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Numerile aritmetice nu esprimă de cât.o idee de conţinut, prin urmare sunt abstracte; astfel 4 de. es. poate reprezenta, in- diferent, 4 mere, 4 metri ete.; căci în fiecare din aceste cazuri terminul cu care se compară—numit unitate, este cuprins de un acelaş număr de ori. 
"Astfel de numere, cari esprimă conţinutul de un număr ezact „de ori a unităţei într'o mărime oare-care, le-am numit szzezepe - întregi, 

- Nu toate mărimile cuprind însă unitatea de un număr ezaet, de ori, în acest caz încercăm dacă nu se cuprinde de un număr ezact e ori o parte a unităţei, pentru acea o împărţim în 3,3... părţi egale şi dacă de. cs. a 5-a parte. a unităţei se cuprinde e- zact de 3 ori în mărimea considerată, zicem că acea mărime este măsurată prin mărul fraclionar trei cincimi. Numerile întregi și fracţionare formează grupa numerilor co- iensurabile sau raționale căci cu ajutorul lor se pot esprima toate raporturile de conţinut a două mărimi “cari au o. comună măsură, | 
Se poate întâmpla ca împărțind unitatea într'un foarte mare număr de părţi egale, tot să nu dăm peste o părticică care să se cuprindă de un număr ezact de ori în mărimea considerată; se zice atunci că acea mărime e încomensurabilă cu unitatea, - şi este măsurată printrun număr incomensurabil sau irațional. Astfel raportul circonferinţei la diametru este un număr. inco- şmensurabil căci împărțindu-se diametru întrun număr neînchi- “puit de mare de părţi (egale), circonferinţa nu va putea rezulta nici-o-dată din adunarea unui număr întreg de aceste părţi. iAcest raport, care se însamnă cu &, este 

. 

î2==3,14159 26585 89793 23846 26434... | Dar nevoia de a se întroduce aceste din urmă două grupe de numere n'a rezultat numai din consideraţiunea de a se pu- tea reprezenta toate raporturile ue conținut. dintre două mărimi
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oare-cari, ci şi din operaţiunile cu numerile întregi—abstracţiu- ne făcându-se de mărimile ce ar reprezenta: fracţiunile au re- zultat din neputinţa de a împărți ezact şi numerile iraționale din neputinţa estragerei de rădăcină. - 
Cu studiul proprietăţilor și a calculelor ce se pot sâvârşi cu aceste dintăi trei grupe de numere se ocupă Aritmetica, 
Sunt unele cestiuni de Aritmetică cari din cauza enunţului : greşit ne dau ca răspuns nişte numere precedate de semnul mi- d nus; în prezenţa acestor rezultate, e natura] să ne întrebăm ce reprezintă aceste cantităţi? Esaminănd cu atenţiune dutele ces- tiunei, observăm că enunţul este pus în sens opus rezultatului care ar trebui să] căpătăm şi încercând să modificăm în: acest sens enunţul, vedem că căpătăm pentru rezultat acelaș număr însă fără nici un semn—adecă adevăratul răspuns. Deducem dar că în cazul când căpătăm pentru recultatul unei Probleme un su măr precedat de senmiul minus, acest număr Înaţ Jără de nici ui Semi răspunde cestiunei opuse acelei propuse. 
Un număr comensurabil sau incomensurabil, precedat de mi- nus se numeşte negativ în deosebi de celelalte precedate . sau. nu de plus cari se numese pozitive E - Cu, întroducerea acestor numere, noi proprietăţi apar şi al- „tele se perd; de aici nevoia unei alte ştiinţe care să le studieze: Algebra, : 
Algebra propunându-şi să simplifice şi să generalizeze rezul- tatele Aritmeticei, întrebuinţează în acest scop numere generale: . litere; urmează că rezultatele însăşi a.-le unui calcul algebric vor fi generale—adecă nişte fornule. 
Aşa-dar, în Algebră nu putem de câtfarăta prin semne ope- raţiunile ce leagă diferitele cantităţi, mulţumindu-ne a reduce ter- minii simili şi a simplifica. o | 
Adunarea algebrică este o operaţiune care are de scop de a face suma algebrică a două sau mai multe cantităţi. Prin: suma algebrică a două sau mai multe cantităţi, înţele- . gem acele cantităţi scrise una lângă alta cu semnele lor. 

"Scăderea algebrică este o operaţiune care are de scop ca fiind dată o sumă și una din părţile sale să se afle cealaltă parte numită diferență algebrică sau vest. . 
„_. Prin diferență algebrică a două cantităţi, înţelegem cantitatea - scăzătoare scrisă cu semn schimbat după descăzut, | - Prin reducerea algebrică a doi sau mai mulţi termini simili de acelaş semn, înţelegem suma aritmetică a terminilor prece- dată de semnul comun. 

Prin reducerea algebrică a doi sau mai mulţi termini simili
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de semne-diferite, înţelegem diferenţa aritmetică a sumilor ter- minilor de acelaş semn precedată de semnul sumei celei mari. - Îmulțirea algebrică este o operațiune care are de scop de a face productul algebric a două sau mai multe cantităţi. Prin produelul algebric a două cantităţi, înțelegem productul aritmetice al acelor cantităţi precedat de (+), dacă factorii au a- laş semn; de (—), dacă factorii au semne contrare. Impărțirea. algebrică este o operaţiune care are de scop ca fiind dat un product de doi factori şi unul din ci să se afle celalt factor numit cât algebric. ” Prin câtul algebric a două cantităţi, înţelegem câtul aritme- tic precedat de (+), în caz când cantităţile au acelaş semn; de (—), când cantităţile au semne contrare 
A ridica o cantitate la puterea a s-a, însamnă a o îmulți pa de n ori cu ea însăși. De aici regula: Un monom se ridică la o putere, ridicându-se coeficientul la acea putere şi îmulţindu- se esponentul fiecărei litere cu esponentul puterei. Tot din definiţiunea puterei rezultă că dacă monomul e ne- gativ, atunci, dacă se ridică la o putere de esponent nepăreche, rămâne tot negativ; iar dacă sa ridică la o putere de esponeni, păreche, devine pozitiv. | | A estrage rădăcina a n-a dintr'o cantitate, însamnă 'a găsi o altă cantitate care ridicată la puterea a n-a să reproducă pe cea dintăi. De aici regula: Pentru 'a afla rădăcina unui monom, se ostrage rădăcina din coeficient şi se împarte esponentul fie- cărei litere prin indicele rădăcinei. 

Din definiţiunea puterei rezultă că nu putem estrage o rădă- cină de indice păreche dintr'o cantitate negativă. Astfel de cantităţi se numesc imaginare. . - Din aceiaş definiţiune mai rezultă că orice cantitate are două rădăcini de indice păreche egale însă de semne contrare, Pentru a estrage rădăcina patrată dintr'uri trinom patrat per- fect, se estrage rădăcina din estremi despărţindu-i prin semnul terminului mijlociu*). 

Toate proprietăţile şi regulele aplicabile fracţiunilor aritme- tice se aplică şi fracţiunilor algebrice, observându-se regula sem- -nelor, 
Astfel, pentru a aduna două sau mai multe fracțiuni cari au acelaş numitor, se face suma algebrică a numărătorilor că- reia i se dă de numitor numitorul comun; pentru a scădea două 
DI 

* Pentru amănunte a se vedea Cursul izoretie și Brachie de Algebră pag, 30
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fracțiuni, cari au acelaş numitor, se scad algebriceşte numără- torii şi diferenței se dă numitorul comun. In caz când fracțiu- nile nu au acelaş numitor, le aducem mai întăi la acelaş nu- mitor şi apoi operăm după regulă.. | 
„_ Pentru a îmulţi două sau mai multe fracțiuni, se îmulţese numărătorii între dănşii şi numitorii între. dânșii. | „ Pentru a, împărți o fracțiune printr'o alta, se îmulţește frac-: țiunea deîmpărţit cu. fracțiunea împărţitoare răsturnată. ” 

. Pentru a, ridica o fracțiune la o putere, se ridică, în parte, “ambii săi termini la acea putere. | 
Pentru a estrage rădăcina dintr'o fracțiune, se estrage, în parte, din ambii sei termini acea rădăcină. 

. 

Pentru a îmulţi doi sau mai mulţi radicali de acelaş indice, se îmulţesc cantităţile de sub radical. | N 
Pentru a împărți doi radicali de acelaş. indice, se împart can- titățile de sub radical. IN ” _ 

„Pentru a ridica un radical la o putere, se ridică cantitatea de 
sub radical la acea putere, - _ 
Pentru -a -estrage rădăcina dintr'un radical, se îmulteşte in- 

dicele radicalului cu indicele rădăcinei. 

Două ospresiuni algebrice se zic egale, când iau aceiaş va- 
loare numerică pentru ori-ce valori sar atribui literilor, 

" Relaţiunea dintre două espresiuni egale se numește egalitate, Igalităţilor algebrice se aplică ea şi celor aritmetice aesio- 
ma: pute opera asupra ambilor membri-ai unei egalități au uce- 
laș calcul cu. aceleași cantități şi căpătăm tot o egalitate, | 
_.. Se numește ecvație o relaţiune dintre două espresiuni cari pot, 
deveni egale pentru anumite valori ale necunoscutelor ce cuprind. A afla acele valori —numite rădăcini, 'însamnă a rezolii ec- 
vaţia, - | o 

* Eovaţiunea fiind o egalitate condiţională, acsioma aplicabilă 
egalităţilor se aplică şi ecvaţiilor cu oare-cari restricţiuni: 10 Cantitatea cu care îmulţim sau împărţim ambii membri ai u-, 
nei ecvaţii să fie :finită și “diferită.de zero—altfel am căpăta o “egalitate propriu 'zisă de forma 0==0 sau RC, şi Să zu 'cut- prindă necunoscule—în care caz s'ar întroduce sau sar perde din „rădăcini; 20. Dacă ridicăm ambii membri ai. unei ecvaţii: la o» putere, covaţia rezultată admite toate rădăcinele celei date, dar se poate întâmpla să admită şi .altele străine—e nevoe 'dar să veri- ficăm dacă toate rădăcinele aflate verifică eovaţia dată. 

O ecvaţie se zice rezolvită, când necunoscuta ce o cuprinde se află într'un singur membru cu coeficientul şi esponentul 1. 
.
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Această definițiune ne arată că pentru a rezolvi o covaţie, 
vom căuta să izolăm într'un singur membru necunoscuta şi a- poi o vom face să aibă coeficientul şi esponentul 1. 

Intro sistemă de ccvaţii simultane, putem înlocui o ecvaţie 
prin ecvaţia ce o formăm adunănd sau scăzănd membru cătră 
membru toate ecvaţiunile sau două din ele; de asemenea putem 
înlocui o necunoscută prin valoarea sa scoasă din una din ecvaţii. 

De aici şi două metode de a rezolvi o sistemă: metoda prin reducție şi metoda prin substituție. 

Două espresiuni algebrice se zic necgale, când iau valori nu- merice diferite pentru ori-ce valori atribuite literilor ce cuprind. Relaţiunea dintre două espresiuni neegale se numeşte neega- litate. . 
Asupra neegalităţilor avem acsioma: putem aduna sau - scă- dea o aceiaş cantitate din ambii membri ai ncegalităţei; putem de asemenea îmulţi sau împărţi ambii săi membri prin o a- ceiaş cantitate pozitiră şi finită şi în fiecare din aceste cazuri căpătăm o neegalitate de acelaş sens. E Dacă cantitatea cu care îmulțim sau împărțim e  negatiră (fără a fi inânită), căpătăm o neegalitate de sens schimbat. - Se numeşte inecvație o relaţiune dintre două espresiuni al- gebrice cari sunt neegale numai pentru anumite valori ale necunoscutelor ce cuprind. : 
Acsioma aplicabilă neegalităţilor se aplică şi inecvaţiilor fă- ră nici o restricţiune. | 
In rezolvirea unei inecvaţii ne călăuzim întocmai ca la ccvaţii. 

