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Compararea puterilor 

 
 
1.Comparaţi următoarele numere: 
    a)34 şi 43 ;b) 25 şi 52 ;c) 142 şi 41 ;d) 92 şi 1011 ;e) 250 şi 031 ;f) 26 şi 43 ; g)132 şi 27  h) 103 şi 54 ;i) 3441 şi 4343 ; 
     j) 7342 şi 7344 ;k) 2534 şi 2354 ;l) 113 şi 372 ;m) 44 şi 182 ;n) 2034 şi 2115 . 
 
2.Comparaţi următoarele numere, scriindu-le ca puteri cu aceeaşi bază: 

a) 813 şi 169 (indicaţie:ambele se pot scrie ca  puteri cu baza 2);b) 412 şi 87 ;c) 231 şi 167 ;d) 3260 şi 6450 ; 
     e) 319 şi   910 ;f) 2711 şi 916 ;g) 8131 şi 3129 ;h) 621 şi 3611  i)2512 şi 524 ;j) 2525 şi 12515 ;k) 10071 şi 100051 ; 
      l) 100009 şi 1039 ;m) 492007 şi 74007 ;n) 1111 şi 1216 ;o) 911 şi 323 . 

 
3.Comparaţi următoarele numere, scriindu-le ca puteri cu acelaşi exponent:  

a) 514 şi 235 (indicaţie:ambele se pot scrie  ca puteri cu exponentul 7) ;b) 1040 şi 380 ;c) 315 şi 220 ;d) 339 şi 426 ; 
 e) 710 şi 415 ;f) 264 şi 96 ;g) 3020 şi 2030 ;h) 622 şi 333 ;i) 2111 şi 974 ;j) 1346 şi 569 ;k) 1041 şi 8123 ;l) 34 şi 43 ; 
 m) 2518 şi 827 ;n) 448 şi 636 ;o) 551 şi 2119 

 
4.Scrieţi în ordine crescătoare următoarele şiruri de numere naturale: 

a) 912 , 319 ,278 ;b) 241 ,421 ,1611 ;c) 511 ,256 ,410 c) 10041 ,100037 ,1080 ; 
d) 2517 ,533 , 12512 ;e) 8301 ,32119 ,6483 ;f) 3621 ,643  6321 ;g) 24327 8137, 2747  

 

5.Scrieţi în ordine descrescătoare următoarele şiruri de numere:  
a) 340 ,430 ,720 ;b) 522 ,255 ,333 c) 7131 ,493 ,762;d) 2040 , 4020 , 3030 e) 3404 ,2707 , 5303  
f) 1038 ,557 ,5019  g) 21106 ,4159 ,3530  

 
6.Comparaţi numerele: 

a) 810 şi 515 ;b) 810 şi 417 ;c) 32400 şi 10600 ;d) 1212 şi 918 ;e) 6254 şi 1257 ;f) 10000012 şi 1000011  
g) 1641 şi 2044 ;h) 1287 şi 3211 ;i) 17128 şi 27764 ;j) 81162şi 9324 ;k) 4212 şi 2418 . 

 
7.Comparaţi : 

a) x=239 + 241  şi y=240 + 240 ;b)a=341 •1142 şi b=2713 •12121  
 
8.Aflaţi sfertul celui mai mare dintre numerele 838 ,448 , 1628 . 
 
9.Comparaţi cubul lui 128 cu pătratul lui 64. 
 
10.Care număr este mai mare : 632 + 2032  sau 3616 + 20016   ? 
 
11.Comparaţi numerele 262 şi 343 . 
 
12.Ordonaţi crescător numerele 536 ,284 ,2517 .  
 


