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Subiectul I. 

1. Să se calculeze modulul numărului complex    
    

    
 

    

   
 

2. Determinați valorile reale ale lui m pentru care  

                   x  –   m    x  m m       pentru orice număr real x. 

3. Să se rezolve în R ecuația lo        lo      

4. Calculați probabilitatea ca, ale ând un număr din mulțimea numerelor naturale de două cifre, 

acesta să aibă ambele cifre numere prime. 

5. În reperul cartezian xOy se consideră punctele A  ,4  și B 4,-  . Determinați ecuația 

mediatoarei segmentului AB. 

6. În triun hiul ABC se dă: AB 8, BC   , AC  6. Calculați lun imea razei cercului înscris în 

triunghiul ABC. 

Subiectul II.   

1.Se consideră matricea A x   
    

    
   

 , unde x R 

a) Arătați că A x  A    A x     , oricare ar fi x,y R 

b) Calculați               
 

+        = 

c) Determinați inversa matricei A 7) 

 . Pe mulțimea numerelor reale se definește le ea de compoziție asociativă 

  x     x   x       

a Arătați că  x       x          pentru orice numere reale x și   

b) Determinați numerele reale  x, care verifică           

c) Demonstrați că, dacă m,n și p sunt numere întregi astfel încât         , atunci produsul 

numerelor m,n și p este divizibil cu 2. 

Subiectul III. 

1. Se consideră funcția  :     ,  ( )=
   

       
  

a) Arătați că   ’  )=
      

           
   pentru orice x, număr real 

b) Determinați ecuația asimptotei spre -  la  raficul funcției f. 



c) Demonstrați că   x          , pentru orice x număr real 

 

2. Se dă funcția  :     ,  ( )=         

a) Demonstrați  
       

    
     ln          

 

 
  

b) Demonstrați          
 

 

 

 
 

c) Demonstrați ca orice primitivă F a funcției   este strict crescătoare pe mulțimea   

 

 

 

 

 

Punctaj  p/exercițiu, subiectul I 

                 p/subpunct, subiectul II și III 

                10p din oficiu 

Toate subiectele sunt obligatorii. 

Toate subiectele se redactează amănunțit. 

Timp de lucru 3 ore 

 

 

  

 

Schefler Enikő  

 Liceul Reformat, Satu Mare  



Próbavizsga matematikából, matematika-informatika szak, 2021  / december,2020 

I.Feladatsor 

1. Számítsd ki a z komplex szám moduluszát     
    

    
 

    

   
 

2. Határozd meg  m valós paraméter értékeit, melyekre  : 

               –                   tetszőleges    valós szá  esetén. 

3. Oldd meg R hal azban a következő egyenletet   l g       l g     

4. Határ zd  eg annak a valószínűségét, h gy a kétjegyű ter észetes szá  k hal azából  egy 

számot kiválasztva , annak mindkét számjegye prímszám. 

5. Tekintsük az A(1,4) és B(4,-3) pontokat az  xOy  derékszögű k  rdináta rendszerben. Írjátok 

fel az  AB szakasz felező erőlegesének egyenletét! 

6. Az  ABC háromszögben adottak: AB=8, BC=12, AC=16.  Számítsátok ki az ABC háromszögbe 

írt  kör sugarát!  

II. Feladatsor  

1.Adott az A(x)= 
    

    
   

  mátrix, melyben x valós szám. 

a) Bizonyítsátok be, hogy A    A y  A   y , tetszőleges   ,y R esetén 

b) Számítsátok ki:                 
 

+        = 

c) Adjátok meg az A(7) mátrix inverz mátrixát! 

2. A valós számok halmazán értelmezzük az    y    y      y     asszociatív  űveletet. 

a)   Igazoljátok, hogy    y          y    , tetszőleges   , y valós számok esetén. 

b)   Határozzátok meg az x valós értékeit, melyekre teljesül :             

c)   Igazoljátok, hogy, ha m,n és p egész számok, melyekre         , akkor az m,n és p      

számok szorzata osztható 2-vel. 