O ecvraţiune cu.o necunoscută se zice de gradul al doilea, când, după ce s'a adus la forma. generală, esponentul cel mai mare cu care intră necunoscuta este 2, - - Când o ccvaţiune de gradul al doilea e necomplectă, adecă e de una din formele | ” 
ax bi 20 sau aq22-+c=0 

o vom rezolvi direct: în cazul ântăi scoţănd pe z în factor co- mun și egalănd fie-care factor cu 0, în cazul al doilea trecând terminul, cunoscut. în membrul al doilea, împărţindu-l prin coe- ficientul necunoscutei şi estrăgând rădăcina patrată din acest rezultat. | o Când: avem de rezolvit o ecvaţiune de formă complectă, ne servim numai de formule—de aici nevoia de a-le memoriza bi- ne, astfel. cum se citesc. o 
Distingem 3 formule de rezolvire: 

7
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—b Vo —Aac _ Ş formula | Lg care e generală ; , 24 

—d' + ybiZac ZA o a 
„când coeficientul lui z e păreche (0=20) 

formula = aplicabilă în cazul * 

şi formula rd Ve “aplicabilă în cazul ”. 
când coeficientul lui «2 e unitatea, dar puţin întrebuințată. „ Separând rădăcinele date de formula a treia și adunândule, deducem că suma rădăcinelor unei ecvaţii de forma "Pra 0 este egală cu coeficientul Isi x schimbat de semn; îmulţind apoi aceleaşi rădăcini, deducem că productul lor este egal cu teriiri- nul cunoscut, - a . A Dacă ecvaţiunea ar fi de forma a kb +-c=0, mavem de. „căt săi împărţi ambii săi membri cu a şi apoi să aplicăm proprietăţile. 

i Cu ajutorul acestor proprietăţi— numite - Proprietățile ccva- iilor de gradul al doilea, putem rezolvi următoarele cestiuni : 19 Să se găsească două. numere cunoscând suma şi pro- ductul lor, * | | 2 Să se formeze o ecvaţiune de gr. II. ale carei rădăei- ni să fie două numere date. 
E 3 Să se discute a Priori semnele rădăcinelor unei ecvaţii * “de pr. IL | 

4 Descompunerea trinomului de gr. IL.—Un trinom de gr. II. se poate descompune în productul lui a cu doi factori pe . „cari îi căpătăm scăzând succesiv din . fiecare rădăcină. Se numeşte ecvație binomă 0 ecvaţiune care nu conţine de cât doi termini. 
Rezolvirea ori-cărei ecvaţii binome se reduce la rezolvirea ecvaţiei -ve+ 1=—0, căci îmulţind rădăcinele acestei ecvaţiuni n 

cu a=VA, căpătăm toate rădăcinele ecvaţiei date. e numeşte ecvațiusie trinomă, ecvaţiunea în care necunos- . cuta intră cu un esponent indoit unul altuia; forma generală a: unei astfel de 'ecvaţii va fi dar Q4n- ban e. , . . Pentru a rezolvi astfel de ecvaţiuni, punem x==5 Şi ecva- ţiunea se reduce la gr. IL. pe care o rezolvim; estrăgând apoi a 1 rădăcină din z şi 2, căpătăm toate rădăcinele ecvaţiei date. In cazul particular când 1=—2, forma ecvaţiunei e azi-ba2--c==0 | subt care „formă ecvaţiunea se numeşte bipatrată. In rezolvirea |
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acestei ccvaţiuni urmăm, de sigur, aceiaş metodă ca pentru ecvaţiile trinome. 
O sistemă de ecvaţii se zice că e de gradul al doilea, când cel puţin una din ecvaţiile ce.o formează e de gr. Il—celelalte putând fi de gr... . Când sistema cuprinde două ccvațiuni dintre cari una e de „gr. L, metoda generală constă în a aduce ecvaţiile sub formă de + sumă și product a necunoscutelor Şi a rezolvi apoi ecvaţiunea de gr. ]]l. la cari suntem conduşi, - 
Se numește progresie un şir de numere astfel că fiecare se formează din precedentul după o lege determinată, o Numerile ce formează o progresie se zic terminii progresiei, O progresie aritmetică este un şir de termini astfel că fie- care din ei se formează adunând precedentului un acelaș .nu- măr numit raţiunea progresiei. 
Dacă raţiunea e pozitivă, terminii merg crescând şi progre- siu se zice crescătoare; dacă raţiunea e negativă, terminii merg descrescând şi progresia se zice descrescătoare. a În progresiile aritmetice avem următorele formule fundamentale: 

aur şi s= (atu 

  

“ „cari se pot 6nunţa şi în cari «putem considera două cantități ca necunoscute . ceiace dă loc la 10 probleme diferite, Ă Pentru a însera ss medii între terminii a şi b ai unei pro-. gresii, ne servim de formula care ne dă raţiunea progresiei ce irebuc să o formăm 

ba. | 
NR RI 

O progrese geometrică este un şir de termini astfel că fie- care din ei se forimează îmulțind pe precedentul cu un acelaș număr numit rațiunea progresiei. 
| Dacă raţiunea e mui mare ca unitatea, termini merg cres- când şi progresia se zice crescătoare; două raţiunea. e mai mică - ca unitatea, terminii merg descrescând și progresia se zice des- crescătoare. , ” La progresiile geometrice avem de asemenea formulele fun- 

  

  

  

* damentale 

0 pnl IE — 1/3 ? _l4—a I=aq ; PV Si S= ZI 
Ă mți 

- de asemenea lim. S= a. şi 2= |. 
9 a:
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Dacă considerăm două progresii, una geometrică începând cu unitatea şi alta aritmetică începând cu zero, fie-care: termin al progresiei aritmetice este numit logaritmul terminului de acelaş rang din progresia geometrică, Astfel log 1—0... log qr=ur). Urmează dar că într'o sistemă dată ori ce număr mai mare ca | are un logaritm şi unul singur. | 
Dacă am prelungi progresiile la stânga, deducem că orice număr pozitiv mai mic ca 1 arc un logaritm şi unul Singur şi acest logaritm e negativ, | Progresia geometrică neavând tormini negativi, urmează că numerile negatice mau lâgurituri. | - În calculele cu logaritmi întrebuinţiim de multe ori pro- prietăţile : | , | Logaritmul unui product este egal cu suma logaritmilor factorilor săi, | | Logaritmul unui cât este egal cu diferenţa logaritmilor ter- minilor săi. 
Logaritmul puterei unui număr este egal cu logaritmul a. .- celui număr îmulţit cu esponentul puterei, o Logaritmul rădăcinei unui număr este egal cu logaritmul- acelui număr împărţit prin indicele rădăcinei. „In caleulele noastre întrebuinţăm sistema de- logaritmi de baza 1) numită sistemă vulgară sau zecimală. Această sistemă ne oferă multe avantaje : Puterile lui 10 au de logaritmi numeri întregi cari sunt în- săşi esponeuţii puterei. | | Caracteristica logaritmului unui număr mai mare ca 1 este. compusă din atâtea unităţi câte cifre are numărul la partea întreogă mai puţin una. | Caracteristica negativă a logaritmului unui număr mai mic ca i are un număr. de unităţi: corespunzând rangului primei cifre semnificative după virgulă, _ E "Cologaritmul unui număr este logaritmul inversului acelui număr—este, prin urmare, egal însă de semn contrur logaritmului. Cunoscând logaritmul unui număr putâm forma imediat €o- logaritmul său adunând +1 la caracteristică şi schimbându-i“ semnul, şi apoi făcând complimentul unităţei la partea zecimală. O aplicaţiune imediată a logaritmului o întălnim în cestiu- nile de dobândă compusă, : - 

  

* O altă definițiune a logaritmului ar fi: logaribnul unui număr este espo- mentul puterei la care trebue ridicat un alt număr numit bază Pentru a căpăta numărul dat. 
: | Această definiţiune poate fi tradusă prin ecvaţia log N=—br
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Se numeşte dobândă folosul ce'l aduce o sumă dată cu îm- 
“ prumut pe un timp determinat, . 

Când dobânda nu se plăteşte la sfărşitul fiecărui an, cis 
lasă ca să mărească capitalul împrumutat, aducând la rândul 

„ci dobândă pe anul următor, se zice că se împrumută cu do- 
bândă compusă. | 
„Diferitele cestiuni ce ne putem propune asupra dobândei sunt, rezolvite cu ajutorul logaritinilor prin formulele 

i n 

C ] O log 0—log c a n. . 2, — i =) C=c(l) OI 3 Ir | Z ; = log (Rr) CF) 

De dobiândă compusă se ţine socoteală şi în calculul anuităţilor: 
„„Se numeşte anuitate o sumă hotărâtă ce o persoană o -dă în. 

fiecare an pentru a'şi forma un căpital sau pentru a scapa de 
o datorie. , 

Operaţiunea de a forma un capital se numeşte depuneri şi 
în acest cuz anuitatea se plătește la începutul fiecărui an, iar: 
operaţiunea de a se mântui de o datorie se numește amortis- 
ment. în care caz anuitatea se plăteşte la sfârșitul fiecărui an. 

In cestiunile de depuneri ne servim de formulele 
OO NUP] Cr Dr n (Ur) 

C 
log (rr) 

- nos) 

iar în cestiunile de amortisment de formulele ! | 
a= Cr 0= aU+r—) „= log d—log (a— Cry 
or rar PT log (Ir) 

Când o cantitate are o valoare unică și determinată într'o. 
anumită formulă se zice că e constantă. ” 

Când, din contra. o cantitate poate trece prin diferite stări 
de: mărimi, se zice că e variabilă. . 

O variabilă se zice independentă, când'i se poate atribui ori-ce- 
valoare arbitrară; în trinomul de gr. Il. z este o variabilă in- 
dependentă. Trinomul înşuş este o variabilă a cărei valoare. 
atârnă însă de lu acea a lui z, pentru care se şi numeşte varia- 
bilă dependentă sau funcţiune a lui e.. 

O funcţiune se zice că trece printr'un miaesimum când după. 
ce a crescut până la o valoare oare-care a - variabilei, începe: 
a descrește. 

O funcţiune se zice că trece printr'un minima, când, după
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ce a descrescut, până la o valoare oare-care a variabilei, începe a creşte. „- : e RR In cestiunile de macsimum şi de minimum ne. propunem să cercetăm dacă o funcţiune dată admite macsimum sau minimum şi să determinăm valoarea. variabilei pentru care funcțiunea este macsimă sau minimă, o In acest scop întrebuinţăm metoda directă, metoda indirectă sau câteva teoreme cari se enunţă : - "Un product de doi sau mai mulţi factori pozitivi variabili, a x căror sumă e constantă, este macsimum când factorii sunt egali. Productul a doi sau mai mulţi factori pozitivi variabili fiind constant, suma acestor factori este minimum când aceşti factori sunt egali. | , Suma patratelor a două numere a căror sumă e constantă, e minimum când numerile sunt egale. 
Un trinom de gr. [1 prezintă un macsinum când a e negativ Şi un minimum când a e pozitiv. o



Pi CESTIUNI 

__ ALGEBRA 
  

_ESERCIŢII PRELIMINARE 

1. Care este scopul Algebrei şi cum ajunge la acest scop ? 2. Ce numim coeficicut şi ce espoiicul? , 3. -Ce este o formulă? Sunt ele de vre-un folos? . | £. De căle feluri Poate fi o espresiune algebrică? cum se cla- „Sifică espresiznile? 
5. Ce înţelegem prin gradul unui polinom? e "0. Care e coeficientul în espresiunile 

« 
2 3, : dab , Ted, Zab2, Via, —a , —Sa 

Pui 

unt îi ordonă ? 

. 
3 

dar în espresiunile | 
ax, abx, 5b?y, aVăzy  —a2bx 

î-. In espresiunea 4a?—5at ce esta 4 din mononiul âulăi şi ce 
din inonomul al 2-22 Calculaţi valoarea espresiunei pentru a=-., 

$. În general, ce înseamnă ma și ce a"2 Calculaţi valoarea ambelor cspresiuni pentru m=: și a=—9$. 
9. Esprimaţi în scris: 10 câtul sumei Iui a şi x prin diferența lor; 9% triplul lor product prin semi-suma lo1; 30 semi-diferența . lor prin semi-produclul lor. 

| 10. Esprimaţ, câtul sumei cautilăților a, b şi ce prin triplul produci al Scmi-Suntei celor d'inlăi cu rădăcina zatiată din e. 11. Să se afle valoarea numerică a espresiunilor: 
4 10 a2— 39 ab*—a2b , 20 a24b2 0 ab*+-a:b2 pentru '“a—3 şi b=5. 
2, 109 a'b-ab+ab? 39 aî—a2bb2 , 20 a*b2—9ab?a?b 1 a5-ba?b:—p8 
NOTĂ.— Eserciţiile la cari am crezut de cuviinţă să nu dau rezultatul pot fi verificate ușor atribuind nişte valori numerice _literilor și sâvârșind calculele; s? atribue apoi aceleaşi valori şi literilor din rezultat şi dacă se găsește același număr, calculul e bine fâcut, 

,
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pentru - ai şi D= 

  

Ta2bx:—8a3.4-1G ab2x pentr ua, bt şi 5 
Qas__9Ohaz2 a î. . 

4,- er di pentru a—8 , b=12 , că şi d=3, 

ape. X 3. Za pentru a=—29 „ D=30 şi c=9. 

b+-Yyb:—4ac " Vat—b a2+5be _ n mape PENT pe ge VE -rEEB0e RI 2a m. ” 89 
—b— lb: Zac — a3--12a2 ab —b3 20 oaze, VI aq ss= I%aob +6 br Gabe—bi bal „Oa | a3+ ab + dab2bs 11 centru a—4 , b=7 şi c—3. | 

Re Să se calculeze volumul munti glob sferic. dat de formula 
z.R5 ştiind că raza sa R=—0",03 și 2 e un număy fics 3,1416. - 

(FR.= O0me, 002 144 065 6) 
13. Să se calculeze Cuieze suprafața unii triunshiu dată de formula 
=Vp(p— —a)(p—b)tp—c) cimoseând laturile sale: a=—l9 , b=l5 
| c=—93 şi senti-perimetrul p== (RR. S0n. P:,09) 
24. Verificaţi rezultatul sui vâna formula 

S=VlaFbFoaFo= —c)(a-t-e—b)(b-re=a a) 
15. Să se oidoneze polinontii: 
0 Sub" —Baibi-ţ-1dab—9a2b 

20 Qxy2-îx5yt-—19x5 Y-hOR2y8-Dxiyi 
39 Dax5—8a2 BoTabi 2x—a2b2x$ 

76. Ce folos recultă din întroducerea cantităților ue gative? 
Z?.Ce înţelegem prin termini simili şi cum îi reducem? 
Să se reducă terminii simili din espresiunile  - 
 a2b-rab2+-3a*b2—5ab:—9a a?b+-hab? 
 Ba2b-ţ-5a2b5—9ab3+4-8a5p— — 2a2b5—5a0b +1 labs | 
SVab-5y ab—6Vab--2VaEb-+1Vab R.> di ab +1 Vazb 
AVF Vai air a+b R._ ay ab24-y/, asb= 

xy astra 2y2 

  

  

- 2 _Lavâap2 R., dry zy py 

—py1— As y2.— — ei map x 2y24-a xy 

T 6 i FR_2 x0y2 roy ay xy,



! 

