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Examenul de bacalaureat naŃional 2013 

Proba E. c)   simulare - 5.12.2012 
Matematică M_tehnologic  

            Filiera tehnologică: profilul servicii, toate calificările profesionale; profilul resurse naturale şi protecŃia 
mediului, toate calificările profesionale; profilul tehnic, toate calificările profesionale;   

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.  

SUBIECTUL I                                                                                                                                            (30 de puncte) 

5p.   1) Să se determine soluŃiile întregi ale inecuaŃiei  753 ≤−x ; 

5p.   2) Să se rezolve ecuaŃia 1)23(log 2
2 =+− xx . 

5p.   3) Să se calculeze 2013...951 ++++=S . 

5p.   4) Să se rezolve ecuaŃia  13 52

=− xx . 

5p.   5) Fie punctele ( ) ( )2,0,4,1 −BA şi ( )2,4C . Să se determine ecuaŃia medianei din A . 

5p.   6) Să se calculeze lungimea laturii BC a triunghiuluiABC ştiind că 6=AB , 23=AC şi ( ) o135=< Am . 
 SUBIECTUL al II-lea                                                                                                                                  (30 de puncte) 

1. Fie matricea  =A 
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 şi  2, ≥∈ nNn .           

5p.  a ) Să se calculeze 32 AA + . 

5p.  b) Ştiind că 
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 să se rezolve ecuaŃia 128)(det =nA . 

5p.  c) Să se calculeze Bdet , unde 10032 ... AAAAB ++++= . 

2. Pe R se defineşte legea de compoziŃie 222 −++−=∗ yxxyyx  

5p.  a) Să se arate că legea  “ ∗  “ este asociativă. 

5p.  b) Să se determine elementul neutru al legii de compoziŃie. 

5p.  c) Să se calculeze 
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1 ∗∗∗ . 

 

 SUBIECTUL al III-lea                                                                                                                               (30 de puncte) 

1) Se consideră funcŃia 1)1(2013)(,: 2013 +−⋅−=→ xxxfRRf  

5p.    a)  Să se calculeze )0()0( ff ′+ .    

5p.    b) Să se scrie ecuaŃia tangentei la graficul funcŃiei în punctul )2,1(A . 

5p.    c)  Să se arate că f  este convexă pe ),0( ∞ . 
                                                                                                                                                                                               

2) Fie funcŃia 
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5p.   a)  Să se arate că f admite primitive pe R . 

5p.   b) Să se determine primitiva funcŃiei f pentru care eF −= 3)1( . 

5p.   c) Se consideră funcŃiile xx ecbxaxxGexxxgRRGg 3232 )()(,)123()(,:, ⋅++=⋅++=→  

            Să se determine numerele reale cba ,, pentru care G este o primitivă a funcŃiei g . 

 


