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Cuprins: 

1. Ecuații iraționale 

2. Ecuații exponențiale 

3. Ecuații logaritmice 

 

 

 

 

 

 

 

 



Colegiul Tehnic ”IOAN C. ṢTEFĂNESCU”, IAȘI 

 

Suport de curs clasa a X-a, PROFESIONALĂ Page 2 

 

Ecuații iraționale 
Noțiuni teoretice Aplicații 

Definiție Se numește ecuație irațională o 

ecuație în care necunoscuta se află sub unul 

sau mai multe semne radical. 

Etapele de rezolvare a ecuațiilor iraționale 

1) Stabilirea condițiilor de existență a 

radicalilor de ordin par, respectiv, a domeniului 

D de existență a soluțiilor ecuației. 

2) Rezolvarea ecuației după eliminarea 

radicalilor. 

Observație: Eliminarea radicalilor dintr-o 

ecuație irațională se poate face prin diferite 

transformări, cum ar fi: notații, substituții, 

ridicare la putere, amplificare cu expresia 

conjugată etc. 

3) Verificare soluțiilor; stabilirea mulțimii S a 

soluțiilor ecuației date. 

4) Scrierea mulțimii S a soluțiilor ecuației date. 

Exemple:  

1) ; D = [0, ), x = 9 D,S = {9}; 

 

 2) ; D = R, x = 8 R, S = {8}; 

 

 3) ; D = [0, ), 

 

1. Să se rezolve ecuațiile:  

 

 

a) 31x2  ; 

 

b) 31x23  ; 

 

c) x43x2  ; 

 

d) 222x3
 ; 

 

e) x2x3  ; 

 

f) x33x2  ; 

 

g) 1x7x
3 3  ; 

 

h) x12x3x2  . 

 

Rezolvă 

singur!!! 
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     S = {1}. 

2.  Să se rezolve ecuațiile: 

 

a) 23x1x  ; 

 

b) 2x21x2  ; 

 

c) x721x2  ; 

 

d) 81x5x2  ; 

 

e) 52x37x  ; 

 

f) 20x528x  . 

 
ECUATII EXPONENTIALE 
 

1. Ecuaţii exponenţiale de forma: 

 
Metodă de rezolvare 

 Ecuaţia este echivalentă cu ecuaţia Soluţiile acestei ecuaţii sunt şi soluţii ale 

ecuaţiei date. 

Probleme: 

Să se rezolve ecuaţiile: 
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Ecuaţii exponenţiale de forma: 

,  

Metodă de rezolvare: 

Ecuaţiile de acest tip se rezolvă prin substituţie. 

Se notează  şi se obţine ecuaţia de gradul al doilea 

în  cu soluţiile  

Ecuaţiile  au soluţii dacă  

În general ecuaţia de forma  se rezolvă substituind  şi apoi rezolvând 

ecuaţiile exponenţiale unde  sunt soluţiile ecuaţiei  

În final reuniunea acestor soluţii reprezintă mulţimea de soluţii pentru ecuaţia dată. 

Probleme: 

Să se rezolve ecuaţiile exponenţiale: 

 

 

 
Soluţii: 

a. Se aduce ecuaţia la forma echivalentă 

 şi se notează  

Ecuaţia devine  cu soluţiile  Revenim la substituţie şi 

rezolvăm ecuaţiile  

Prima ecuaţie are soluţia iar a doua ecuaţie are soluţia Deci soluţiile ecuaţiei 

date sunt  

 

 Ecuaţii exponenţiale de forma: 

,  

Metodă de rezolvare: 
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O ecuaţie de acest tip o numim omogenă, deoarece fiecare termen al ecuaţiei în  şi  are 

exponentul acelaşi  Pentru a rezolva astfel de ecuaţii se recomandă împărţirea ambilor 

termeni ai ecuaţiei prin  când se obţine ecuaţia echivalentă: 

 
care este de tipul 4. 