ADUNAREA 15 
18. Ce este o identitate? 
19. Verificaţi identitatea espresiunilor 

Baa 22 __Sna 3-a 3p2_—(ja2_—1pa—__427. a 
| a za 7b +a +-->b 0a pb sa 

20. Esprimaţi productul sumei a două cantități cu diferența lor. 21. Epresiunile „(a+b-—c)(a—b+ţe) și a+b-—eXa—b-he Sunt identice? “ 
22. Ce reprezintă una și ce alta 2 
23. Calculaţi valoarea fiecăreia în Parte, Peulru 

aA=—5 , b=3., ce, Ra 2 şi —3, 

7 

Eserciţii cu espresiuni raţionale întregi, 
ADUNAREA. 

2. În ce constă adunarea algebrică a două sau mai multe cantități? E 
2. X fiind un siumnăr întreg, care'i următorul său? 
3. Cu cât. trebue să sc vâudă unu obiecl ce costă a lei Peulru a căștişa la diusul b Iei? 
4. La naşterea mea iama avea 20 de ani; ce vârstă are acu Știind că eu am t ani? 
5. Un jucător se scoală de la joc cu a lei, după-ce perduse 7 parlizi de. câte b lei. Cu cât se pusese la joc? . ” 6. Latura unui patrat esie a; care e perimetrul (conturul) sâsi? - 7. Care este perimetrul unui Paraleloşgram ştiind că latura cea mare întrece cu b pe cea mică care este a 2 
8. Să se facă suna algebrică vedusă a polinomilor : pe 2a—3b4-20—5d 30 Jax2-+-2by—5oxy-4-_z3 Ja—2b4- 04-5d —2ax2—9by— cxy—7z5 

-2_1_ LR 741273 
20 Îx2—8xy-Oxyi— a — _ax*+-9by-8cxy-ţ-ăz 

Oi păr La Das by —desy +22: 30. 9a%b--Gab2-r3atba pa „5 —datb—9ab2-ha2p2 0 Sabo 002 aope ab abea o 6 0 hab Z 
Ă SV. Z3 Za “ 2 4 Pi apa PP TNA Sova gabi atata „—5Vxy—9V rosi | + dab2 N na Soo ko —9/sy—2yz5y | Tab —zza0b hab
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70 730y4-3x2y9—5xy5 E i 
— xy? . ay 

—3x2y —2xy3 —xi 
—2x2y2 , —5yt 

Ay —3xy5 pyi—xi 
69 23 — 3-20 ms 

Bam -Gpmai — Nm Ţxm-3. _ - 

— BAM —4 ym pr m-2_— Dem 
R._ 4xm_— FRI NM-2—3xm-3 

9. Să se facă suma algebrică redusă a: espresiunilor : 
Jo a4-2b—30 ; 5a—2d-+-b ; d--4b+-50—Ga 20 2a2; 8b2—a25c 3 —b24-202- a2-pd2 ; —d2—a2 3 a2b; 2âb2ra2b3; —3a2b —ab2—a2p2 ;a?b FR. ab2—a2b 
10 Aa e As, 4, Z3w3 e 6 rowo. 3 pp; Yi pi ŞI Sy 

  

4 2 , — 2 . - 16 
— x Say FIy . RR. — eye FAR ay: 7 _ 

2 10. Un lucrător căștisă a lei pe zi în timp de 3 zile şi b lei în timp de 2 zile căt:a căștişat el cu totul 2 
13. 0 persoană chelineşte căle x lei pe zi în tip pe 4 zile ; câte Yy lei în timp de 2 zile şi 2 lei în o tată zi. Căji lei avu- sese, știind că î'a mai rămas v lei? . 
12. Int”un bazeu Curse apă prin trei canele : caneana A dă 4 hectolitri pe:oră; B-dă numai 3 h..; iar caneaua C căt aniău- Jonă la an loc. Câtă apă va fi în bazeu lăsând. să curgă toate. în timp de o oră? dar în timp de 42 minute 2 . - 
SRI FR 10 14 h.1.; 209 h.].,$ i 

SCĂDEREA 
Î. În ce coustă scăderea algebrică a două cantităţi ? 
2. Cunoscând suma a două caulilăți şi una din ele; cun aflăm e cea-l-alid 2. | i - 2 , 

3. X fiind un număr. întreş, carei Precedentul său 2 
:£. Un uughiu dintruu triunghi valorează t frade; să se afle uma celor-l-alte două unghiuri? (Se ştie că suma tuturor unghiu- ilor dintrun triunghiu valorează 3 unghiuri drepte sau 1309), 
5. O zi de vară 'avănd t ore, căte ore are ioaplea ? 

Arălaji că suma a 3 numere întregi conseculive este egală cu ori numărul mijlociu. (Numărul mijlociu se însamnă cu x) 
Să se Jucă diferența algebrică redusă a polinomilor : 

Ss
 

ui 
us
 

Ș
 

* .
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10  a2+9%ab+b2; a—dabb? E 20  a5—39a2b+-3ab2—b3 3 a%4-3a2b—3ab2—ps 39 Ga b3a2b2—5ap5 ; Xatb+5a2b2 | AIR po 3x0y2—7x2y54-9xy —2xt ; —30y24-2x2y9—3xy +3xi 8; Se dă Patru polinomi : 
3a5—2a2b-+-5ab2—7b5+-8c2 
2a5—Ta2b +9ab2— 3b5—9c2 
Ga%--5a2b—7ab2—4b3--3c2 

—9a5.—3a2b—2ab2+9b3—4c2 a N 19 Din suma celor d'intăi să se scadă suma celor din urnă. 20 Din cel din urmă să se scadă suma celor trei d'intăi. 3% Din diferenţa celor d'intăi să se scadă diferența celor din urmă, - 9. Din | ÎXN— BRM 4 Omar xemm-3 să se scadă —Sam-p2xm-r— 3 xm2_pp m-a | 
10. 20 Ya ey 0 dxye 20 Pa2—2a2b--âbp 

F xp Aso Î.v5 3027 202 4 ya 
E SIFI Fsy E da ab r b 

3 xy pla Za e: — 42 10-a 4.112 Ri ză Yi: 25) şa ga bib II. Verificaţi aceste resnltale adunând vestul cu scăzătorul. * | 

INTREBUINȚAREA PARANTEZELOR. o T 

|. Să se scrie 10 a imicșurat cu Suma site ilor b și c, 20 a miicșiirat cu diferența” lor. : a | 2 2 Să se scadă din a po diferența nimterilor b şi c la care se adună d; 20 Sta umerilor b și c din care se scade d, 9. Ce deosebire e între espresiunile a—bFe şi a—bro 4. Să se scoată, cantitățile din paranteze şi să se opereze reducerile: 1 (a+b)-(a—b 0)+e 2 a%—(a%b—ab2)-( 2a2b—2ab2) 30 a2—[b2—(02— 42).+a2 40 (a*b—ab2)—[—a2b-—(ab2.+ c)] 5 (a+9/b)—(—a+3yb) 6 (a+ei)—(a—yc5+ 2V/a) 1 (a+b+c)—(a —b-to)+(a+-b—c)—(a—b—e) , 2 ar [b—0)—(b—a)]-[—(a--b-e)]—b RR. 8a 30 [a bot d)t—0kdib)-ab)—f-a0 40 tă] 5. Ce devine espresiunea a—(b—c) când înlocui a prin m-+-n prin m—(—n+p), e prin m—p? (Făcând reducerile aflăm: 1). 6. Verificaţi identitatea E ” 28x—[32y— (52—8x-+-1 3y)+l EX] —82—(03-4-2x)-H-ț37—x)]== =—92y . 7. Un băial care avea a lei cunbără cu x lei cărți şi cu y lei - 
Pe iai i mi pui 

   

41
63
47
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o geantă. Căt da mai săimas ? 7 

$. O persoană: are mmnerar 25000 de lei și. e dator 12000 din care plătește o dală 3000 și altă dată 4000. Care este averea lui? „9 Am luat la mine a treia: parte din banii ce. am auiit acasă şi cheltuind a lei mia mai rămas o sumă b. 10 Căt am-Iat la. a mine ? 29 Căt ina mai rămas acasă ? 39 Căt mia ramas cu to- tul 2 [RR.2 Tab ș 2 2ab) ; 89-2a4+-3b], 
„10. Trei jucători se pun Id joc, cel'd'intăi cu a lei, al doilea cu: b lei şi al treilea cii c lei; ei coniiii ca cel ce perde să dubleze banii celo-l-alţi doi. Fie-care perde, pe vând, câte o partidă; cu căt s'au sculai ei dela joc 7[FR:=:10 4a—-4b-—40 ; 2 6b—2a—96; 30 70—a—bl - - 

6 - 

“Ile “Suiiia': ainghiuvilor dintru triunghi fiind de 150 să se. ŞI C / £ „esprime valoarea unghiului C ştiind că unghiul A este este cu t grade mai mare ca B: care valorează. n grade; 2 să se calculeie Pentru. n=3500. şi 419% 30 ce. devine. trinushiul când A=—=B=—4509 (Rs 19 180%—(2n+t), 20 680; go Triuighiul devine dreptunghic în OC. - 
ÎNMULTŢIREA. 

1. Ce e înmuljitea algebrică 2 Enunufaţi. proprietățile de. la: în- ntulțire, a 
2. Productul şi Suma a donă cantităţi e negativă; cum sunt - acele cantităţi şi caie din ele e 1nai viare în valoare absolută? dar “dacă suma e pozitivă ? | | | 
3- Un funmător chelinește zilnic o stină a; câtă . economie ar a- vea în n ani dacă war mai fina? ” a 
4. Să se sâvârșească îninulțirile următoare: : a 10  3aX2b- 5 (x—ajz=b). „180 0,2aîx X0,33a3x2 

20 Da2X4âb2 go (Ze a)(2—b) o 9  2abeX3abd 
89... amana 75 (axă 10 2ab"X pres „e daexăabe ÎI) 175 abeoX ad 

0  Zi2pX3ab? a | N I bx „ab | 50 Sabri X-Zanpr-m - 20 Barb Bampnz ID ANC: N 30 4enrdxi SC Berii * 60.  (8a5-—9D2 63) X3amipierii 
go xp Ze 3-a2b:0X0,45 Tab? 

fo 4-Spm-ngrs Sc Apmtzngits 
7 3 

20. (3atb—Zab2.4-3a2b0)a2bro 

3 (arda —8âs-p7a2(a— | ) 
o (2a—9b2-4-3d4-2c)(3a2+2d+-8f) 

- 

e
m
a
 a 
o
r
.
 

D
I
R
 
p
e
t
i
t
 a



» "INMULȚIREA 19 

po (Sa — Bam pr 0am3) X Zainea 

2 (2a2-—4a3b24-2a'b —cs)(a—b) 
x 2x60 x ax 20) 20 Da DL Pluie a 2 (3 +3 ) Gr 

4 (0,35ai Pras-=2a2—0,17a)(202—8,51a) N 
1 shatsa-b)te-re) 39 -: (eta e b)ls-ţre)(s==d) 2 (xbajls—b)l-ţe) ADI) FARA y)—y2) 60 (52 y9)(y—1)(x—y) ZO „(53 x — 1) x2—1) 

8% [(a+-b)—(a—b)jax(a2 05) + (a2—boyby | 
10 (Sr ax-r a9)(x?—as + a2)(x—a)(-t- a) 
2. (Lc X2tt 0 xi) —2x— 33 5x5—20x7) e 30 -(5xy!—8x2y3+ Ax5y2—îxiy + X5)(— Bxyt—9xsyi 7xty—9x5) pe 4azb3 , 3b3 2a3b (ee Da2b2 Ro) a geo gt) 

5. Câji termini poate avea Productul unui polinom de îm 'ter- mini cu un alt, polinom. de-n ermiui 2 i 
6. Să sc afle, fără a sâvârși înmulțirea, primul si ultimul termin al productului (335 8x2- dy 52 pe 2332 9cy), a 
7: Să se înlocuească espresiunile armătoare 'cu altele echivalente: 

  

19 mn? 0-20 mamă + 30 msn 
d ai—bi 50 x 16 69 a Si 
20 a8—b8 5 (arbp—c2 9 (ate)—(a—c2. Ri dac! 

10 (Saad 
8. Să se Sâvârșească operafiuiiile arătate: 

10 (a rbia2—b2)—(a+b)fa—b) „20 (2x5—89x2y +-5xy2)xy— [ia—(2b—3c)] . 
30 (a-+b)lb+ c)—(a—b)(b—c)+ (a—c)(b + d) 
0 [(a—b)s2--(a+ b)x+-(a—b)](ax4-b) E 5 (2a =5b)(3a+7b)—[(8a-— Gb)(2a + 3b)-—(3a4 4b)(6a—7b)] 60 [(a2+b2)+x2+-(a+ b)x][(a2—b2)— (a E b)—x2] 

29. Să :se “simpli fice -espresiunea o A 

ab(a4+b) 
a(a--b)ta-+-2b)_ a(a-Fb)(2a+-b) R.: 7 3 Ei 6 9 

10. Să se verifice identitățile -
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Je. HIV 
20 Al 322-113) 

Sa 3 5 F-1(524-1)(3231 4-xV3 se r-1—xy3) “ „7 PRI ai pl 
Se va baza pe proprietatea: „duuă operaţiuni de sens contrar ” „cu cantităţi egale se nimicesc“; as.fil 

(rxV2)—sy/2)= —2(V/3 po x0,9 9x20 TÂ.— A verifica o identitate va să zică a sâvârşi toate operațiunile ară- tate prin semre în unul din membri și a merge cu calculul pănă când dăm peste cel-alt membru, 

11. Să se esprinize. algebricește triplul vârstei unei Persoane a- cum Ș ani, fiind vârsia actuală. _ 12. Suprafaţa unui triunghi fiind egală cu Broductul celor două dimensiuni a și b, să se esfrime suprafața dreptunghiului a-le cărui dimensiuni Sunt (a+c) şi (b—c). . „12, Să se afle volumul miti con cunoscând raza bazei sale Î și înălțimea h. - 

RIDICAREA LA PUTERI. 
2 -Ce înțelegem prin puterea unei cantități 2 
2, Cunt se ridică sn mononi la 0 putere 2. 

