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LICEUL TEHNOLOGIC ION MINCU TG JIU 
Prof. Dr Bogdan Constantin  
TIPURI DE PROBLEME PENTRU BACALAUREAT     
Matematica cl.a IX-a,aX-a.Algebra si geometrie  
 
PROBLEME-  SUBIECT .I. 
 1.Mulţimi de numere.  
 
Exerciţii tipice pentru bacalaureat 
 
1. Să se calculeze ,22 ba   ştiind că numerele a şi b au suma egală cu 4 şi produsul egal cu 3. 
2. Să se determine a 2008-a zecimală a numărului 0,(285714). 
3. Se consideră numărul .3log2a  Să se arate că .1218log2  a  

4. Să se calculeze .9log
2
13log 22   

5. Să se calculeze 3

1

.
27
8

2
3











 

6. Să se calculeze .
2
3log3log 22   

7. Să se verifice egalitatea .1
10
9lg...

3
2lg

2
1lg   

8. Să se calculeze .10log6log5log 333   
9. Să se compare numerele 22  şi .32log2  
10. Să arate că numărul 8log3 2)2(  este natural. 
11. Să se calculeze .9log25log 35   

12. Să arate că .369log4log 32   
13. Să se calculeze .5log10log3log 666   

14. Să arate că numărul 3212273   este natural. 

15. Să se calculeze .
8
9log...

2
3log

1
2log 333   

16. Să se calculeze .25log
2
1

5

3











 

17. Să se arate că .130log12log5log 222   

18. Să se verifice că .2
3log

2log18log

5

55 
  

19. Să se arate că .08
4
1log 3

2   

 
20. Să se determine valorile naturale ale lui n pentru care expresia nnE 310)(  este bine definită. 
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21. Să se demonstreze că numărul 
!7!2

!9
!5!3

!8





 este natural. 

22. Să se calculeze .
3

39
3

3   

23. Să se arate că .7log6log3log14log 2222   

24. Să se ordoneze crescător numerele 2a şi .
23

1


b  

25. Să se arate că 1324log3  a , unde 2log3a . 
 
 

2.Funcţii.  
1. Se consideră funcţia ,]1;0[: Rf   .)( 2xxf   Să se determine mulţimea valorilor funcţiei f. 
2. Se consideră funcţia ,: RRf   .3)(  xxf Să se determine ).4()3(...)3()4( ffff   
3. Se consideră funcţia ,: RRf  .12)(  xxf  Să se calculeze ).1()0()1()2( ffff   
4. Fie funcţia ,: RRf  ,38)( 2  xmxxf  unde m este un număr real nenul. Să se determine m ştiind că 

valoarea maximă a funcţiei f este egală cu 5. 
5. Fie funcţiile ,: RRf  3)(  xxf  şi ,: RRg   .12)(  xxg  Să determine soluţia reală a ecuaţiei 

.5)(3)(2  xgxf  
6. Fie funcţiile ,:, RRgf  1)( 2  xxxf şi .4)(  xxg  Să se calculeze coordonatele punctulului  de 

intersecţie al graficelor funcţiilor f şi g. 
7. Fie funcţia ,: RRf   xxf 43)(  . Să se determine soluţiile reale ale inecuaţiei .41)( xxf   
8. Se consideră funcţia ,: RRf  .12)(  xxf  Să se determine punctul care aparţine graficului funcţiei f 

şi are abscisa egală cu ordonata. 
9. Fie funcţia ,: RRf  ,2)( 2  mxmxxf  unde m este un număr real nenul. Să se determine numărul 

real nenul m ştiind că valoarea minimă a funcţiei este egală cu 1. 
10. Se consideră funcţia ,: RRf  .12)(  xxf  Să determine soluţiile reale ale ecuaţiei 

.03)(2)(2  xfxf  
11. Se consideră funcţia ,: RRf  .)( baxxf   Să se determine numerele reale a şi b ştiind că 

,532)(3  xxf  pentru .Rx  
12. Să se determine Rm , ştiind că reprezentarea grafică a funcţiei ,: RRf   1)( 2  mmxxxf  este 

tangentă axei Ox. 
13. Se consideră funcţia ,: RRf  .3011)( 2  xxxf  Să se calculeze ).6(...)1()0( fff   
14. Fie funcţia ,: RRf  65)( 2  mxxxf . Să se determine valorile numărului real m ştiind că 

0)( xf , pentru .Rx  
15. Fie funcţia ,]2;0[: Rf   34)(  xxf . Să se determine mulţimea valorilor funcţiei f. 
16. Să se determine }1{\Rm , ştiind că abscisa punctului de minim al graficului funcţiei  