Se poate împărţi ecuaţia prin  când obţinem: 

 care este o ecuaţie de tipul 5. 

Probleme: 

Să se rezolve ecuaţiile: 

 

 
Soluţii: 

a. Ecuaţia se scrie echivalent: 

 

 

ultima ecuaţie dedusă din precedenta prin împărţire cu  

 

Ecuaţiile exponenţiale cu soluţie unică. 

Metodă de rezolvare: 

Rezolvarea acestor ecuaţii constă în a le aduce la forma: 

 unde  este o funcţie strict monotonă, iar este o constantă şi observând că ecuaţia 

are o soluţie în  

Cum  este strict monotonă se deduce că  este injectivă şi deci ecuaţia dată are soluţia 

unică  

Probleme: 

 

 
Soluţii: 

a. Să observăm că  verifică ecuaţia deoarece  
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Funcţia  fiind suma a două funcţii exponenţiale cu baze supraunitare este 

strict crescătoare. 

Deci  este soluţie unică a ecuaţiei. 

b. În acest caz se împarte ecuaţia prin  şi aceasta se scrie echivalent. 

 

Se vede că  este soluţie a ecuaţiei. 

Funcţia  este strict descrescătoare, fiind suma a două astfel de funcţii. 

Deci ecuaţia are soluţia unică  

 

9.ECUAŢII LOGARITMICE  

 

 
Succes! 
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ECUATII  EXPONENTIALE  SI  ECUATII  LOGARITMICE 

 

Nr crt Exercitiul 

1 Sa se rezolve in multimea numerelor reale ecuatia: 9x=27x+1 

2 Sa se determine numarul real x pentru care log3(3+x)=3 

3 Sa se rezolve in multimea numerelor reale strict pozitive ecuatia:log9x=2 

4 Sa se rezolve in multimea numerelor reale ecuatia : 093
2

 xx  

5 Sa se determine numarul natural n daca 322 12 n  

6 Sa se determine numarul real pozitiv a daca a24 log9log   

7 Sa se calculeze partea intreaga a numarului 6log 2
 

8 Sa se calculeze 8log12log2log 333   

9 Sa se determine numarul real x pentru care log4(3+x)=2 

10 Sa se rezolve in multimea numerelor reale strict pozitive ecuatia: 

log5x=log5(x2-x+1) 

Sa se rezolve in multimea numerelor reale ecuatia: 9x-3x=6 

11 Sa se rezolve in multimea numerelor reale ecuatia: 813
2

x  

12 Sa se rezolve in multimea numerelor reale strict pozitive ecuatia: 

log5x=log5(2x-1) 

Sa se rezolve in multimea numerelor reale ecuatia: 22x+1=8x 

13 Sa se determine x(0, ) pentru care log32+log3x=1 
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Sa se rezolve in multimea numerelor reale ecuatia: 9x=27 

14 Sa se calculeze expresia: 
3

1
log

2

1
log 32   

Sa se rezolve in multimea numerelor reale strict pozitive ecuatia: 

log3(x2+5)=2 

15 Sa se calculeze suma solutiilor ecuatiei: log2(x2+3)=2 

16 Sa se rezolve in multimea numerelor reale strict pozitive ecuatia: 

log2x=log4x 

Sa se rezolve in multimea numerelor reale ecuatia: 2x=4x 

17 Sa se rezolve in multimea numerelor reale ecuatia: 252x+1-52007=0 

18 Sa se rezolve in multimea numerelor reale ecuatia: log2(2x2+7)= log2(x4+8) 

19 Sa se dea un exemplu de numar intreg x pentru care 4x<
4

1
 

Sa se determine numerele naturale y pentru care 3<log2y<4 

20 Sa se rezolve in multimea numerelor reale ecuatia: logx4=2 

21 Sa se calculeze log28 

22 Sa se rezolve in multimea numerelor reale ecuatia: xx 76   

Sa se rezolve in multimea numerelor reale strict pozitive ecuatia: log7x=0 

23 Sa se arate ca Z 6log3log 22  

24 Sa se rezolve in multimea numerelor reale ecuatia: 082222  xx  

Sa se arate ca Z)9(loglog 32  
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25 Sa se determine x Q pentru care 84 x  