„9. Un patrat poate fi în sine însuşi negativ ? prin urmare cui pulent veprezenta o cantitate esențialmente fozilivă 2 
4. Să se ridice la Puterea arătată: monomii 

(—a)" ; 10 cândme nepereche 2% când m e pereche | a i oa si (0; am; (ame ; —(caoj Ta) îi (5x97) i (By ; (amp; —(—ara)eta "5. Cu ce este egal patratul unei Sine? dar patratul unei di- ferențe 2: Ma 
6. Să se ridice la patrat binontii.. | SX+3y ; 5x—8y ; ax 3 1—3y5 ; m5—n3 
7, Să se calculeze diferenţa patratelor lui a+-1 şi a;20 aşi a—l; 30 a24-l şi a2—], o 
8. Cu ce este egal cubul unei smne 2 dar cubul unei diferenje? 9. Să se ridice la cub binomii. de mai Sus. : Ia 10. Să se calculeze espresiunile - a (a—b)+(b-ke)2—(c—a) ; m(m—l(m +1)2—m(m—1)2 (1+2a—3b)—(1—2a-ţ3b) [punând'o sub formă de sumă şi diferenţă găsim :-8a—19b].. | 
(a+b)'—(a—b)'—6a2b FR. 2b3
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(a-+-2b)P—2(a-+-bP-pa? ; (a+4-3b) —3(a4-2b)+-3(a4b)—a5 
1]. Să se demoustre că (a4-b-e)-=a2-b24pc2 +2ab+2ac+?be - şi (a4+b +0)'=—a5+-b?-r054-3(a +b)(b +c)(e+a). N 

„12, Să se calculeze pulevea a 4-a a unui bio, [observând că (a4b)t se poate pune sub forma [(a+ b)22 şi calculând găsim i (at bat 4ab +6a2b2 4 4abi-pi - 
13. Să se verifice identitățile + E 

JO "(a4+-b)+-(a—b)'—2a(a24-3p2 20 (a-FD)-—fa —bp==2bl3a2-r-b) 
a+b—ch  (a—b-rek aa eckt=ef, a-ba 

A 

—— abc 

ap (at-b-ko)l—a-t-b e)ta—b-o)(a-tb—0)= DE ==4(a2b24-b2c2-4-a20%)—(a2-4-b2402)2 e 30 (a'-be--eP—3(a- bell —a-+-b--o)a—b-ţo)fa +b—0)2 | Ri =—2[(a—b2)2--(a2— c2):-+-(02-—a2)2] ” 

14. Să se sâvârșească calculele arătate în espresiunca. 
(a+-b-re)5— a-t-b—0)—(ahe—b)—(b-re—a)9 şi să se verifice rezultatul făcând a=5, b=2, 7, 

| 15. Să se adune binomilor airtători căte un termin ast-fel peu- tru a căpăta niște trinomi Zatraji perfecţi : | 20x24+-10x ; 9x2—6x ; 4x2ldxy și 64y2— 16xy SIx2+9yp2 ; 49x2—144y2; 36a2b262_-q2 ; 9xt+-Slyt 

IMPĂRŢIREA. 
1. Cunoscând un product de doi factori şi unul din ei, cum „aflăm pe cel-alt factor ? 
2. Cum se împart doi 1Monoiti 2 
3, Să se formeze câtul Atonointilor : 

25a2b : 5ab ; Sim?np? : 3mp? ; 163x2y2z :.15x2 3la2x : 142 ; i2m?n : m?n ; 28a2b3e : Tabs , 2. d „14 107a2b : 9ab2 i Ty: i 212p%9 : PA 
Ta—bitio : Gaxbl-sq7 3. Îla2(1—b2)5 : —8a% RI), 4. Să se formeze produclul monomilor : 

— 8 7 2 „1p *q%r X8p2q-2 3 a b-2Xa- bet 
5, Să se formeze câtul 1nonomilor. | î 3 am 2 2 n9m=5ha— 2 = 
an 2bnt5cpHi ; 2-a Spn—10p48 ; — roy: any azi 

6. Să se sâvârșească înipărjirea şi să se simplifică câtul
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ESTRAGEREA DE RĂDĂCINI. 
1. Ciu se estra age rădăcina dintr'un monom? în ce cazuri ui. „ posibilă esl'agerea? - 

. Să se treacă. sub radical factârul cel pi recede Stamplificându- 2 se. ecua: 

2; Ss: 3 i 1044 i aVE (be E 
24+mn . o er pi (CE om Zn : 3. Cum se estrâge rădăcina patrată dintru Polinom? 

4. Să se estragă rădăcina patrătă din polinomii :. ! 
ata , _9x0—50x-+-35. 3 25x2—30xy+9y2 

  

22-Fab; Iei ; aoraa pt; (2+4+-1)(x2—1) +2(1—4+-x2) 
5..Să se arăte că. în cazul Cd triunghiul e echilateral, adecă când Ei formula 

pei Te 
a 

se educe la : = 

  

iar în cacul când riangiut e. draptungti, adecă când avem d.e. 
„a2==b24-02 , la Sp 

Eserciţii cu espresiuni raţionale fracţionare 0, 
L Să 'se reducă la cea mai simplă espresiune fracțiunile : 

  

  

  

ml2a2b%e —8x5p2 Stm?nîp  —ax-a2x2 , "fab dap Dap * —36mnp ay! 3, 2—b2, 6 aâi=bt | „a2+-2ab+-be ab Zahar 7 Bad) 8 Ma, g, dara? 10. m2-+-âmn-+-n2 za Bax3--3a5x-6a2 2x2 . 9, Sax+ăa? ... mp2 aX5—a5x a2—2a+-i a—b BX o x2—l „a2x2--ai | 2 a—l. 18. ape 1& Dx 19 axa  x-a . X5A+y8 ada „a? a | 
"3x+yk 15: aaa E. a—2 — K “ . 5, [e 8. ' ; 

RE—x RX 20 (354-1)—(354-1) | 
. 

. ră On Pap Gea Ri az] 20, ca iii



  ESERCIȚII CU ESPRESIUNI. RAȚIONALE FRACȚIONARE 95. 

27 a54-b3 5 a2-Fb2-—02 1-2ab Xa2—ab— 3b2 

        

  

  

  

      

  
  

“ (a—b Fab 22 a2-e2—bF3ac 23, da? —5ab-F355 . a—ab+bo--ac . „a—b „aa „Il 24, a2—ac Ta 2. (l+-ax)P—(a-s)e R. 15 2G ab(-t-y 2 y(a2-+-b2) R. ax-+by | 27 a2—4b2 * ab(x2—y)ayi PD " ax—by o Baib 25 tg) gi g. Aa+b) o rd_ d) R. a4+b "(xy x —y3 9, Fă 6 "8 __ac( IRA b) 
X a 

30, — tab R.: ab 31. za Sa Re 1 a2(1—b) | x + a 
cab 

X-a „9. Să se transforme întregii în fiactii și apoi 3 să se simplifice: 
1. ap 2 3. m d, 2 
a+be! | 

a3-+-2xă 
. ——] 

. co —c 
: .. 

5. ao „_ 6. a2 ax se pe rss R.: aa 
a— a? a pe i 2a—b 

7. a—b— = S. apă a ZI 9. Ja —(2 
10 —b? +c? —a R. (a+b-—c (a-t-b—c)(a-+e—b) 

2be 2be at—] 1 a?b 
2—9e a LOA II 2. < _— . [._—— 

JJ: a? sai ai 12. a = R II 

a 
. 1 a. 13. RI . ab 

3. Să se.reducă la acclaşi rizitoy "Jracțiunile; po 2a e a . o îa 5b 3ab 2a*b? 3b ? 5e Sx? ' 12y2 10xy xy ap a Ie 2a—3b R. a—a*b a:b+-ab? 2a—3b ” a+b'! a—b ? ab ap ae Ze "ad b? ;0 mai-n m—n mn? m:—n2 
“ma? mn * mi—nă ? mina 4. Dacă Ai adina o aceiași cantitate m la ambii termini ai unei fracțiuni, se schimbă valoarea sa? dar dacă Qin scădea o acciaşi cantitate? 

. Să se sdvârşcască operaţiunile arătate şi să se Simplifice “ -5 Ga a” a b, a—b a+b a-b 
pg 2 2, 2 3, &Fb_ a a a. a 2 2 a a 
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a? b? , ax ax as? 4. 125 ba R: a-+b 3 ——FR 

ce 

  

  
  

  

  

  

    

  

  

  

  

| a—x aa a—N a a+b a—b a b ata 6 pata Zitori e vrei 
_ ab be ca axă 9 aobti-atoza 10. SRI ra o Îp2x  1—9x 12, b __ a 
a 1 2 „ab  (a-kbl" (apbB 

1 a LX ax ptr ui Sas) atata - a „Z 1 9 1 
15, az tag 16. Spa Satra ax x—a  Bax—a2—x2 x pd 9x2 

17 SE a ai 15. x—l x Ira 19 x+l XII _X+l 20 SX2—xF12 x x+8 
x—I xp ORI 200 X2—9 53 3 

7 a + b e Ri: a+b+e (a—ba=—c) ba) ct e Zale 25). îi arbi ab—4b2—13a2  9a—b Sa - . 1 2 E _ Puii N da—b) + a+b + 3(a—b) - „R 3 x+e 5 x-+-b xha 
Xa babe Starea! —(bpojx+be 24 Ri 92 a 

15501 x 3 ] Isi 6. 25 at bt oi a ” Da (b—a)(b (b—e)tb— Ir ae uie=a 

Inmulțirea şi ridicarea Ia puteri. | 

o 1. 2ab. 30ă 2 aaa 2b 3 LL d, 2. ab 2ab a2 x y p e » na "Ba 3x 3a - ( bb Reh d e 3 ne — 
2 (a b2). Tab) | 6. (+3) Sai 5 : Oaz 

Ş (> (+ (st 1)y? (a—bj? b : 
op arh aa b) 10 x(a+- x) X(a—x) 
  - SR 11. ab 0 x"—2ax +a? * xi dax ra: ( UT



[Na Die 

12, (a+b road 

2(2*bf 

(a—bP 
ab 
2b 
a 

b 

„a b) 2 

da 

ea 

n (ta) 

  

IN
 

26. TR 3 (0) 
5 ai xt 

+ "-) 

27. 

” a x(9a—a) 

„ms NOUNALE FRACȚIONARE. 27 

(2) n 
, a+b 

12, 8 ” ae 
- X(a—x) aa x) 

Dax px * a Dax xi a3 (aia se (a2—x)s R.: 
"(a2 + x)(a2—x) Ax 

23 x(a—x) a(a+x) 
îti a2+ x(2 +3) aa—2x) rs 
ax 

|. aa 
a2—x2 

1 

g, Sr | 

ă (s2 + y2 

19. -— a 

S3
 

x 

d 
—— 

„Gad 

ai 30c—d! 3 
54 2b 

i + 

(Gta 13b  4d/l4e a 
R. AF 

a 

c-+-d 
  

a—xX 

a2+ax 

Impărțirea şi estragerea de rădăcini. 

„a 

i) 
„Batb 

ab? * 4253 

12,   

17, a 

: a Dap 

23: 2 
x—y 

a . 
2 ia 

I+ 
SA 

da 

b 

7. 

: 3 

6.a: a 

a2+b2 3 
J3. a: a2—p2 

d „JE, +y): ( 

) 20 (i): (0) ns 
20, (ae ++): (a— +3) 

(0) a) 
sp, xy xy 
XI ay xy 

a—b)
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24 (e +b, ab) (Sb ab) 
"a—b a+b a2—b? a2+b2 

Cum se estrage rădăcina dintro" fracjie ? - 
Să se estraşă rădăcina palrată din facțiunile urinăloare Siut- 

plificându-se rezultatul :) , 
ha? . 29xt „b?—dao o Oa2—D2 „(a+bk 

de 100 a i ap! ab 

  

  

Bserciţii cu espresiuni iraționale. 

1. Ce numim radicali simili ? 
2, Să se reducă la acelaşi indice radicalii: 

PE VE ja VB VE sei pa 
ae EVE e VE 

3. Să se calculeze espresiunile următoare : 

1 făra i 2 VBroVIDr E ae aV2z0/To+/ă 
i ră “3 le-a “6. Vă-Vă BE 

a DPTR i 
10. Vab . pă 11. 3/3, Vy2 12, ovaz . sa 

13. . , /5 24, 2+Vă 2-5) 15. (—a+ bye) i 

 (a—b3zi 20%)( —a + Vb) 17. sl se 

18. fa 29. Wa rb + VaZb)VaFb— /a= 5) 
20. Va+Vb+ve)WV/a+yVb-— Vela ve Wb-pvo—va) 

21. (V6-— VSVevă) 22, (Va FO) 
23. Ceas - F=) 94. (Va 25. Vip 

6-a | 27. Vz) 28, VEI :)P R. (mrbe) 

  

      

       

  

*) In Algebră toate rezultatele calcule! or trebue se fie cât se poate: de sim- ificate, în cât să nu: mai conţină nici o operaţiune care să poată [i sâvârşită.