,: RRf  1)2()1()( 2  xmxmxf este egală cu 2. 
17. Să se calculeze distanţa dintre punctele de intersecţie ale reprezentării grafice a funcţei 

,: RRf  82)( 2  xxxf cu axa Ox. 
18. Se consideră funcţia ,: RRf  .56)( 2  xxxf  Să se determine punctul de intersecţie al dreptei de 

ecuaţie 4y cu reprezentarea grafică a funcţiei f. 
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19. Se consideră funcţia ,: RRf  xxf  2)( . Să se calculeze )20(...)2()1( fff  . 
20. Se consideră funcţia ,: RRf  3)(  xxf . Să se calculeze )2(...)2()2( 72 fff  . 
21. Să se demonstreze că parabola funcţiei ,: RRf   12)( 22  mmxxxf este situată deasupra axei Ox, 

oricare ar fi Rm . 

22. Se consideră funcţia ,: RRf  20102011)(  xxf . Să se verifice dacă punctul 





 2;

2011
2012A  aparţine 

graficului funcţiei f. 
23. Să se determine coordonatele vârfului parabolei asociate funcţiei ,: RRf  54)( 2  xxxf . 
24. =Se consideră funcţia ,: RRf  .13)( 2  xxxf  Să se determine numerele reale m pentru care punctul 

)1;( mA  aparţine graficului funcţiei f. 
25. =Să se determine funcţia de gradul al II –lea al cărei grafic conţine punctele ),3;1(A  )5;0(B şi ).11;1(C  
26. Să se determine valoarea maximă a funcţiei ,]1;1[: Rf   .32)(  xxf  
27. Să se determine punctele de intersecţie ale graficelor funcţiilor ,:, RRgf  13)( 2  xxxf şi 

.4)(  xxg  
28. Să se determine funcţia ,: RRf  baxxf )( al cărei grafic trece prin punctele )7;2(A  şi ).2;1( B  

 
 

3. Metode de numărare.  
1. Să se calculeze .3

2
3 PC   

2. Să se calculeze .4
5

4
5 AC   

3. Să se rezolve ecuaţia 282 nC , .Nn  
4. Să se determine numărul tuturor submulţimilor de 2 elemente ce se pot forma cu elemente din mulţimea 

}.5,4,3,2,1{  
5. Se consideră 10 puncte, oricare 3 necoliniare. Câte drepte trec prin cel puţin 2 puncte din cele 10. 
6. Să se calculeze numărul submulţimilor mulţimii }.4,3,2,1{  care au un număr par nenul de elemente. 
7. Să se determine numărul natural n ştiind că 1011  nn CA . 

8. Să se determine numărul natural n ştiind că 6
)!5(
)!3(





n
n . 

9. Să se determine câte numere de câte trei cifre distincte se pot forma cu elemntele mulţimii }.4,3,2,1{  
10. Să se determine câte numere de două cifre se pot forma cu elemntele mulţimii }.4,3,2,1{  
11. Să se rezolve ecuaţia 21

2 



n
nC , .Nn  

12. Să se calculeze 4
4

3
4

2
4

1
4

0
4 CCCCC  . 

13. Să se calculeze .62
4

2
5  AC   

14. Să se calculeze .3
2
5 PA   

15. Să se rezolve ecuaţia 212 xC , .Nx  
16. Se consideră mulţimea }.4,3,2,1{A  Să se determine câte numere formate din 4 cifre distincte se pot forma 

cu elemente ale mulţimii A. 
17. Se consideră mulţimea }.5,4,3,2,1{A  Să se determine câte numere formate din 3 cifre distincte se pot 

forma cu elemente ale mulţimii A. 
18. Să se calculeze numărul submulţimilor cu 2 elemente ale unei mulţimi cu 6 elemente. 
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19. Să se rezolve ecuaţia 122 nA , .Nn  
20. Să se calculeze .4

6
5
6

5
7 CCC   

21. Să se calculeze .2006
2008

2
2008 CC   

22. Să se calculeze .998
1000

2
1000 CC   

23. Să se calculeze .1
2007

2
2007

2
2008 CCC   

24. Să se calculeze !.3!2!1!0   
25. Să se arate că !.311

5 C  
26. Să se calculeze .4

6
2
6 CC   

27. Să se calculeze .3
4

2
4 CC   

28. Să se verifice că 45
5

3
5

1
5 2 CCC  

29. Să se calculeze .3
8

5
8 CC   

30. Să se calculeze .1
3

1
42

A
CP   

31. Să se calculeze .!3!2
1
8C
  

32. Să se calculeze .2 2
3

1
3 AC   

33. Să se calculeze .3
4

2
4 CC   

34. Să se determine valorile naturale ale numărului n astfel încât 810  nn CC . 
4.Probabilităţi.  

1. Se consideră toate numerele naturale de câte trei cifre scrise cu elemente din mulţimea  2;1 . Să calculeze 
probabilitatea ca, alegând un astfel de număr, acesta să fie divizibil cu 3. 