26 Sa se rezolve in multimea numerelor reale ecuatia: xx 3216   

Sa se rezolve in multimea numerelor reale strict pozitive ecuatia: log10x=2 

27 Sa se determine solutiile reale ale ecuatiei: 
2

33 12 xx   

28 Sa se rezolve in multimea numerelor reale strict pozitive ecuatia: log2x=-1 

29 Sa se calculeze 
4

1
log4log 22   

30 Sa se calculeze  
3

81
log 3  

31 Sa se gaseasca solutiile reale ale ecuatiei: 93
2

xx  

Sa se arate ca numarul 18log48log3log 222  este natural. 

32 Sa se determine numarul real pozitiv x daca: lgx+lg2=lg6 

33 Sa se arate ca numarul lg1000 este natural. 

34 Sa se rezolve in multimea numerelor reale ecuatia: xx 84   

35 Sa se rezolve in multimea numerelor reale ecuatia:  324 x 0 

36 Sa se rezolve in multimea numerelor reale ecuatia: 10010 x  

Sa se rezolve in multimea numerelor reale strict pozitive ecuatia: 

log5 (x+1)=log5(x2+x) 

37 Sa se rezolve in multimea numerelor reale ecuatia: 

xxxxxx 151062594   



Colegiul Tehnic ”IOAN C. ṢTEFĂNESCU”, IAȘI 

 

Suport de curs clasa a X-a, PROFESIONALĂ Page 13 

 

38 Sa se dea un exmplu de numer real 3x  pentru care 4log 2 x  

39 Sa se dea un exmplu de numere reale a si b pentru care  

0)1(log)1(log 88  ba  

40 Sa se rezolve in multimea numerelor reale ecuatia: 

log2 (x2+7)=log2(2x2+3x+7) 

41 Sa se rezolve in multimea numerelor reale strict pozitive ecuatia: log3 x=-2 

Sa se rezolve in multimea numerelor reale ecuatia: 039 x  

42 Sa se rezolve in multimea numerelor reale strict pozitive ecuatia: log5 x2=1 

Sa se rezolve in multimea numerelor reale ecuatia: 06416 x  

43 Sa se rezolve in multimea numerelor reale strict pozitive ecuatia: log8 x=3 
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TEST DE EVALUARE 

ECUAŢII IRAŢIONALE; ECUAŢII LOGARITMICE; ECUAŢII EXPONENŢIALE 

SUBIECTUL I: Exersare – 70 puncte 

1.) (10 puncte) Să se rezolve în R  ecuaţia:  133 2  xx . 

2.) (10 puncte) Să se rezolve în R  ecuaţia: 222  xx . 

3.) (10 puncte) Să se rezolve în R  ecuaţia: 112log 3

3
x . 

4.) (10 puncte) Să se rezolve în R  ecuaţia:   125,05,0
42


x

. 

5.) (10 puncte) Să se rezolve în R  ecuaţia: 8loglog
82

 xx . 

6.) (10 puncte) Să se rezolve în R  ecuaţia: 

0365333 2122   xxxx . 

7.) (10 puncte) Să se rezolve în R  ecuaţia: 

     xxx  1lg14lg1lg . 

SUBIECTUL II: Sinteză – 20 puncte 

1.) (10 puncte) Să se rezolve în R  ecuaţia:  

1
1

7
log2

1

1
log

22











x

x

x

x
. 

2.) (10 puncte) Să se rezolve în R  ecuaţia:  

25264252242  xxxx . 

 NOTĂ: Toate subiectele sunt obligatorii. 

   Timp de lucru 50 minute.   Se acordă 10 puncte din 

oficiu. 