-t
9 
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29. Va—Vbp 30. VE 31. Wa=yb+ Va 
32, (m—nrpy-lp 33, Via : : V$ 54, /33 : Va 

35. Vaz: Ji 36. i /3 37. Vii : VI5 
3 

T 

41. Vi : Ve 48. 0—y3): (2+vă) 43. (a—Vab) : (Vab—b 
41. Vab+o)VaFb—c) 4. Vaz p2ab 55 Vai Tab FB 

1 

  

  

  

  

= = 13 — l - Ba 21 +2V/06—y/2 j 17, TR + ÎN i = 
46. V23+2y/6—yâr3yi3 17 ES aa Bi 

1 VERI VI VAL — ZI 48, —z— > 49. ea a—byc a+bye ISI — Vl VEL Ve 
  

  

  
  

50, xy XVI 5, (US Es — VI ) 
s—ysi—i x ZI | Va —Vy: VF yVy 
Vs + Eu) (ze i) 33 E | VE 

9 Va: Vs US sa Pa 4, Să. se transforme fracliunile următoare în aliele echivalente „însă cu numitori raționali. 

52. N 

  

  

DSL 3Vă ab pă ş, V2+V3 I-Jă 2 3/7 9 Vă Ve 123 * RZ Vă 
2 1—3y5 1 | 9 a+by=il . 03 
Vă O VIVEVe ay rii 

1, Wbrbva 12, 22 DI pg LH ary—b Vs iv 
VIE — VE - Vatb + Va 15. n 

16. TI => a2-t 9—9y/ Ia Vab — ya 

Ecvaţiuni de gradul ântăi. 

Ce dcosebire e între o identitale şi o covație 2 . - 
Principiul fundamental relativ la identități se aplică şi ecvaţi- anilor 2 
Ce restricliuni sunt de făcut în cazul când înmulțit sau înmt- părți ambii membri ai unei ecvajii cu o aceiaşi cantitate"? 
Cu toate-că am insistat mult asupra acestui punct în curs, totuşi dau aci un



4 
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esemplu care ne arată că mănuind calculul fără nici o precauţiune, putem fi conduși la absurdităţi, * | 
Fie a şi două numere oare-cari a căror: diferență e e (Cp). Reprezentând aceasta înscris, avem i | 

a—b=c 
Inmulţind ambii membri ai acestei egalităţi cu (a—b), care nu e nul, avem | a2—2ab «- b?=—ca—cb : 

" şi scoțând în factor comun pe a în membrul ântăi şi pe 3 în membrul al doilea, ceia-ce nu schimbă întru nimic valoarea 'egalităţei căci a şi” d sunt diferiți de zero, . Yom avea - i - , . 
a(a—b—c)=b(a—b-—cy 

Dacă am face acum greşala de a împărţi prin (a—b—c) care e nul, căci , a—b=c și prin urmare a—b—c=", am deduce ” | 
a=b 

ceia-ce e imposibil căci a—bp:0, 

ECVAŢIUNI CU O NECU NOSCUTĂ. 
Să se rezolvească scvațiunile numerice : 

1. 45—x=38 2, 4x—5=—7 3. 5x+32=—18 4, 27—3y=—6 5. 19x—14—12x 6. SX+-3—4x+-15—29x 7. 385—2y=—9y—39  &. 12x-+4—16x—4 9. 12x—85=—3x+23 
10. 21x—42-+-5x—152—11—68 +42 | ie ZI. 197—7x—4x=115—8x-k9x 

12, 8x-4-18+-14x—9—5x—23—3x—0 R. = 

        

  

13. 3(5—9)=5 14 UYFA)=18 15. S(l5—x) 215 
16, ag 17. 535082 . Rx | 
3.205 op 05 Ra x15. 29, aaa 

20. Ip o 21. e fe | 
22, ia 23, e a ii 

24. Fată == 25. 3+ SL 26, = | 
27 10— Ep sl Ra 32828, AA 

29, dp Ra 37 | 30.. Dao 

a. = = 1 32. Sag 70 |
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op AX ax 1 31 Louie. 3  5x 33. T-l=goag 37. ph 

—9 12 55 x 12—x  5x—36 R. x=8 

R. :.x=8$ 

Xp 9—25 e 558 5xl: 
GT 3  9x—8 Ox pă 

3 5 18 1 
9 at dz) AZ 

40. [6—(—3)]s—2—(004-1), - R.: sx=1 59 =—8 i 
4], = kI= —— 

  

  

2 O(Ts— e —— 5 42, Sei : 2 190os pi pă R.: sei 

  

Să se rezolvească ecvațiile literare : 

l.a-x=b 2. MXFn=p  3.x—(a—x)=b 4, ax—c=bx + d 5. ab—ex=bx—ac 6: (a—x)(b-ha)=a—x2 7, mx—n=x IX x x a bo x ma+nb 8. ——=ze DR Rip gahâctnb a b” m n mn MAN. 
10. (ar) ra) —a(b re) Se R.: = 

a—x__b—x IN ab , _ 1]. D= R.: x=a+b 12. rb=ra R.: x=l 

i 1 l 13, —— + oa Ri 14, a(a + b—x)__bx + e(a—b) , X+a X—a  x'_ai 9 b-—c  : bye 
R.: x=aze | ab X_h-x  Xita 'x—b_2b 15. Za Ta +b 16. D= 12 a
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20, Sb, aa) bb) n, ab b a a a D a - a b a—b 22, TD R.: y=i Ya y—b Gy—a)y=b) > 
„23. (-a)eFD)—(a—0)—b) fab): Ri >= 

N m N n n, i (i + I—— =l R.: mn | 

24, 

  

- AX _opa. I-kax__3-4-a2x2 7 20. ba da - 26. Iar Ia Lis a 59 X—a x—b x—e x—(a-+b+c) op o Tiatb re 27 bt „a abe _ R. x—tlac-trb'—1)-+b(0*—1)—e 
a br) Ebe ZI 

Problerie dând loc la ecvațiuni cu o necunoscută, 

]. Să se găsească numărul al cărui. produci cu 24 este SSI, 2. Să se afle numărul al cărui câ! prin 18 este 9. i 3. Să se împartă 124 în două numere care să difere de 48. "4. La care număr adunându-i 39 căpătăim întreitul lui ? | 5. Din îndoitul unui “număr scăzând d mai rămâne 24, Carei acel număr ? , A | | 6 Indoitul unui număr este egal cu. întreitul său micșural cu 11. Să se afle acel: număr. | | o 7. Dacă la de 3 ori ui timăr îi adun 6, an 66 pentrit Sumă Carei acel număr 2 | 
8, Să se. împartă un număr a în 2 părji ale căror raport “să fie ca m lan, e 

i 9. Să se împartă un număr a în două părți ast-fel ca una din ele să fie 'de n ori mai mare ca cealaltă. E ". 10. Să se înipartă 140 în două părți ast-fel ca una mărită cu! 10 să fie eşală cu 0. cincime din. cealaltă. (R.: 125 şi 15). Il. Cât trebue să se scadă. din numerile 545 şi 173 pentru ca nițmărul cel d'intăi să fie de 5 oni'mai mare de câ! cel de al - doilea? (R.: 80). - . 
12. Un profesor întreba! de numărul elevilor săi, răspunse: la 2pel ini au răspuns patru cincimi din numărul lor,- 10 ind ab-  - 

. Age. .. 
- - 

? - 
euji. Câţi elevi are? (R. :. 50). 

"
I
z
a
 

f
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13. Vârsta unui drinte este a și a fiului Său b; la ce epocă > 
; vârsta talălui este dem ori cât a fiului său 2 

+ 14. Suma a două numere este a și câtul lor b; si se găsească aceste numere. (* fiind unul din aceste numere, cel-alt va fi (a—x) căci x+(a—x)=a etc.) 
. 15. Iutr'o societate de 126 de persoane erau de 2 ori nai mulţi barbaţi de cât femei, și de 2 ori mai multe femei de cât copii. „Câle persoane erau de fie-care gen ? (R.: 180, 3 £ şi 79 b). 16. O garnizoană se compune din 1800 de oameni în cari sun. de 1 ori mai mulți dorobanţi de cât călăraşi, şi de 3 ori mai mulți călărași, de cât tunari, Câţi oameni sunt diu fie-care armă 2 (R.: 300 a, 900 e şi 3000 d). | 

Li. Cum se poate Plăli 65 de lei cu 76 piese ? (R.: 11 de 5 lei. şi 5 de 2 lei). 
| IS. Să se împartă 364 de lei la două persoane, ast-fel ca unul să aibă alâ!ea piese de 9 lei cât are celalt de 2 lei (R.: 260 şi 104) 19. Un antreprinor a fost angajat să Cousiruească un palat. întrun timp dele?minat, pentru care va primi 1000 de lei pe zi, dar î.se va opri un Sfert din această sumă pentru fie-care zi de întârziere. EL termină Incrarea în 112 zile şi primi 194000 de lei În cât timp trebuia să termine Incrarea ? | , 20. Un părinte murind lăsă prin testament ca Sia ce o avea „de 8600 de lei să fie împărțită ast-fel între cei 4 fi ai sei: cel mai mare să ia de 2 ori cât cel de al S-le nai puțin 100 de lei ; ca al doilea să ia de 3 ori cât al 3-le mai puțin 200 de lei;şi ca al dle să ia de 4 ori câl al d-le mai puțin 300 de lei. Carei partea fic-cărnia ? (R:: al d-le : 300 lei, al 3-le :-900 lei, al 2-le: 2500 lei, L-iul : 4900 lei). 

21. Doi: curieri A şi B cari merg în aceiaşi direcțiune  suut, Într'uui moment dat, la 0 distanță d; B 1nerge de c ori mai inte ca A, se întreabă după cât drum se vor întâlni 2 22. Un ogar urmăveşte un iepure care are 60 de. săriluri îna- intea lui ; ogarul fac. 6 sărituri în timp ce iepurele face 9, dar 3 sărituri de a-le ogaritlui Jac câ! 7 de a-le cpurelui. Se întreabă câte sărituri vă mai face Ogarul până ce va prinde iepurile? (R.: 79). 23. Un colonel vocşte să aranjeze regimentul său în patrat în care scop încearcă în două feluri: intăia oară îi rămâne 39 de oameni; punând apoi unu on nai mult pe fie-care latură, îi lip- seșie 50 de oameni pentru a formă Patralul. Din câţi oameni se CONMpine 7egimentul 2
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ECVAȚIUNIGU DOUA NECUNOSCUTE. 
1. x-+-y=a 2. 2-Fy=7 5. AX-FOy=09 aq, x-Făy 92 

  

X-Y=b  3x— Pi o Ax—yl0 x+y=16 
5. Îx—3y=0 6. x4+-9y=183 7. 8x+3y=3 Î 9x—5y=6 13x—9y 57 19x+9y—3 

8. 9x + 25y=—158 9. 5x—4y—=—21 270. „12x—7y2—97 6x—35y—3 6x—5y=92 „14X—25y49—0 11. 4-+îx=3y 12. 31x—45y+4+319=—0 73, ax+-by=m Sy=3x-+-89 î2x-19y—1077—0 ex—dy=n Sa X, —13 7 10 FI — 1d, ti 11. 3-4-5y=129 15. 10x = 

2x4-3y=—35 Sa 10y 548, 
16. SI y 77, Lp 18, Ir =15 
Pa Sao Eu F=Y+3 | 4 =—10 Sa =—18., 

BX 1 : p, E-2Y_ po Y, 19. Ş —71=5y—3 20, pl 21. rs 
LA 2 Ie =ti= x. y_ 10—75=g+6y rog 3—10=1 22. ax+by=—a2b? , 23. et priza ' bx+ = 2x+ 1023974 

5x y 5x—9 1 35 24 pa rs 20. 33 RE ă x Yo PE 3x+5_2 „e 242 pasa): = >3 47 pr (Day d 26. apt 27 (ta) sri RI E: ra aaa (s0)ti) = 2-Fb a 25 ap “—6) Uri =rtai Y= 
Probleme dând loc la aovaţiuni cu 2 necunoscute 

= 1. Suma a două numere este a; iar diferenţa lor, B. Card sunt - acele numere ? 
2. Suma a două numere este 21 ca şi intreitul diferenjei lort . Care sunt acele numere ? (Ro 14 şi 7),
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3. Doi saci cuprind împreună 4000 de.nvci. Să se afle con- ținutul fie-căruia știind că dacă luăm 50 de nuci din sacul ân- tăi şi le punem în cel de al doilea, ambii saci conţin un acelaşi număr de nuci. (Ri: 2050 şi 1950), 
» 4. Doi prieteni “și zic unul altuia: Dămi 1 leu ca să am tot atât ca tine.—Dămi tu 1 leu răspunse celalt, că să am de? ori cât tine. Câţi lei aveau dânşii ? (R.: 5 și 7), 

5. Să se găsească două numere ast-fel ca cel dintâi mărit cu 5 să fie cât întreitul celui de al doilea, şi aceasta mărit cu? să fie cât jumătatea celui drintăi, (K-: 52 şi 19), 
6. Două numere sunt ast-fel că de 3 ori cel d'intăi plus de 5 ori cel de al 2-le face TI, însă de 5 ori cel dintăi plus de 3 ori cel de al 2-le fac 81. Care's acele numere ? (R:: 12 şi 7). î. Dându-se câte un măr la fie-care copil, mai rămâre un măr dacă li sar fi dat câte două, ar fi rămas un copil fără de măr. Câte mere şi câţi copii erau? (R:: 4 m. şi3c.) 