2. Să calculeze probabilitatea ca, alegând un număr din mulţimea  3333 30,...,3,2,1 , acesta să fie 
număr raţional. 

3. Să calculeze probabilitatea ca, alegând un număr din mulţimea  10,...,4,3,2 , acesta să fie 
număr raţional. 

4. Să calculeze probabilitatea ca, alegând un număr din mulţimea  11,...,4,3,2 , acesta să fie 
număr iraţional. 

5. Să calculeze probabilitatea ca un element al mulţimii }5;4;3;2;1;0{  acesta să verifice inegalitatea 50!n . 
6. Să calculeze probabilitatea ca, alegând unul dintre numerele 2

5
2
4 ,CC  şi 3

4C acesta să fie divizibil cu 3. 
7. Să calculeze probabilitatea ca, alegând un element al mulţimii }5;4;3;2;1{  acesta să verifice inegalitatea 

.22 nn   
8. Să calculeze probabilitatea ca, alegând un element al mulţimii }4;3;2;1{  acesta să verifice inegalitatea 

.! 2nn   
9. Să calculeze probabilitatea ca, alegând unul dintre numerele 1

33 , AP  şi 3
4C acesta să fie divizibil cu 3. 

10. Să calculeze probabilitatea ca, alegând un element al mulţimii }6;5;4;3{  acesta să verifice inegalitatea 
.20)1( nn  

11. Să se calculeze probabilitatea ca alegând un element n al mulţimii }4,3,2,1{A , acesta să verifice 
inegalitatea 5!n . 

12. Să se calculeze probabilitatea ca alegând un element n al mulţimii }20,...,12,11{  acesta să fie număr prim. 
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13. Să se calculeze probabilitatea ca alegând un număr natural de două cifre acesta să fie cub perfect. 
 
 
1. Firma 1F  are un capital iniţial de 10 000 lei şi în anul 2007 a realizat un profit de  5000 lei. Exprimaţi în 

raport cu capitalul iniţial procentul pe care-l reprezintă profitul firmei. 
2. Să se calculeze TVA-ul pentru un produs, ştiind că preţul de vânzare al produsului este de 238 lei 

(procentul TVA-ul este de 19%). 
3. După o reducere cu 10% un produs costă 99 lei. Să se determine preţul produsului înainte de reducere. 
4. După două scumpiri succesive cu 10%, respectiv 20% preţul unui produs este de 660 lei. Să se determine 

preţul iniţial al produsului. 
 

5.Progresii.  
 
Exerciţii tipice pentru bacalaureat 

1. Să se determine valorile reale pozitive ale numărului x, ştiind că xlg , 
2
3  şi xlg  sunt trei termeni 

consecutivi ai unei progresii aritmetice. 
2. Să se determine al  zecelea termen al şirului 1, 7, 13, 19, ... . 
3. Să se calculeze suma primilor 5 termeni ai unei progresii aritmetice ,)( 1nna ştiind că 11 a  şi .32 a  
4. Să se demonstreze că pentru orice Rx  numerele 13,13  xx  şi 135  x  sunt termeni consecutivi într-o 

progresie aritmetică. 
5. Să se calculeze suma 1+5+9+13+...+25. 

6. Să se determine al nouălea termen al unei progresii geometrice, ştiind că raţia este egală cu 
3
1  şi primul 

termen este 243. 

7. Să se calculeze suma .
3
1

3
1

3
1

3
11 432   

8. Să se determine numărul real x, ştiind că 12 x , x4  şi 32 1 x sunt trei termeni consecutivi ai unei progresii 
aritmetice. 

