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Examenul de Bacalaureat reprezintă pentru fiecare tânăr o placă turnantă în devenirea
lui intelectuală şi personală, având menirea de a certifica pregătirea ştiinţifică şi
competenţele dobândite în liceu, dar şi de a deschide un orizont profesional sau academic
adecvat fiecăruia. În consecinţă, performanţa la acest examen, şi îndeosebi la disciplina
matematică, presupune un efort de pregătire constant, atât pentru parcurgerea conţinuturilor, cât şi pentru fixare, sistematizare, recapitulare.
Cartea se adresează celor care pregătesc bacalaureatul la matematică, de tip M_şt-nat şi
M_tehnologic. Lucrarea de faţă îşi propune să fie un ghid eficient, cu o strategie completă,
care să răspundă tuturor exigenţelor disciplinei şi ale probelor de examen. Considerăm că
metoda cea mai bună de a avea o idee clară despre cerinţele unui examen este de a urmări
modul în care s-a formulat problematica acelui examen de-a lungul timpului. Din acest
motiv, cele mai multe dintre problemele prezente în această carte au fost selectate dintre
subiectele şi variantele de bacalaureat ale ultimilor douăzeci şi unu de ani (1995-2016).
Trebuie menţionat că această carte este adaptată la forma de organizare a probei de
matematică din cadrul examenului menţionat. Elevii profilului ştiinţe ale naturii şi cei ai
profilului tehnologic au o programă de examen asemănătoare pentru clasele a XI-a – a XII-a,
dar cu diferenţe importante de conţinut pentru clasele a IX-a – a X-a. De aceea, am evidenţiat problemele şi testele specifice doar elevilor de la profilul ştiinţe ale naturii. Astfel,
acestea sunt marcate cu semnul „  ”.
Cartea are un pronunţat caracter metodic, fiecare paragraf având trei componente: una de
iniţiere, una de consolidare şi una de evaluare. Primele patru capitole sunt rezervate antrenamentului specific pentru examen. Problemele sunt grupate pe teme, urmărind acoperirea
completă a programei. Acolo unde o anumită temă nu era destul de bine reprezentată în
variantele examenelor din anii precedenţi, au fost adăugate probleme clasice, pentru o mai
bună aprofundare a subiectului. Aşadar, un elev îşi poate alege singur un capitol pe care vrea
să îl repete şi găseşte în carte un număr suficient de exerciţii cu ajutorul cărora să-şi atingă
scopul. Problemele din partea de iniţiere sunt însoţite doar de răspunsuri. Problemele din
partea de consolidare sunt însoţite de indicaţii şi răspunsuri, dar şi de soluţii detaliate acolo
unde acest lucru se impune. Problemele din partea de evaluare nu au răspunsuri.
Capitolul al cincilea este rezervat testelor. Acestea au o structură specifică examenului de
Bacalaureat. Testele sunt dispuse pe trei categorii. Prima categorie este rezervată subiectelor
propuse spre rezolvare la proba de matematică a examenului de Bacalaureat în perioada
2009-2016. Ele sunt însoţite de rezolvări complete. A doua categorie este formată dintr-un
set de teste propuse după acelaşi model şi care doresc să vină în sprijinul elevilor prin
prezentarea unor noi modele de itemi. Aceste teste sunt, de asemenea, însoţite de rezolvări
complete. Testele din a treia categorie sunt pentru autotestare şi nu sunt însoţite de rezolvări.
Lucrarea poate fi folosită şi pentru învăţarea curentă, deoarece permite elevilor să se
antreneze în condiţii reale, de bacalaureat. Ea se poate dovedi un instrument util profesorilor şi elevilor în vederea recapitulării materiei la finalul unui capitol sau la sfârşitul
anului şcolar.
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1. Mulţimi şi elemente de logică matematică
1.1. Noţiuni teoretice

Notaţie
Citire
p
non p

Conjuncţia

pq

p, q

Disjuncţia

pq

p, q

Implicaţia

pq

Echivalenţa

pq

U
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p, q

p, q

Valoare de adevăr
Opusă propoziţiei p.
Este
adevărată când propoziţiile p
p şi q
şi q sunt adevărate.
Este
adevărată când cel puţin una
p sau q
dintre propoziţii este adevărată.
p implică q Este falsă când p este adevărată şi
q falsă.
p echivalent Este adevărată când ambele au
aceeaşi valoare de adevăr.
cu q

PA

Variabile Operaţie
p
Negaţia

R

1.1.1. Elemente de logică matematică
Definiţie: Se numeşte propoziţie un enunţ despre care ştim care este valoarea sa de
adevăr.

Definiţie: Se numeşte predicat un enunţ care depinde de una sau mai multe variabile
şi care se transformă în propoziţie prin valori date variabilelor.
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Variabile

p(x)

Operaţie

Propoziţia
universală

Notaţie

Citire

x, p( x) Pentru orice x
are loc p(x).

Observaţii
Demonstrarea valorii de adevăr
se face prin calcule cu caracter
general şi nu prin exemplu. Un
exemplu poate fi suficient
pentru a demonstra că această
propoziţie este falsă.
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Clasa a X-a
1.1. Noţiuni teoretice
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1.1.1. Radicali
Definiţie: Numim radical de ordin n  , n  2 din numărul pozitiv a şi notăm
ca fiind acel număr pozitiv x unic cu proprietatea x n  a.
Observaţie: Dacă x  , atunci pentru orice n  , n  2, dacă

x  \  .

a

x  , atunci

R

n

n

n

PA

Proprietăţile radicalului: Următoarele relaţii sunt adevărate pentru orice a, b  0 şi
m, n   , m, n  2.

a  m b  m ab ;

P2.

a mp  n a p ;

P4.

P1.

m

P3.

mn

Observaţie: Dacă n este impar, putem calcula

b

n m

n

m

a
, b  0;
b

a  mn a .

x , şi dacă x  0 , în aceste condiţii

n

 x
n

U
R

Observaţie: Avem

n

 x , dar

n

 x, n este impar
.
xn  
 x , n este par

1.1.2. Puteri cu exponent real
Observaţie: Noţiunea de ridicare la putere se poate generaliza astfel:
m
1
1
x  n  n , x  0, n   ; x n  n x , x  0, n   ; x n  n x m , x  0, m, n   .
x
Proprietăţile ridicării la putere: Pentru orice x, y  0 şi orice p, r  , au loc relaţiile:
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a

m

x   x .
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n

m

xp
 x pq ;
xq

P1. x p x q  x p  q ;

P2.

P3.  x p   x pq ;

P4.  xy   x p y p .

q

p
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1.1.1. Generalităţi
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 a11 a12 ... a1n 


a a ... a2 n 
, unde a11 , a12 , ..., amn se numesc coeficienţi.
Forma generală: A   21 22
 ....................... 


 am1 am 2 ... amn 

PA

Notăm cu mn  K  mulţimea matricelor cu m linii şi n coloane şi coeficienţi în
mulţimea K.
not

Dacă m  n , matricele se numesc pătratice şi avem nn  K   n  K  .
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0 0  0
1 0  0 




0 0  0
0 1 0 
Cazuri particulare: On  
– matricea nulă, I n  
– matricea
    
    




0 0  0
 0 0  1
unitate.
 a11 a12 ... a1n 


a21 a22 ... a2n 

Fiind dată matricea A 
 mn  K  , transpusa sa este matricea
 .......................


 am1 am2 ... amn 
 a11 a21 ... am1 


a12 a22 ... am2 
t

A
 nm  K  .
 .......................


 a1n a2n ... anm 
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