$.. Un copil întrebând pe tatăl său ce vârstă are, îi răspunse: Acum 5 ani eram de 4 ori mai mare ca tine, iar acum nu sunt de cât de 3 ori.. Ce vârstă au dânşii? (R-; 45 şi 15), | 
9. Un cârd de ciori tree pe deasupra unor pari; dacă se pune câte o cioară pe un par, mai rămăn 5, ciori; dacă se pune câte două, mai rămân 5 pari. Câte ciori. şi câţi pari sunt? (R.: 20 c. şi 15 P-) | . ” — 10. Să şe afle două numere cari să. fie între ele ca 3 la 4 şi A căror sumă să fie 126, (R:: 54 şi 72). Se 11. Un măgar care se plângea de greutatea sarcinei ce o urta, zise cămilei : nu'mi lipseşte de cât o chintală (100 kgr.) lin sarcina ta pentru-ca a mea să fie de două ori câta ta; ămila îi răspunse însă : eu dacă aşi lua o chintală din sarcina a, a.mea ar fi de 3 ori cât a ta. Câte chintale purta fie-care? R.: măgarul 2:și cămila 22). 

12. Un podgorean are 2 cai şi 2 şele din care una ăl costă 50 de lei şi alta numai 6. lei. Dacă punea şeaua cea bună peste lul d'intăi şi cea-laltă peste calul de al doilea, acesta valora 1 24 de lei mai puţin ca cel d'intăi; dar dacă punea şeaua cea tină peste calul d'intăi şi cea bună peste calul de al doilea, 
, , „dl ei , 5 loarea acestuia devine cât 7 a acelui d'intăi. Carei valoarea 

cărui Cal ? (R: 210 1 şi go 1). ” ” 13. Doi jucători convin ca acela ce va perde ântăia partidă dubleze banii celui-l-alt; ca acel ce va perde a doua partidă
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să tripleze banii adversarului său şi ca cel ce va perde a treia partidă să cadrupleze banii adversarului său; fie-care perde câte o partidă şi se scoală cu 24 de lei. Cu cât s'au pus la joc 2 (R.: ântăiul cu 31 | și al doilea cu 171. : 14. Un părinte promite fiului său 30 de bani pentru fie-carg temă bună, însă pentru fie-care temă rea să'i dea înapoi câte 10 bani. După această învoire, tatăl urmează să'i dea S0 de bani pentru 12 teme lucrate. Se întreabă câte din acestea au fost „bune şi câte rele? /i: ş şi 7. o . 15. Cifra sutimilor unui număr este întreita cifrei unităţilor iar cifra zecimilor îi este îndoită. Să se afle acest, număr, ştiind „că dacă scadem 296, căpătăm inversul său. (Această problemă se tratează cu o singură necunoscută, (R.: 642). 
A - ANR mc 6 16. Adunând 2 la ambii termini ai unei fracțiuni, căpătăm zi 

iar scăzând 2 din ambii săi membri căpătăm 2. Caro'i acea frac- : . Xa ama a iune 2? ((Fracţiunea căutată se însamnă cu apoi se urmează enunţul şi se 
4 

Ă „găsește =) | , | 

17. A zice lui. B: Eu am de 2 ori vârsta pe care 0 aveai când aveam vărsta pe care o ai, şi când vei 'avea vârsta „pe „care o am, suma vârstelor noastre va 126 de. ani. Se. cere .vâr- stele lor. (Diferența vârstelor lor fiind (x—y), acum (+—y) ani B avea (2y—x) ani, peste (x—y) ani A va.avea (2x—y] ani; urmând enunţul găsim; x==56 şi y==42 

ECVATŢIUNI CU TREI NECUNOSCUTE. 
„În 2-Fy=7 2, 23931. 3, do 3y=6 4. 23—8y— a Y+a=9  3roy= il 2y-k d3—30 Bt 2y—de=13 

p
a
 

a
a
 

ZF a8 4236. Sz—1z=—l dr—iy— =, 
5. Dz-h2y—22—3 6. Tx—5y—52 +-44—0 Bad t5=10 3x—8y-ţ-2234-11—0 

Tr —3y-+-62=19 SE + 9-2y— 6z-p23——0 N | 7. 2+y=a: 8. xyha=a 9. x—ax +y=0 a IAB. by=ca  I—ba r= zaZe „dz ey We 
10. 5-36 11, 20 1, Ed 2258 
2 2 Ia 57926 7 Fag gh, a ra >=16 x ya x Te MT 

o 

Xa Îi % 0 Ad ap Sti AG phpro=s 35" 

o
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- 5 ză a zbhây 7 zy Da n Za a — 22 a a a = 13. 2a Iri 14 ar 3 73. Z20029 16 3 > 

21. 2, pia Sa 3x42y=l += 2 i = 
> - x 19 —3—0 Sopyr34 2-yz=126 X-a y şt y peizaă 

Probleme dând loc la ecvațiuni cu 3 necunoscute. 

1. Să se determine 3 numere ştiind că sumele lor luate două ăte două sunt respectiv 21, 22 şi 43. Mi: 10,11 şi 12). 
2, Cineva a cumpărat de la 3 țarani căte o căruţă cu grăne, Jea d'intăi, care conţinea o Daniţă de grâu, 3 de secară şi 2 le porumb Ta costat 23 de lei; a doua, care conţinea 4 baniţi le grâu, 5 de secară şi 2 de porumb, Pa costat 46 de lei; a reia, care conţinea tot 5 baniţi de grău, 5 de secară dar 10 de orumb la costat 75 de lei. Cu câta cumparat baniţa din fie- are ? (R.: grâul 5 |, secara 4... și porumbul 3 1.). 
3. Intr'un bazen curge apă prin trei canele: cele două dintăi. au împreună 165 de litruri în 3 or ; ântăia şi a treia, 210 li- uri în 31/, ore, iar a doua şi a treia, 260 de litruri în 4 ore. apacitatea bazenului fiind de 9 metri cubi, în căt timp va fi mplut lăsându-se să curgă toate canelele ? (Urmând enunţul găsim 

25 , 130 şi 235; prin urmare cele trei canele curgând împreună dau tr'o cră 26-+-30-4+-35==90 de litruri; pentru go de litruri trebuindu-le o oră ntru 9 m c. sau gooo de litrari le va trebui 100 de ore), : . 
4. Să se găsească un număr de trei cifre ast-fel ca suma lor . fie 8, cifra sutimilor se fie de două ori căt a unităţilor, și ăzând 99 din acest număr să căpătăm inversul său (R.: 25). 
5. Trei femei au de vânzare 240 de ouă. Dacă cea d'intăiar! 1. . . „ . , = din oule sale celei de a doua şi dacă şi femeia a treia 5 

lu. 
, r da tot acesteia Ş din oule sale, fie-care ar avea un acelaşi 

măr de ouă. - Căt are fie-care? (Prima ecvaţie e xhytz==240; for- nd și pe cele-lalte după enunţ și rezolvindu-le găsm: 100, 50 şi go], 
6. Trei zidari A, B, C vor să construească un beciu (o piv- ă); A şi B lucrând împreună lar putea isprăvi în 12 zile; lui
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B şi C le-ar trebui 15 zile; iar lui C şi A 90 de zile. n câţ. timp îl. vor putea isprăvi lucrănd fie-care singur ? (K;: A în 30 de zile, B în 20, C în 60). , „o | . 

ESERCIŢII ASUPRA INEGALITAŢILOR., 
]. Să se rezolvească înecvaţiile 

9 R.: 'Toate valorile mai mari ca 12, 
| purta R.: "Toate valorile "mai, mici ca'12, 
2, Să se vesolvească sistema 

193—3>5epl. și 2) 13 R-:I 
Să se verifice relajiunile | 

PAhtab şi 2 +a 
ori-cari ar fi valorile lui a şi d. 
"8. Care este numărula cărui treime micşurată cu 3 este mai mare ca cincimea sa micşurată cu 5? (R.: 
"ca 15). ! 

, 
4. Să se verifice că media aritmetică a două numere e mai mare ca media lor geometrică, adecă că 

Ga
 

e. 

Toate numerile mai mar 

ab — 
b Vad 

5. Să se demonstre că dacă avem aq a aq” 
| 

q a q' aq” aq” “7 - avem de asemenea Si a ra — A B+b-ro Sp”. şi să se enunţeze această proprietate. : . 

Ecvaţiuni de gradul al doilea, - 
ECVATIUNI CU O NECUNOSCUTĂ. - . 

  

1. 2—5=1L 2, 4—x2—0 3. 4216922 . i 1 1 3 i Pe 5, —=z IP. „461 
4. a g=0 5 = 6. 39275 7.4 | G+ , | 
8. 3—22—19—Ba2 9. Syp2—34—101—rg2 10. 3(32—3)2==979—z2 11, 12—4a=0 19. da23 | n Ba 50 5 l 13. "i +50 14. e—5= 15 LII |



BLA iIUNI LU O 

  

  

 (a—D)2—2(a2—02) ha —D2—0 

, sia i 

X+a  x—a -p 0   

bi x—b 
a d 

n a > 
1 l 1 1 

Zar ai d 
1] 1 1 

0 pa 
x+a "= x 

1 il l 
"x a sa 

NECUNOSCUTĂ 

„ 

  

  

  

„20. x2+2ax+b2=0 
a x „Sa 

a x b 

  

    

39 
9 2 3 Bal ae 10 a CE a) 18. a2—5x4+62==—0 19. 10—Ga4+-5=—0 20. 22—29x4-1-—0 81. 32—17x-+602—0 RA, ză —5—=0 23. 12-pa—6—0) 21, 1749—93x-+4+-6——0 25, 9Ta2-573034-97220 26. 432—8x—19— 27. 5a2—17x4+-6=—0 28. 12—14x-4-49—0 „29. 'a2—540x-4+400—0 30. |2a2—17z24+6—0 31. 10—9x—9 32. 10314632 33. ab —5 34. 19022—61a-4-6=—0 55. Da2--18x—S5—0 36. a2—879x+85137=—0 37, 2240910248612 | 38. (Dz—3)P—20-+1 39. 2a(44—5)——350. 40, WI 0]. 41. r-5a1—=130 42. Da2—4a—1—1——0 , _ x—l a-l 130 3. Baa-ar—154= dd To Fl 190 13. Batai 1540 Ir = Ta 

j ] l - 
65 De a a 

- AL9— — 10. ZI = | 46. aa pal zi x 43 X+Ă x—5 55  —— = a XTA-FOx Ia 49, == 4 z + x—] 18, X+-6x 49. î X—5 XP 24 „8 d __22 „ X—3 ] 50. X—3 1 x—57 31 1 Sg = „9 X—5, x—8_ 8 1 
” x-F3T SZ3> sytră 

Să se rezolvească ecvațiunile literare : 

 x—l-p2aa? 2. ata 5. uP—u=p. Xa Pat —l 5. ax2bai—di 6. ap=b—cyp x — (a b)x-ab=0 8. R2— (29 bx —2ab(a-+b)=0 )
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S+a X+b_ 
„Sa x db 24, — ST a 05, Sptaib s—b x—a: | 28, a a pr 

Probleme dând loc la ecvațiuni cu o necunoscută. 

1. Productul unui număr cu. îndoitul Său e 72; care e acel “număr? (R: 6), 
| 

2. Care'i numărul al cărui patrat âl întrece cu 30? (R.: 6 şi —ş), 
3. Care este numărul al cărui patrat mărit cu 12 face cât de "7 ori acel număr? (R:: 4 şi 3). - | 
4. Care este numărul al cărui sfert înmulţit cu jumătatea sa | face 18? (R.:. 12). . Ă 
5. Să se găsească un număr ast-fel ca adunându-i şi scăzându-i 3, productul numerelor căpătate 'să fie 16, (Ri: 5). a. 
6. Să să găsească un număr ast-fel că dacă se adună 14 la * de 3 ori patratul său, căpătăm de 23 de ori acel număr. (R.: 7 şi 3). 

„7. Să se găsească două numere ale căror sumă să fie 18 şi ale: o 
căror product să fie 72, [Unul din n umere fiind =, cel-alt va fi (18—x9) ete. se găsește ast-fel r2 și 6], 

S. Diferenţa a două numere e 6 şi productul lor e 112; care sunt acele numere? [x find unul. din numere, cel-alt va fi (x—6) etc.- -* Ri: 14 și 8. 
9. Productul a două numere e 32 şi câtul lor 3; care sunt a- 

cele numere? [= fiind unul din numere cel-alt va E, căci Xa, ete, 
se găsește 8 și 4]. | e 

10. Suma unui număr cu rădăcina sa patrată este 20, . Care'i acel număr? (R.: 16). 
11. Să se găsească 3 numere consecutive ale căror product este 

182. (R.; I4 şi 13). 

_ 12. Se cere un număr pozitiv a cărei Jumătate înmulțită cu 5, înmulțită cu jumătatea sa minus 5 să dea. 20 de product. (R.. 12). 
13. Să se împartă 14 în două părţi ale căror patrate să fie ca 16 la 9. (Ri: 8şi 6). | n 14. Să se găsească un număr ast-fel ca escesul a de 7 ori ace] număr asupra îndoitului său patrat să fie 3. (R: 3). 