9. Să se determine numărul real x, ştiind că 3x , 4, 3x sunt trei termeni consecutivi ai unei progresii 
aritmetice. 

10. Să se calculeze suma 1+3+5+...+21. 
11. Se consideră progresia aritmetică 1)( nna  în care 53 a şi 116 a . Să se calculeze 9a . 
12. Să se calculeze suma .2..2221 732   
13. Se consideră progresia aritmetică 1)( nna  în care 11 a şi 135 a . Să se calculeze 2008a . 
14. Să se determine raţia unei progresii aritmetice 1)( nna , ştiind că 16210  aa . 
15. Se consideră progresia aritmetică 1)( nna  în care 21 a  şi 42 a . Să se calculeze suma primilor 10 termeni 

ai progresiei. 
16. Se consideră progresia geometică 1)( nnb  în care 21 b  şi 62 b . Să se calculeze .5b  
17. Să se determine numărul real x,  ştiind că şirul  ,...13,9,12,1 x  este progresie aritmetică. 
18. Se consideră progresia aritmetică 1)( nna  în care 61 a şi 52 a . Să se calculeze 7a . 
19. Se consideră progresia aritmetică 1)( nna  în care 52 a şi 3r . Să se calculeze 8a . 
20. Se consideră progresia geometrică 1)( nnb  în care 11 b  şi 32 b . Să se calculeze .4b  
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21. Se consideră progresia aritmetică 1)( nna  în care 71 a  şi 372 a . Să se calculeze suma primilor 10 
termeni ai progresiei. 

22. Se consideră progresia aritmetică 1)( nna  în care 31 a  şi 73 a . Să se calculeze suma primilor 10 termeni 
ai progresiei. 

23. Să se calculeze suma 1 + 11 + 21 + 31 +...+ 111. 
24. Să se determine numărul real x ştiind că numerele x+1, 2x – 3 şi x – 3 sunt termeni consecutivi ai unei 

progresii aritmetice.  
25. Să se determine numărul real pozitiv x ştiind că şirul 1, x, x+2, 8, ... este progresie geometrică. 
26. Să se determine suma primilor 6 termeni ai progresiei aritmetice 1)( nna , în care 21 a  şi .52 a  
27. Să se determine numărul real x ştiind că numerele 5 – x, x +7 şi 3x +11 sunt termenii consecutivi ai unei 

progresii geometrice. 
28. Să se arate că numerele ,2log2  1

3C  şi 5 sunt termeni consecutivi ai unei progresii aritmetice. 
29. Să se determine suma primilor trei termeni ai unei progresii geometrice, ştiind că suma primilor doi termeni 

ai progresiei este egală cu 8, iar diferenţa dintre al doilea termen şi primul termen este egală cu 4. 
30. Să se calculeze al cincilea termen al unei progresii aritmetice ştiind că primul termen al progresiei este 7 şi 

al doilea termen este 9. 
31. Să se determine raţia progresiei geometrice 1)( nnb  ştiind că 31 b  şi .312 bb  
32. Să se demonstreze că şirul cu termenul general ,32  nan  verifică relaţia ,21  nn aa  pentru orice 

*Nn . 
33. Să se arate că numerele 1, 9log3  şi 3 64 sunt termeni consecutivi dintr-o progresie geometrică. 
34. Să se determine numărul real x, ştiind că numerele x – 1, 2x – 2  şi x + 3 sunt termeni consecutivi ai unei 

progresii aritmetice. 
35. Să se determine numărul real x, ştiind că numerele x – 1, x+1 şi 2x + 5 sunt termeni consecutivi ai unei 

progresii geometrice. 
36. Să se determine produsul primilor trei termeni consecutivi ai unei progresii geometrice 1)( nnb  ştiind că 

primul termen este egal cu 1 şi raţia este q= – 2.  
 
 

6.Ecuaţia de gradul al II – lea.  
Exerciţii tipice pentru bacalaureat 

1. Să se calculeze ,11
21 xx

  ştiind că 1x şi 2x  sunt soluţiei ecuaţiei .022  xx  

2. Să se calculeze 2121 xxxx  ştiind că 1x şi 2x  sunt soluţiei ecuaţiei .0222  xx  
3. Să se determine Rm , ştiind că   }1{01)2(| 2  mxmxRx . 

4. Să se demonstreze că dacă 1x  este soluţie a ecuaţiei 0120082  xx , atunci .20081
1

1 
x

x  

5. Să se demonstreze că, dacă *Ra , atunci ecuaţia 01)12(2  axaax are două soluţii reale distincte. 
6. Să se demonstreze că pentru orice a real, ecuaţia de gradul al doilea 

0cos1)sin2()cos1( 2  axaxa admite soluţii reale egale. 
7. Să se determine o ecuaţie de gradul al II –lea ale cărei soluţii 1x şi 2x verifică simultan relaţiile 221  xx  şi 

.321 xx  
8. Să se demonstreze că ecuaţia 012 22  axx  nu admite soluţii reale, oricare ar fi *Ra . 
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9. Să se determine Rm , ştiind că  soluţiile 1x , 2x ale ecuaţiei 03)12(2  mxmx verifică realţia 
112121  xxxx . 