III.Feladatsor 

1. Adott az        ,  ( )=
   

       
  függvény. 

a) Igazold,    ’( )=
      

           
  tetszőleges    valós szá  esetén 

b) Add meg -  ben az   függvény grafikus képéhez húzott aszimptota egyenletét! 

c) Igazold               , tetszőleges   valós szá  esetén. 

 

  2. Adott az        ,  ( )=        függvény  

a) Bizonyítsátok, hogy      
       

    
   ln       

 

 
  

b) Igazoljátok          
 

 

 

 
 

c) Igazoljátok, hogy     tetszőleges F pri itív függvénye szig rúan   n t n növekvő! 



Pontozás IFeladatsor 5p/feladat 

                   II, III Feladatsorok 5p/alpont 

Minden feladat kötelező. 

Minden feladatot részletesen dolgozz ki! 

 

 

 

Schefler Enikő 

Református Gimnázium 



Barem /Simulare bac mate M1, dec.2020 

Subiectul I. 

1.   
     

 
…….3p,       

  

 
 
 
  

  

 
 
 
=
    

 
   …..2p 

2. Atașăm o funcție  de gradul doi inecuației , 

       fiind a=1     “        pentru orice x real „  este echivalent cu condiția”    …”…..2p 

                   ……………2p,           
 

 
 ……………….1p 

3.       
        ……1p,           1p,       ,      ……1p 

Înlocuind în ecuație, primim: -4 rădăcină străină……………..1p 

Soluția ecuației este egal cu  ………………………………….1p 

(Obs. Sau  Obținerea mulțimii de definiție a logaritmilor ….2p) 

4. Numărul cazurilor posibile : 90   ……..1p 

Numărul cazurilor favorabile:  16………..2p 

Probabilitatea        
 

  
………..    2p 

5. M 
 

 
 
 

 
     mijlocul segmentului AB………. 1p 

     = 
 

 
………….1p,        m=

 

 
   m-panta mediatoarei………1p  

          ……………2p 

6. P=18………..1p,                          ………2p,      
 

 
 

    

 
……………2p 

Subiectul II. 

1.a)            ……………..3p,         ……………..2p 

   b)            = 
       

         
   

     1p, 

                     
 
  

         
   
   

 …………….1p,                 
  

= 
      
    
   

 ………2p 

          finalizare ……..1p 

c)  det(A(7))=1≠0 ,rezultă că A(7) e invertabilă…..1p,                  
     
     
   

  ………3p,     

       
 

         
       = 

     
     
   

 …….1p 

(Obs.  din                  pentru orice      , rezultă                  
   
   
   

  , 

……………….adică inversa lui A(7) este chiar A(-7) ……………..5p ) 



 

2.  a)                   ………..2p 

          Finalizare …………..3p 

  b)         este echivalent cu           …….2p,  

de unde           ……1p, prin substituire         primim       

ecuație, care are o singură rădăcină reală     ….., adică    ………..2p 

(Obs. Sau se rezolvă ecuația de gradul 3                        , aplicând schema lui      

    Horner……3p) 

c)                       …….1p 

                              2p 

Rezultă                  , finalizare ……..2p 

 

Subiectul III. 

1. a)       
                              

 

      
       ……..2p 

       finalizare…………………………………………………………..3p 

b) 

   
    

                          

                    Deci       asimptotă orizontală spre   …………2p 

c) întocmirea tabelului de monotonie , observând, că semnul derivatei funcției depinde de semnul 

 lui     ………..2p 

 limita funcției  în    egal cu 1……….1p 

          adică         echivalent cu inegalitatea dată …..2p 

2.a) aducera fracției la forma cea mai simplă: 
   

    
     2p 

  determinarea funcției primitive ……            ………….2p 

 finalizare …………………………………………………………………………1p 

b) determinarea funcției primitive         
   

 
       …2p+2p 

finalizare …………………………………………………………………………1p 



c) Bazându-ne pe definiția funcției primitive, spunem, că dacă F este primitiva funcției     

atunci derivata lui F este egal cu   …………………………………..2p 

O funcție este strict crescătoare  pe o mulțime, dacă derivata ei e pozitivă pe această 

mulțime………………2p 

Funcția   ( adică derivata lui F ) este pozitivă pe R, rezultă F strict crescătoare pe R   ….  1p 

 

Schefler E. , Liceul Reformat 