„15. Prin ce număr trebue să se împartă 48 pentru ca împăr- ţitorul mărit cu câtul să dea 169 (Ri: x2 şi 4). 
-_16. O bucată de postav costă 973 de lei; dacă această bucată ar cuprinde 2: metri mai mult, metrul ar costa cu un leu mai 

N
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puţin. Cât costă metrul ? (+ fiind preţul unui metru, bucaia: cuprinde 3 metri etc.— Ri Ir lei). - 
17. Să se calculeze latura unui patrat ştiind că numărul care > esprimă îndoitul suprafeţei sale, este egal cu de 8 ori acela ce es- primă latura sa. (Ri: 40 nu răspunde cestiunei). 18. Să se calculeze laturile unui triunghi dreptunghic ştiind că au de măsură trei numere consecutive. (Se va baza pe o proprie- tate a triunghiurilor dreptunghice—h.: 3» 4și 5). ! 

ECVAȚIUNI DE GR. [. CU 4—5 NECUNOSCUTE. 
IL +28 2. 3t—2y=11 3, 4 —3y-p2z=90 3y-+4z==35 2-+3y—=23. 7y4-52—81=94 Sz-tuz=32 4u—9da - 23—8y 4-24 —48 2009 DP 8232 5t-F-3x—4y—19 d, Srt+3y—2+1=30 3, 43—3/=5 6 Zr y-ba-huZ=10 „ Ba-P2y-t5z—21—38. 31—2y=6 | = Datey-hahu 1 6z—5y4-32-+-34—=38 20/—32——8 X-HOy-phzkuzl2 20--6y—0--41=60 5y—32—=9 LPy au Zl3 
7. ra 2258 | a 

x 9 ae „6 TP—2aF3u=7 19. 3y—u=t 33 + 2=—79 Îy—3x—2u=8 Adu 5 ya | 32-4-8u4—33——0 e Day3 pt gt a3=76. | i—fiy=ll „Bart > au „  20—8uhy==9 i at —2=5 + gt 9392 E ii 
- i 

SISTEME PARTICULARE ARTIFICII DE GALOUL.. 
me 29 ae: 

  

ya [n _ de a A a . i ba: 

e 
IS, roy. E, Ai II San Pi Za 3 te SAT, 3 PSI -tyre=36 
- Pa Ze 1-ky 14 i îmi ei 1. La 

DD A n Y-a=16 Zu hey: X—y LE 

9 t+a=15 | 2 ay
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mezo inversa sa, „adecă ecvaţia” a-le: cărei: rădăcini să fie ou
 — 

“a
, 

e
t
 

serziţi asupra  iseuţunei rădăcinelor.. 
DI 

1. „Să: se; discute natura rădăcinelor . covaţiinilor; 
1 32-+6x—19—0 30 Ix0-6 1820 50 x 22-35-90 20 352 2954210: , 20 2x2—5x—11—0, „60 x2—x—1—0 

„Ce relaţiune trebue să esiste pentru ca , rădăcinele unei ec- rații de. gradul .al 2-le să fie: 10. egale şi. de acelaşi semn, 20 e- : zale. şi de semne contrâre, 
3. Să se formeze o "eovaţiune de grâdul. a doilea 10 a cărei oriin “termin să 'fie 42, al doilea 5 şi una, din rădăcini 12; 20 cărei prim termin să fie 32, -al doilsa termin” —36x şi una lin! rădăcini 7; 3% a cărei prim termin să fie e, al „doilea ter- nin 3 şi una din rădăcini —/16.. 

“4. In ecvaţiunea . 22— 6 + q—=0 să se determine a astifel ca na din rădăcini să fie 
Pa Da 0 eu su se i mii 

Eserciții asupra descompunerei trinomului,- 

|. Să :se desconipină în factori trinoniii + 
19—54 +6 pa 2ha—6. ş 324-18-+40 j 2—32—45 . P—L5E 18 ; „ 5P—15z—50. și 42815. ; 8x24-154+18 ., 

43? 489. "92917 i 22—32-H4 i 52-94-38 2 Să se Spice fractiunile .. ia PI 
a—8p 9 pe 1290744 , 1221 4-20 
Lolz 08 e 2PAH0z Id 1 i 22002400 x3+I5x+18 „pi RAD x r9x+a 2 p20 pp i) 2315, i DXEȚER ZA 

Forme parul a ănajuai IDEE NE pe 

Să se rezolvească ecuațiile” | ED î 
0,0lx-5x— 320 1. _- (Ri: x2—0,59928 X"12=—500,59928) 

32--21x—0,05220 ip... | &: x =—0, 502300, x"=—0 „U02306) 
Ca : Atu cz toba Cu Tano taiţ “1, - fica Fa



  

ECVAȚIUNI DE! GRADUL AL DOILEA 4 
Ecvațiuni Bipatrate, 

- Său se rezolvească ecuațiile: a 
X%—8x2+-16=—0 3932410020 Xt— 5x21 4—0 36x1—13x2 + 12=0 x —10x2+- 10 9xi——81x24-4=20 x; 6x94-9=—=0 sa + 927=—0 a 7 X4—2x2—1==0 -129x1—945x2—70750 cz XA: 26! 9 “sa. se !rausfor re înt”o snină de doi radicali : 

[= Vii ; Va i Yar—2V185, ; Vai 
Eovaţiai reciproce. de gradul, al WV, 

SAPR9 430 1==0 | 3 24x0_9x0ax a 1=—0 9x02 —3x4-1——0 m 0x xi —35x3-4-69x2—85x-1-0=—0 0xt— 5x3— 30x2—5x + 6=—0 | ASI-FPS5—cx2ţ bs-a=0 | psp 2x10: E a XI—0x5 + 9x— 10 3x "103% 10x— 30: (ax) a) =0 

Emoţaniinano și trinome, E 

1 XHI0=0 2 xi 3 soma d x664 5. X5-4-4x5—96—0 5, 3x65 +49x3—3334 7. AX9— Bt p. 304=—0 

. Ecvaţiuni iraționale, 

1 VF N Ea „VER 

  

  

    

abVa=s=(a- pF 5. Vaz Ză —d=xl i "Vox—ă=x-3 Z XA V29 TD își eg: 9. VBxPI—2y/5=0 70. |sTizix—5 a 1, . Vas Vai 12. VăxZ5—yăs E 13. Var s+V/a = 14, VIsF18—Vs35=y/S5 15, Var Ij=s-a 
„16. VS FIV Fo raita 17, Da Vai—a=a—1 lie . 1 - E N a 10 . 18, Dak = 19, = 2. “ Sa sa aa TF Vers 20, . X*—6x+-9—4y/x276 OG 21. sofia —3x-F3=20 22, Va Fo isi :23. Valeri 2 ard 

| . Sisteme căii ad i nea, _ e ai 

IL apoi Days 1020 pir 3x—2yp20



  

   

„46 „cs, CBSTIUNI. PE ALGEBRĂ ,.. 
2, xy 8 CAR i ” 4 XI 

" >y=l5 - 36 X>-+-y2=—65 
ÎS e GR aa cae Das op ll 7 

ma n a N2oh 970932 985 e Vă 45 om a, i E DE E pi Dim i Ti 

6 0233 mot Bu ppt iz - 
PA 65 az gb E 
Ie pp y=8D ii az Li ali Sr PX: îi. Ra ya 

DIFERITE PROBLEME. 
au N e, a aa 

1. Să se găsească un număr care adunat la rădăcina sa pa- 

  

trată să dea. 56, (B.: 49). a DRE „2. Să se: găsească un număr care adunat la rădăcina. sa cubică 

-.:8.-Sumă patratelor a două numere este 37%; diferenţa aceloraşi patrate. este. 135.; Cari sunt acele numere? (R.: i6 şi 11). îi 
4. Care'i numărul al cărui patrat mărit, cu 14 să fie cât de 

9 ori acel număr ? (Rip gi ia PP 
5. Productul terminilor unei fracțiuni e 143; să se afle aceşti termini ştiind că scăzând! 3 din, numitor “aflăm pe „numărător. 
Re : 

6. Să se găsească două :nuniere. întregi consecutive ast-fel ca diferenţa patratelor lor să fie 13. (R:: za şi 11). 
„7. Să se'găsească două. numere. consecutive neperechi . ast-fel ca suma. patratelor lor. să fie.]20. (Ri: gişi.), re 
„_$., Carei numărul a cărui treime înmulțită cu, sfertul. său este egal cu îndoitul acelui nuinăr? (R.: 24 și0). _ Sa 
"9. Să se găsască'un număr a cărui jumătate, - treime, sfert 
i şesinie! înmulţite între ele să facă cât patratul acelui nurhăr. R.: 21270 şii=12). a ai TI a îi „i 

i 

uma patratelor celor două mari să fie egală cu suma patra- . . — . ui ELI . Ea i elor celorel-alte” trei. [Cele' 5 numere consecutive sunt .(x—2), (s—1), x 
x.) şi, (4-2) ete.—Ri: 70, XI, 12, 13 şi 14: e AC E 
“11..Un număr este productul a '3 numere întregi consecutive; 
lacă -îl împărţim! prin: fie-care: din “factorii Săi; suma câţilor ast- 
el căpătaţi este 146, Carei acel număr? [Acel număr este (+—1)x(«F 1) 
i urmănd enunţul găsiin x=* E 7 şi prin urmare nurhărul căutat e 336 sau (—336)]. 

2._Să, se, calculeze “laturile unui triunghi. ă cărui . supra- Sa DI 
ze 

-10,::Să :se găsească 5 numere întregi consecutive: -ast-fel ca. - 

p
 

i
 

a 
i
a



  

PROGRESII ARITMETICE : 2 

faţă. e de 6 m. p.. ştiind că: aceste laturi sunt măsurate prin trei 
numere ântregi consecutive. 
-.* (Se va întrebuința formula S=V000220502R: : 3, 4şi 5) 

13. Cu: ocaziunea “sărbătorilor o sumă: de 400 de lei. a - fost, 
destinată pentru un număr de săraci. Să se afle numărul săracilor 
ştiind că :4neprezentândn-se, partea, fie-căruia a fost, mai mare 

400 cu 5 lei. (Partea presupusă a fie-căruia e-— și urmând enunţul se găsește R. 
„.20-—-rădăcina negativă nu răspunde cestiunei). 

14. Trei numere sunt ast-fel că dacă le. întulțim două câte două, dau de producte 180,270 'şi.216.: Cari:sunt acele mimerc? 
(R.: 12, 15 şi 18). 

15. Productul a două numere este egal cu de 3 ori suma lor 
„şi suma patratelor lor este 160. Cari sunt acele: numere? (Se va lua mai ântăi ca necunoscută suma lor; aceasta odată aflată, unită cu productul ne dă: 
R.: za şi 4). 

16. De ce lungime trebue micşurate laturile unui dreptunghi 
__pentru-ca.. suprafaţa sa să, fie redusă la jumătate? Aplicaţie pen- 
tru b=4.D=38 (N.: ab ya: 2țb2 — rădăcina cea mare nu răspunde 
cestiunei: laturi negative nu esistă; 20: 1). 

Progresii — Log aritini — Aplicaţiuni. 
PROGRESII ARITMETICE. 

1. Să se calculeze al 3]. lea termin al progresiei  +3.6. 9, 
2, Să se calculeze al 27-lea termin al progresiei +11, 5.9, G, 5. 

i 3. Să se „calculeze al 18-lea termin al progresiei “5-a „0. 
Li] 

4. Să se insereze.12 medii aritmetice între 5. şi 83. 
5. Să se însereze 20 medii aritmetice între 3! şi 667. 
GQ, Fiind date sa se BA st gaseasta "Aplicatie  Daspans 

au ln rşi 8  a=0, 1293, D352 or şi S—1488 
a ran şi S at, or, nl 1=—=207 și S=—4387 

  

 rn aşi S 1160, r—3, n—5t a] şi 9—4347 
a, | rr nşi S - a—07, 15, r—0 na şi S=—572 

a, Sr şi n: :a220,: 154, S—999 - r=21,5 şi n==87: 
an, Sir sil a=—10, n=—25,. S=—850 r—2 şi 1=—58 

JI, n, Si: r-şi-a 1=—199, n==100, 3==10000.r—2 şi:azt 
a,r,S ll şi N a—6, ra, S—594  1—46 şi n=—93 
Ir. S aşin 133, ri, . 5278 „23. şi n=6 

“4.- Suma.a trei numere; în, prog resie aritmetică este 21, şi .pro-
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" ductul lor 440. „Care sunt aceste "numere ? [Unul fiind x, cei-l-ali vor fi (x—r) şi (si)—R= 58şiu. PN e a 
S. Câte bătăi sună un ceas în 19 ore? 10 presupunând că sună numai” orele; 2 presupunârd că sună şi sferturile. (R.: zo 78; 20 în. timp de o oră.sună 10 sferturi, prin urmare: 108). -. . E o î 9. Să se calculeze, numărul punctelor cuprinse. în cele 90. de bile ale jocului de loto. (R; 4095). | Da 
10. Se ştie că 'cocorii călătoresc dispuşi în formă de: triunghi; adecă că 1] cocor ocupă primul rang, 92 cocori al d-lea rang, 3 '* „cocori al d-le rang...; cum” putem „determina: numărul lor când cunoaştem” numărul şirurilor.? - Aplicaţiune. pentru 19 + şiruri. (Ri: -78). . | e ÎN "IL. Să se găsească unghiurile: unui. triunghi dreptunghic şti- „ind că numerile ce'le măsoară sunt în progresie aritmetică, (Suma unghiurilor unui triunghiu, e de 1800—R.: 30%, 600 şi go), i 12. Să se găsească: suma celor d'intăi 1 numeri perechi. [R.: (aaa Sea na € n pume 

13. Să se găsească suma celor d'intăi a termini ai proeresiei 5 n 5 
a AZ ud A (a. nl). 1 7 az pa . m 2 

„14. Cine-va tocmeşte un servitor cu 910 de lei pe an promi- tându-i că,.dacă se va purta bine, să”i sporească în fie-care an câte 24 de lei. Servitorul mulțumindul în timp de 19 ani, se întreabă care a: fost leafa lui în al 19-lea an şi cătă leafă a primit el în tot, acest, timp. (Ru: ao 672; 20 8664). 
15. Să se afle suma a n numere consecutive cari încep cu «i. RA) i Ie 

16; Să se afle laturile ; unui triunghi dreptunghic știind. că numerile ce le măsoară sunt. în progresie aritmetică de raţia 4. 