10. Se consideră ecuaţia 0532  xx  cu soluţiile 1x şi 2x . Să se calculeze 2
2

2
1 xx  . 

11. Se consideră ecuaţia 022  mxx  cu soluţiile 1x şi 2x . Să se determine valorile reale ale lui m pentru care 
52)( 21

2
21  xxxx . 

12. Să se formeze o ecuaţie de gradul al doilea, ştiind că aceasta are soluţiile 21 x  şi 32 x . 
13. Se consideră ecuaţia 02  mxx cu soluţiile 1x şi 2x .Să se determine numărul m pentru care 

.
4
3

1
1

1
1

21





 xx

 

14. Să se determine valoriele reale ale numărului m pentru care x=5 este soluţie a ecuaţiei 
.23)1(2  mxxm  

15. Să se determine Rm  astfel încât ,03)3(2  mxmx  pentru orice x real. 
16. Să se determine valorile reale ale parametrului m ştiind că soluţiile 1x şi 2x  ale ecuaţiei 

03)1(2  xmx verifică egalitatea .3 21 xx   
17. Să se calculeze valoarea expresiei 14)( 2  xxxE pentru .52x  
18. Să se determine valorile reale ale parametrului m astfel încât ecuaţia 092  mxx sadmită două soluţii 

egale.  
19. Să se arate că soluţiile 1x şi 2x  ale ecuaţiei 012  xx  verifică relaţia .221

2
2

2
1  xxxx  

20. Ştiind că 1x şi 2x sunt soluţiile ecuaţiei ,0120082  xx  să se calculeze .11
21 xx

  

21. Să se determine valorile reale ale numărului m ştiind că soluţiile 1x şi 2x  ale ecuaţiei 062  mmxx  
verifică relaţia .0)(4 2121  xxxx  

22. Să se demonstreze că pentru orice Rm ecuaţia 0122  mmxx  are două soluţii reale distincte. 
23. Ecuaţia ,02  ppxx  cu ,Rp  are soluţiile  1x şi 2x . Să se verifice dacă expresia 2121 xxxx   este 

constantă. 
24. Se consideră ecuaţia de gradul al II –lea 02  mxx . Să se determine Rm astfel încât ecuaţia să admită 

soluţii de semne contrare. 
25. Să se arate că produsul soluţiilor ecuaţiei 020082  mxmx  este constant, *Rm . 
26. Să se determine numărul real m astfel încât soluţiile ecuaţiei 012  mxx  să fie numere reale opuse. 
27. Să se determine parametrul real m astfel încât soluţiile ecuaţiei 032  mxx  să fie inverse una alteia. 
28. Să se determine *Rm astfel încât soluţiile ecuaţiei 032  mxx să aibă semne opuse. 
 
 

7. Ecuaţii iraţionale.  
Exerciţii tipice pentru bacalureat 

1. Să se determine soluţiile reale ale ecuaţiei .2 xx   
2. Să se determine soluţiile reale ale ecuaţiei .51 xx   
3. Să se rezolve în R ecuaţia .25 x  

4. Să se determine soluţiile reale ale ecuaţiei .222  xx  
5. Să se determine soluţiile reale ale ecuaţiei .17  x  
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6. Să se rezolve  ecuaţia .11  xx  

7. Să se rezolve  ecuaţia 222  xxx . 

8. Să se rezolve  ecuaţia .25 2  x  

9. Să se rezolve  ecuaţia 0242  xx . 

10. Să se rezolve  ecuaţia 012 x . 
11. Să se rezolve  ecuaţia .243 xx   

12. Să se rezolve  ecuaţia xxx 3 3 1  

13. Să se rezolve  ecuaţia .32322  xx  

14. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale  ecuaţia .21 2  xxx  
15. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale  ecuaţia .021 x  
16. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale  ecuaţia 213  x  

 
 

8. Ecuaţii exponenţiale 
Exerciţii tipice pentru bacalaureat 

1. Să se determine soluţiile reale ale ecuaţiei 
x

x 







3
13 2 . 

