa se afle cate oi a primit fiecare fiu 

stiind ca fiecare a primit cel putin 50 de oi. 

14) Participand la un concurs cu premii, trei elevi s-au clasat pe locuri diferite in primii sase si toti au fost premiati. 

Produsul dintre valoarea premiului  si locul obtinut este acelasi pentru toti trei, iar suma acestor produse este 

10125. Care este valoarea premiului fiecaruia si ce loc a ocupat fiecare? (Valorile premiilor sunt numere 

naturale). 

15) La o magazie avem mai mult de 100 de cutii identice pline cu piese. Dupa folosirea unei cantitati determinate de 

piese din fiecare cutie, in fiecare mai raman cate 7 piese. Se mai aduc 14 cutii pline. Acum numarul total de piese 

este cu 3 mai mic decat numarul de piese initial. Cate cutii au fost initial? 

16) Un fermier poate creste cel mult 150 de iepuri. El are 6 baieti. Primul baiat are cu 2 copii mai mult decat al 

doilea, al doilea  are cu 4 mai putin decat al treilea, al patrulea cu unul mai mult decat dublul celui de al doilea, al 

cincilea cu 2 mai mult decat triplul celui de al doilea iar al saselea are tot atatia copii cat al patrulea. Cel putin 

unul dintre baieti are un numar par de copii. In fiecare an fermierul face cadou fiecarui nepot si sotiei sale cate 

un iepuras. Aflati cati iepurasi are fermierul acum, stiind ca in fiecare an crescatoria sa se mareste  cu 11 iepurasi 

iar peste 6 ani nu va mai avea  nici un iepuras. 

17) In 14 cutii sunt puse 25 de bile astfel incat in fiecare sunt 1, 2 sau 3 bile. Se stie ca numarul cutiilor cu o bila este 

mai mare decat 6, iar numarul total de bile din cutiile  cu 2 sau 3 bile este mai mare ca 17. Gasiti numarul cutiilor 

cu o  bila, doua bile si trei bile. 

18) La o petrecere de Craciun au fost 30 de copii, fete si baieti. Unul dintre baieti a adus cadori pentru 5 fete, altul 

pentru 6 fete, s.a.m.d., ultimul baiat a adus cadouri pentru toate fetele. Cate fete si cati baieti erau? 

19) Mihai are acum de 6 ori varsta pe care o avea el cand era George de varsta pe care o are Mihai acum. Ce varsta 

au cei doi acum daca atunci cand Mihai va avea varsta de acum a lui George, suma varstelor lor va fi 81 ani.? 

20) Populatia unei tari foloseste monede de 3 valori diferite, fiecare moneda valorand un  numar intreg de euro. La 

terminarea vizitei in aceasta tara Radu mai avea 4 monede valorand in total 28 de euro iar Razvan 5 monede 

valorand in total 21 de euro. Stiind ca fiecare avea cel putin o moneda de fiecare tip, aflati ce valori au 

monedele. 