  

. 

(Se va. servi de relația a?=—b2ţc? R.: 12,16 şi 20)... a 17. Un colonel care comandă 1156 de oameni, vrea să'i răn- duiască în formă de triunghi, adecă ca în primul şir să fie nu- mai un soldat; în al 2-le, 3; în al-3-le, 5; ş.a. m. d. Câte şiruri -. » va forma? (Ra). ae | 
IS. Suma a-5 numere în progresie aritmetică este 50, şi pro- ductul lor 4536. Cari sunt aceste numere ? (R.:'2,6, 10, 14 și 18). - p 19. Câte bile:sunt în 13 şiruri așezate în formă, de triunghi 3 chilateral, dacă primul şir conţine o bilă; al 9-le, două; ș. a, m.d. 

20. Un corp care cade străbate în: prima secundă a căderei ale 4,9; în a doua, de 3 ori această distanţă; .ş. a. m. A.:Se Cere . 

1



PROGRESII GEOMETRICE ag 

spaţiul străbătut de acest; corp în a 19-a secundă și spaţiul stră- bătut în tot timpul de 19 secunde. (R.: 10. 1z2m,; 20 705m6).. 
21. Suma a câtor numere din. şirul natural este 395 ? (R.: 25). 
22" Să se găsească suma a s numere consecutive neperechi cari încep cu [a(41—7)++7]. (Ri: ns). 
23. Un lucrător'!'se tocmeşte să sape o fântână pentru care i se plăteşte 1 leu: 20 de metru în plus 50 de bani pentru fie-care din metri următori din cauza, greutăţei din ce în ce mai'.mare a lucrului. Se întreabă cât i "se cuvine pentru 18 motri?, (R.: roz, sei). - DE . 24. La o petrecere ridicându-se un tuoast, fie-care conmesean cioeneşte o dată paharul cu fie-care din cei-l-alţi.. Se cere nu- mărul ciocniturilor ştiind că. la acea. masă asistau..14. persoane. * (Cel d'intăi va cizeni de 713 ori, al:2-le de 12 ori. —R.: 91). 
25. Un servitor întrebat ce leafă are răspunse: Eu. am. acum. 820 de lei pe an; anul dtintăi n'am avut de căt :190 de lei, dar în fie-care an mi'a sporit câte 35 de lei. : EP Mirat cum de a ajuns la o leafăatăt de mare, îl întrebă : „dar de câţi ani serveşti d-ta 2*—Să se afle aceasta. (R.: 21). + Ay 

_PROGRESII GEOMETRIGE. 
1. Să se calculeze al 11-lea termin al progresiei +9: 45: 993; 2. Al 7-lea termin al unei progresii de raţia 3 este 1458. Ca- roi primul termin? : pr 
3. Să se însereze 3 "medii geometrice între 5 şi 60. 
+. Să se însereze 192 medii geometrice între 21 şi 99480783. (A vedea în tablele lui Dupuis pag. 146 putesile lui 3). 
5. Să se găsească suma celor d'intăi 10 termini ai progresiei 3 i 19: AS - Di Me , 
6. Să se găsească Suma celor diintăi 7 termini ai progresiei . 1: PR a Lc N . D3 : «+ precum şi limita la care tind când numărul . IER 

'e. 

7 

1 
3'ă 

lor creşte indefinit, : Ea Pe a 
7, Să se gisească suma celor d'intăi 6 termini ai progresie 

= 120,1: 0,01: 0,001: - Ma Sa 
S. Să se împartă 182 în trei părți cari să fie în progresiv ge- ometrică de raţia 3. (Ri: sq q2şiza6). a 
9, Să se găsească. limita suniei terminilor” unei progresii! infi- 

it” descrescătoare ştiind că primul termin e 10 şi raţiunea 3 - R.: 30). . Ă -
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„„ CESTIUNI DE DOBÂNbĂ. - aa „1 o : | 2 - 
1. Ce va deveni după 19 ani: un' căpital de 1600 de lei dat -cu dobândă „compusă cu 4%, pe- an? (R.: 2561 lei 60), „ 2. Ce va deveni după 8 aniun capital de 3695 de lei dat cu' dobândă compusă:cu 4%, pe-an? (Ri: sorei)... 3. Ce va deveni după 6. ani un capital de 18500 de lei dat “cu dobândă compusă cu 5%/,-pe an?:(R:: za79i lei, 77). : +. Ce va deveni după 97 ani şi 9 luni un căpital de 1000 de lei dat cu dobândă compusă cu 5,5 90? (i: 4303 lei, 82)... 5. Ce devine după 7.ani şi 72 de zile capitalul 8745 de lei -dat cu dobândă compusă. cu 4%, pe an? (R: 11599 lei, 50). 6.. Ce devine după 3 ani; 8 luni şi 6 zile căpitalul 183059 lei „dat cu dobândă compusă, cu:4,5 %o pe an? (R.: 15352 lei, 50). î. Cât trebue să împrumute cine-va cu 3%;.pentru ca după 10. ani.să aibă a.lua 80000 de lei ?. (Ri: 22322 lei, 82). | SI „8. Cât trebue să împrumute cine-va cu. 5%, pentru-ca după - 7 ani şi 4 luni să aibă de luat 1000 de lei? (R.: sosolei, 41). | "9. Cu ce procent trebue să împrumute cine-va 1000 de lei pen- “tru-ca după 53 de ani să aibă de luat 9000 de lei? (R.: 4, 590). 10. Cu ce procent trebue să împrumute cine-va 7634 de lei pen- „tru-ca după 12 ani şi 4 luni să'şi formeze un capital de 19416 Rea 11. După cât timp un capital de 40000'de' lei împrumutat'cu 4 5% pe an devine (78352 (Rima ani), i. 7 12. Cât timp trebue lăsat cu dobândă compusă un capital de '*1900 de lei pentru aşi forma 10448 lei 10, procentul fiind de -5, 5% ? (R.: 6, 6976 ani sau 6 ani, 3 luni şi 11 zile). a „13. În cât timp o sumă-dată cu dobândă compusă cu 5% “devine îndoită? dar cu 4%? (Bi: 10 iqani, 2 luai şi (4 zile; 20 17 âni, ":8 luni şi 3 zile), ... e II Sa Ie i 

d 

_CESTIUNI DE DEPUNERII ŞI „7 AMORTISMENT.  ” 
1. Carei :căpitalul format: prin :15 . depuneri anuale de câte .. 5300 lei, procentul. fiind de 4,5 90? R.: 1lâi7g lei), Li «9: Un părinte voind să asigure, starea copilului său, depune a- -nual câte 1950 de lei timp de 90 de ani. Care este valoarea capita- “ului format la sfărșitul acestui an, procentul fiind de 4%. (R.: 37222 lei, 94), e. „r eee II a cata



CESTIUNI DE DEPUNERI ȘI AMORTISMENT  . 53. 

3.Un fumător cheltueşte de la vârsta de 18 ani câte: 73 de- lei anual; se întreabă ce capital  şi'ar fi putut forma la vârsta. de 62 de ani dacă ar fi depus aceşti bani, procentul fiind de: 5%? (Bi: 11585 lei). | | 
„4. Un industriaş care vrea să'şi formeze după 7 ani un capi-- tal de 10000 de lei, se întreabă căt trebue să depue anual, pro-. . centul fiind de 5 0/4? (R.::1000 lei). E 

5. Cât trebue să se depue anual pentru ca după 14 ani săse.. formeze un căpital de 93414 lei 99, procentul fiind de 5%. (Ru 235 lei). 
| 

6. Un lucrător care depune în fie-care an câte 600 de lei se- ntreabă după câţi-ani și va forma un capital de 9376 lei 20, rocentul fiind de 40,2 (R: 12" ani). i | 7. Timp de câţi ani trebue să depue un lucrător 360 lei 90: u 3, 5%, pentru a'şi forma un căpital de 30000 de lei? (Ri 9 ani). o ” S. In cât timp anuitatea d& 850 de lei formează un capital e 15000 de lei? (Ro: iguium:— Fiind-că în acest caz nu se poate prevedea.! zultatul, în caz când „ e fracționar se schimbă cestiunea căutându-se anuitatea. re formează capitalul cerut în timpul 2. Aplicându-se această observare cazului > față, se găseşte tă cu 13 anuităţi de 867 lei 42 se formează capitalul voit). | 9. Carei anuitatea care amortizează un împrumut de 50000: e lei cu 5%, în timp de 20 de ani? (Ri 4012 lei), i 10. Carei anuitatea care amortizează un - împrumut de 50000- e lei cu 40%, în timp de 25 de ani? (Ri: 3200 1. so). 11. Cine-va vinde o vie în 10 anuităţi de câte 8000 de lei. arei valoarea viei, socotindu-se procentul de 5%, ? (R.: 61273,90). 12. Ce datorie este amortizată prin 95 de. anuităţi de .câte.- 5000 de lei, procentul fiind de 3,7%? (R.: 1177665 lei). 13. Cine-va împrumută 10000 de lei cu 5%. pe cari 'voeşte: i achite prin anuităţi de 1000 de lei ; în cât timp se va mân- | i de datorie? (R:: 4 ani). 
” 14. In cât timp o datorie de 10000 de lei este amortizată prin: uităţi de 618 lei 75, procentul. fiind de 6%? (R.: 60 ani). 15. Cine-va are de plată la o aceiaşi persoană două sumi :- sumă de 695 de lei plătibilă peste 2 ani şi alta de 2354 de. „plătibilă peste 5 ani; se întreabă carei suma unică ce va. bui să o. plătească pentru a achita ambele datorii peste 2 i, procentul fiind de 45%/0 2 (R., 279140). 

16. Când a eşit din corabie, familia lui Noe se compunea din. . SN A gat e a - In$i; presupunând creșterea anuală 'de —--" se întreabă care: 
"7 

3 
929 | ai sati pe ia 

i „Botiza N 
s Street 

a
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ar trebui 'să- fie :populaţiunea. actuală! a;: pământului “Stiind” “că s'au strecurat 'aproaps! 4200 "de -ani 'de la această întâmplare țR.: : 1 miliard 262 milibane-— aproape populaţiunea de astăzi a: pământului), 
4 

„9 i, îi Cestiuni de macsimum și de minimum, „o, ;, 
E 

ti o. 

1. Să se găsească valorile macsime şi: minime a-le. funcțiuni. lor următoare, determinându-se şi., valorile „corespondente, a-le 
lui x: RI a ae SE PE i , a a NE 5 ÎN 75 De 3 (03); (7) ; x(s—8). XDR 3 D0Hlx—52 ; X2H—xh (3 +8)2—9x2 2. Să se' împartă cantităţile următoare „în“ două părţi! ast-fel ca 'productul' jor'să fie macsimum:* . DD a DR 
Mai A | | a 3 vZi 3 a—byfa 3. Să se împartă ,14 în două părţi ast-fel ca suma pairatelor. | lor să fie macsimă. oa 

4. Să se descompună cantităţile următoare. în doi factori a 

23 
|n
 

căror sumă să fie minimă: , 
9 i 99 i 0 i ap 

5: Să se împartă 8'şi 100 în două părţi ast-fel'g 
ratelor lor să fie minimă, O E e - 6.'Să's6 împartă: cantităţile” următoare în 3 “părţi ' ast-fel ea | 

0 . 6 “1 /Q- 
gl 3 VB 

a suma pa: 

suma lor să fie: macsimă: . | , _ E Di a pa _7. Să se înipartă 27 în două părţi ast-fel'ca suma a de 4 ori patratul “părței dintăi”'cu de '5 ori patratul părţei de a doua, să fie cea'mai mică posibilă. (Bac. Paris. RR. şi 
 S.:Să :se găsească “macsimul 'şi “minimul funcţiunilor urmă: > - pi, . .. pa toare, precum și valorile! corespo le lui xi: 

  

  

  

le, e xl xl Rx 
| Ro SI Papp i 

i. d Su : 

sa. e ! i pi : Ş ț i 
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Pag. rînd. în loc de să se citească 

li .8 | Ga b i fab _ 20 4 (tpar tt — ya) (355 -t 1 pe 32/2441 — 2/8) 20 să slase la o parte problema 13. | Ă 23 21 (bro-t)b+o—ajeb—0+ a—b +-c) 
(b+-e-ra)(b-re—a)ta4-b—c)a—b + c) 29 * s'a omis răspunsul eserciţiului 49 .  R:2x '36 20 ” 2 va va fi 
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