2. Să se determine soluţiile reale ale ecuaţiei 3622 3  xx . 
3. Să se determine soluţiile reale ale ecuaţiei .02234  xx  
4. Să se rezolve ecuaţia .2822 3  xx  

5. Să se determine soluţiile reale ale ecuaţiei 
5
1125 x . 

6. Să se determine soluţiile reale ale ecuaţiei 1222 1  xx . 
7. Să se rezolve în R ecuaţia .52142  xx  
8. Să se rezolve în R ecuaţia 52 2

24   xx . 
9. Să se rezolve ecuaţia 03349  xx . 
10. Să se rezolve ecuaţia .82 232

 xx  
11. Să se rezolve ecuaţia 42 1 x . 
12. Să se rezolve ecuaţia .82 12

xx  
13. Să se rezolve ecuaţia .931 x  

14. Să se rezolve ecuaţia .
2
522  xx  

15. Să se rezolve ecuaţia .7323 1  xx  

16. Să se rezolve  în mulţimea numerelor reale ecuaţia .
8
4

2
1 x

x   

17. Să se rezolve  în mulţimea numerelor reale ecuaţia .
2
3

3
2

x

x

 

18. Să se rezolve  în mulţimea numerelor reale ecuaţia .1553  xx  
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19. Să se rezolve ecuaţia .4
2
1
x  

20. Să se rezolve ecuaţia .)21()223( 2 x  
21. Să se rezolve ecuaţia .033232  xx  
22. Să se rezolve ecuaţia .42 2log x  

23. Să se rezolve ecuaţia .9
3
1
x  

 
 

9.Ecuaţii logaritmice.  
Exerciţii tipice pentru bacalureat 
1. Să se determine soluţiile reale ale ecuaţiei .2)43(log5 x  
2. Să se determine soluţiile reale ale ecuaţiei .3log)2(log 22  xx  
3. Să se determine soluţiile reale ale ecuaţiei .3)5(log)2(log 22  xx  
4. Să se determine soluţiile reale ale ecuaţiei ).32(log)6(log 3

2
3  xx  

5. Să se determine soluţiile reale ale ecuaţiei .2)44(log 2
3  xx  

6. Să se determine soluţiile reale ale ecuaţiei .0)3(log2 x  
7. Să se rezolve ecuaţia ).33(log)52(log 2

22  xxx  
8. Să se rezolve ecuaţia .1)1(log 2

3 x  
9. Să se rezolve ecuaţia ).23(log)4(log 2

2
2

2  xxx  
10. Să se determine soluţiile reale ale ecuaţiei .2)2(log 2

2  xx  
11. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale pozitive ecuaţia .2log 2

2 x  
12. Să se rezolve ecuaţia .11log 2 x  
13. Să se determine soluţiile reale ale ecuaţiei ).1(log1)13(log 55  xx  
14. Să se rezolve  reale ecuaţia .1)42(log)2(log 2

2
2  xxx  

15. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale eucaţia .0)12(log 1
4 x  

16. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia .1log 3
2 x  

17. Să se rezolve ecuaţia .03lg4lg2  xx  
 
10.Inecuaţii.  

 
Exerciţii tipice pentru bacalureat 
 
1. Să se calculeze suma soluţiile întregi ale inecuaţiei .1552  xx  
2. Să se determine soluţiile întregi ale inecuaţiei .07)1( 2  xx  

3. Să se determine soluţiile reale ale inecuaţiei .1
1

32
2 



xx

x  

4. Să se determine mulţimea valorilor  reale pentru care 4234  x . 
5. Să se determine elementele mulţimii  1|12||  xNxA . 
6. Să se arate că ,3)2)(1(  xxx  Rx . 
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7. Să se rezolve inecuaţia .9)12( 2 x  
8. Să se determine soluţiile reale ale inecuaţiei 092 x . 
9. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale inecuaţia .11)1)(12(  xxx  
10. Să se determine soluţiile reale ale inecuaţiei .0652  xx  
11. Să se determine valorile reale ale lui x pentru care .15)1(  xxx  
12. Să se determine mulţimea valorilor lui x pentru care .4234  x  
13. Să se determine Rm astfel încât ,03)3(2  mxmx  pentru orice x real. 
14. Să se rezolve inecuaţia .0)1)(1( 2  xx  
 

 
11.Vectori în plan.  

Exerciţii tipice pentru bacalaureat 
1. Fie punctele )1;2( A  şi ).3;1(B  Să se determine numerele reale a şi b astfel încât .jbiaAB


  

2. În reperul cartezian  xOy se consideră punctele )8;4( A  şi ).3;6(B  Să se determine coordonatele vectorului 

.OBOA   
3. Să ase determine numărul real a ştiind că vectorii jaiu


 2  şi jaiv

 )2(3   sunt coliniari. 
4. În reperul cartezian  ( jiO


,, ) se consideră vectorii jiu

 23   şi .5 jiv


  Să se determine coordonatele 
vectorului .35 vu 

 . 
5. Se consideră triunghiul echilateral ABC înscris într-un cerc de centru O. Să se arate că 0


 OCOBOA . 

