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 1. Se consideră funcția f:{ -3, 1, 2, 4}→ {-2, 2, 3, 5}  cu   f(x)= x+1. Indicați domeniul și 

codomeniul funcției. 

2. Dacă A( -3,1) şi B ( 1,4), calculați lungimea segmentului AB. 

3. Reprezentaţi grafic următoarea  funcţie: f  : {-2;-1;0;1;3;} , f(x) = 3x-4. Aflaţi mulţimea 

valorilor funcţiei f. 

4. Fie funcţia:{ -3, 1, 2, 4}→ {-2, 0, 1, 2, 3, 5} , xxf −= 4)(  şi punctele: A(1; 3), B(2; 3),  

C(3; 1), D(4; 0). Care din punctele de mai sus aparțin graficului? 

 5. Se dă  funcția 𝑓:ℝ → ℝ, 𝑓(𝑥) = 𝑥 − 3. 

a) Calculați (4)f  

b) Calculați media aritmetică dintre (8)a f= și (18)b f=  

c) Dacă ( ) 10f x = , aflați x . 

d) Dacă 𝑥 ∈ ℝ și ( ) 2f x  , determinați x. 

6. Fie  f: R→ R , f ( x)= 2x - 3. 

a ) Aflaţi: f(3),f (-2), f (f (0)); 

b) Reprezentaţi  grafic funcţia f ; 

c ) Aflaţi punctele de pe graficul funcţiei care au abscisa egală cu ordonata; 

d) Aflaţi punctul M de pe graficul funcţiei care are abscisa 3; 

e) Aflaţi punctul N de pe graficul funcţiei care ordonata 7; 

 7. Se dă 𝑓:ℝ → ℝ, 𝑓(𝑥) = 5𝑥 − 10 

a) Aflați aria triunghiului determinat de reprezentarea geometrică a graficului funcției și axele de 

coordonate. 

b) Determinați distanța de la originea sistemului de coordonate la reprezentarea geometrică  a  

graficului funcţiei. 

 8. Fie funcţia   f: R→ R   ,  ( )f x ax b= + . 

a) Determinaţi funcţia baxxf +=)(  dacă punctele  A(1; 5) şi B(3; 9) aparţin graficului lui f. 

b)  Dacă 32)( += xxf , aflaţi valoarea numărului real m astfel încât punctul M(m; m+1) să aparţină 

graficului funcţiei f. 

 9. Fie  f: R→ R , f(x)= 6x – 2. Determinați punctul care aparţine reprezentării geometrice a 

graficului funcţiei şi are ordonata cu 18 mai mare ca abscisa. 

 10. Fie funcţia  𝑓:ℝ → ℝ, 𝑓(𝑥) = 2𝑥 − 2. 

a) Aflaţi sinusul unghiului determinat de graficul funcţiei f şi axa Ox.  

b) Calculaţi suma )12(...)3()2()1( ffffS ++++= . 



 