6. În reperul cartezian  xOy se consideră vectorii )3;2( OA şi )2,1( OB . Să se determine numerele reale   şi 

  pentru care vectorul OBOA 53  are coordonatele );(  . 

7. Dacă 02


 CBAB , să se determine valoarea raportului 
BC
AB . 

8. În reperul cartezian  xOy se consideră vectorii )1;2( OA şi )2,1(OB . Să se determine coordonatele 

vectorului OM , unde M este mijlocul segmentului AB. 
9. Fie ABC un triunghi echilateral înscris într-un cerc de centru O. Să se calculeze AOACAB 3 . 
10. Să se determine numărul real m pentru care vectorii jiv

 32   şi jmiw


 sunt coliniari. 
11. Se consideră triunghiul echilateral ABC de cnetru O. Dacă punctul M este mijlocul segmentului BC, să se 

determine numărul real a astfel încât AMaAO  . 
12. Să se arate că, dacă ACAB 2 , atunci C este mijlocul segmentului AB. 

13. Să se demonstreze că în hexagonul regulat ABCDEF, are loc relaţia )(2 AFABAD  . 
14. Se consideră patrulaterul ABCD în care ACBCDC  Să se demonstreze că ABCD este paralelogram. 
15. Se consideră pătratul ABCD,  de centru O. Să se calculeze ODOCOBOA  . 
16. Se consideră paralelogramul ABCD. Să se calculeze .CDAB   
17. Se consideră punctele distincte A, B şi C. Să se demonstreze că dacă AMACAB 2 ,  atunci M este mijlocul 

segmentului BC. 
18. Fie punctele distincte A, B, C, D nu toate coliniare. Ştiind că 0


CDAB , să se demonstreze că 

patrulaterul ABCD este paralelogram 
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12.TRIGONOMETRIE 
 
Exerciţii tipice pentru bacalaureat 

1. Se consideră triunghiul ABC având aria egală cu 15. Să se calculeze sin A ştiind că AB=6 şi AC=10. 
2. Se consideră triunghiul ABC cu AB=4, AC= 7  şi BC= 3 . Să se calculeze cos B. 
3. Să se calculeze aria triunghiul ABC ştiind că AC=2, 030)( BACm  şi AB=4. 
4. Să se calculeze aria triunghiul ABC ştiind că .30)(,2 0 AmACAB  
5. Să se afle raza cercului circumcris triunghiul ABC ştiind că AB=3 şi .30)( 0Cm  
6. Fie triunghiul dreptunghic ABC şi D mijlocul ipotenuzei BC. Să se calculeze lungimea laturii AB ştiind 

că AC=6 şi AD=5. 
7. Se consideră triunghiul ABC cu AB=1, AC=2 şi BC= 5 . Să se calculeze cos B. 
8. Se consideră triunghiul ABC cu AB=5, AC=6 şi BC=7. Să se calculeze cos A. 
9. Să se calculeze aria triunghiul ABC ştiind că AB= 32 , AC= 3 şi 060)( BACm . 
10. Să se calculeze lungimea laturii BC a triunghiului ABC ştiind că AB=6, AC=10 şi 060)( BACm . 
11. Să se afle raza cercului circumcris triunghiul ABC ştiind că BC=8 şi .45)( 0Am  
12. Se consideră triunghiul ABC de arie egală cu 6, cu AB=3 şi BC=8. Să se calculeze sin B. 
13. Se consideră triunghiul ABC de arie egală cu 7. Să se calculeze lungimea laturii AB ştiind că AC=2 şi că 

.30)( 0Am  
14. Să se calculeze perimetrul triunghiului ABC, ştiind că AB=2, BC=4 şi 060)( Bm . 
15. Să se calculeze perimetrul triunghiului ABC, ştiind că AB=5, AC=4 şi 060)( Am . 
16. Să se calculeze 0135sin . 
17. Să se calculeze 0202 80cos100sin  . 
18. Să se calculeze 0202 50cos130sin  . 
19. Să se calculeze lungimea înăţimii din A în triunghiul ABC ştiind că AB=3, AC=4 şi BC=5. 

20. Raza cercului cirmumscris triunghiului ABC este
2
3  , iar BC=3. Să se calculeze sinA. 

21. Să se calculeze 0202 45cos135sin  . 
22. Să se determine numărul real x pentru care x, x+7 şi x+8 sunt lungimile laturilor unui triunghi 

dreptunghic. 
23. Să se calculeze aria triunghiului ABC ştiind că AB=6, AC=8 şi BC=10. 
24. Să se calculeze sinA, ştiind că în triunghiul ABC se cunosc AB=4, BC=2 şi 060)( Cm . 
25. Să se calculeze 0120sin . 
26. Să se calculeze aria triunghiului ABC ştiind că AB= 3 , AC=6 şi  0120)ˆ( Am . 
27. Să se calculeze 00 10sin170sin  . 
28. MN=3, MP=5 şi .60)( 0Mm  Să se calculeze lungimea laturii NP. 
29. Un triunghi dreptunghic are ipotenuza de lungime 6. Să se determine lungimea medianei 

corespunzătoare ipotenuzei. 
30. Să se calculeze 0202 10sin80sin  . 
31. triunghiului. 
32. Să se calculeze 0202 4530 ctgtg  . 
33. Să se calculeze 0000 170cos160cos20cos10cos  . 
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34. Să se calculeze cos x, ştiind că
5
3sin x  şi )90;0( 00x . 

 
13.ECUAŢIA DREPTEI ÎN PLAN 

1. Să se determine ecuaţia dreptei ce trece prin punctele )1;2( A  şi ).2;1( B   
2. Să se determine numărul real a ştiind că dreptele 032  yx  şi 052  yax  sunt paralele. 
3. Se consideră punctele )2,3(),1,2(),,1( CBaA   şi ).2,1( D Să se determine numărul real a ştiind că dreptele 

AB şi CD sunt paralele. 
4. Să se determine ecuaţia dreptei care conţine punctul )1;1(A  şi este paralelă cu dreapta .0524  yx  
5. Să se determine ecuaţia dreptei care conţine punctul )3;2( A  şi este perpendiculara cu dreapta 

.052  yx  
6. Să se calculeze aria triunghiului ABC determinat de punctele )5;3(),1;1(),2;1( CBA   în reperul cartezian 

xOy. 
7. Să se determine ecuaţia dreptei care conţine punctele )3;2(A  şi ).2;3( B  
8. Să se calculeze aria triunghiului echilateral ABC ştiind că )1;1(A  şi ).2;3( B  
9. Să se calculeze lungimea segmentului AB, determinat de puntele )3;2(A  şi )1;5( B , în reperul cartezian 

xOy. 
10. Să se determine coordonatele punctului C ştiind că el este simetricul punctului )4;5(A  faţă de punctul 

B( 1;2 ). 
11. Să se deermine numărul real a, ştiind că lungimea segmentului determinat de punctele )2;1(A şi 

)4;4( aaB  este egală cu 5. 
12. Să se determine distanţa dintre punctele  )1;3( A  şi )2;1(B  . 
13. Să se determine coordonatele mijlocului segmentului AB, ştiind că )4;5( A  şi )6;3(B . 
14. În reperul cartezian xOy se consideră punctele )2;1(A , )2;5(B  şi )1;3( C . Să se calculeze perimetrul 

triunghiului ABC. 
15. În reperul cartezian xOy se consideră punctele )1;5( A  şi )1;3(B . Să se determine coordonatele 

simetricului A faţă de punctul B. 
16. Să se determine numărul real pozitiv a astfel încât distanţa dintre punctele )1;2( A  şi );1( aB   să fie egală 

cu 5. 
17. În reperul cartezian xOy se consideră punctele )2;1( A , )2;1(B  şi )1;2( C . Să se calculeze distanţa de la 

punctul C la mijlocul segmentului AB. 
18. În reperul cartezian xOy se consideră punctul );( 2 mmA şi dreapta de ecuaţie 0:  myxd . Să se 

determine valorile reale ale lui m pentru care punctul A se află pe dreapta d. 
19. Să se determine Rm  pentru care punctele A(2;4), B(3;3) şi C(m;5) sunt coliniare. 
20. Să se determine Rm  pentru care distanţa dintre  punctele ),2( mA  şi )2,( mB  este egală 24 . 
21. Să se determine lungimea înălţimii din O în triunghiul MON, unde M(4;0), N(0;3) şi O(0;0). 
22. Să se determine ecuaţia dreptei care trece prin punctul A(3;0) şi intersectează axa Oy în punctul de 

ordonată 4. 
23. Să se determine valorile reale ale lui m astfel încât punctele A(1;3), B(2;5) şi C(3;m) să fie coliniare. 
24. Să se determine coordonatele punctului B, ştiind că punctul C(3;5) este mijlocul segmentului AB şi că 

A(2;4). 
25. Se consideră în reperul cartezian xOy punctele A(3;2), B(2;3) şi M mijlocul segmentului AB. Să se 

determine lungimea segmentului OM. 


