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Fișe de lucru 

Exerciţii tipice pentru bacalaureat subiectul I 

Matematică - Mtehnologic 

 

Prof. Andronic Aurica Mihaela 

Liceul Tehnologic ”Nicanor Moroșan” Pârteștii de Jos 

 

1.Mulţimi de numere. 

 

1. Se consideră numărul .3log2=a  Să se arate că .1218log2 += a  

2. Să se calculeze .9log
2

1
3log 22 −  

3. Să se calculeze 3

1

.
27

8

2

3
−








−

 

4. Să se calculeze .
2

3
log3log 22 −  

5. Să se verifice egalitatea .1
10

9
lg...

3

2
lg

2

1
lg −=+++  

6. Să se calculeze .10log6log5log 333 −+  

7. Să se compare numerele 22  şi .32log2  

8. Să arate că numărul 8log3 2)2(  este natural. 

9. Să se calculeze .9log25log 35 −  

10. Să arate că .369log4log 32 +  

11. Să se calculeze .5log10log3log 666 −+  

12. Să arate că numărul 3212273 +−  este natural. 

13. Să se calculeze .
8

9
log...

2

3
log

1

2
log 333 +++  

14. Să se calculeze .25log
2

1
5

3

−







−

 

15. Să se arate că .130log12log5log 222 =−+  
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16. Să se verifice că .2
3log

2log18log

5

55 =
−

 

17. Să se arate că .08
4

1
log 3

2 =−−  

18. Să se calculeze .
3

3
9

3

3 −  

19. Să se arate că .7log6log3log14log 2222 =−+  

20. Să se ordoneze crescător numerele 2=a şi .
23

1

+
=b  

2.  Funcţii. 

 

1. Se consideră funcţia ,: RRf →  .3)( −= xxf Să se determine ).4()3(...)3()4( ffff −−  

2. Se consideră funcţia ,: RRf → .12)( += xxf  Să se calculeze ).1()0()1()2( ffff ++−+−  

3. 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. 

4. Fie funcţiile ,: RRf → 3)( += xxf  şi ,: RRg →  .12)( −= xxg  Să determine soluţia reală a 

ecuaţiei .5)(3)(2 −=+ xgxf  

5. Fie funcţiile ,:, RRgf → 1)( 2 +−= xxxf şi .4)( += xxg  Să se calculeze coordonatele punctulului  

de intersecţie al graficelor funcţiilor f şi g. 

6. Fie funcţia ,: RRf →  xxf 43)( −= . Să se determine soluţiile reale ale inecuaţiei .41)( xxf −  

7. Se consideră funcţia ,: RRf → .12)( += xxf  Să se determine punctul care aparţine graficului 

funcţiei f şi are abscisa egală cu ordonata. 

8. 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. 

9. Se consideră funcţia ,: RRf → .)( baxxf +=  Să se determine numerele reale a şi b ştiind că 

,532)(3 +=+ xxf  pentru .Rx  

10. Să se determine Rm , ştiind că reprezentarea grafică a funcţiei ,: RRf →  1)( 2 −+−= mmxxxf  

este tangentă axei Ox. 

11. Fie funcţia ,]2;0[: Rf →  34)( +−= xxf . Să se determine mulţimea valorilor funcţiei f. 



3 

 

12. Să se determine }1{\Rm , ştiind că abscisa punctului de minim al graficului funcţiei  

,: RRf → 1)2()1()( 2 ++−−= xmxmxf este egală cu 2. 

13. Să se calculeze distanţa dintre punctele de intersecţie ale reprezentării grafice a funcţei 

,: RRf → 82)( 2 ++−= xxxf cu axa Ox. 

14. Se consideră funcţia ,: RRf → .56)( 2 +−= xxxf  Să se determine punctul de intersecţie al dreptei 

de ecuaţie 4−=y cu reprezentarea grafică a funcţiei f. 

15. Se consideră funcţia ,: RRf → xxf += 2)( . Să se calculeze )20(...)2()1( fff +++  

16. Să se demonstreze că parabola funcţiei ,: RRf →  12)( 22 ++−= mmxxxf este situată deasupra axei 

Ox, oricare ar fi Rm . 

17. Să se determine coordonatele vârfului parabolei asociate funcţiei ,: RRf → 54)( 2 −+= xxxf . 

18. =Se consideră funcţia ,: RRf → .13)( 2 +−= xxxf  Să se determine numerele reale m pentru care 

punctul )1;( −mA  aparţine graficului funcţiei f. 

19. =Să se determine funcţia de gradul al II –lea al cărei grafic conţine punctele ),3;1(A  )5;0(B şi 

).11;1(−C  

20. Să se determine valoarea maximă a funcţiei ,]1;1[: Rf →−  .32)( +−= xxf  

 

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 câte numere de câte trei cifre distincte se pot forma cu elemntele mulţimii }.4,3,2,1{  

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

2 =
+

+

n

nC , .Nn  

11. Să se calculeze 4

4

3

4

2

4

1

4

0

4 CCCCC +−+− . 

12. Să se calculeze .62

4

2

5 +− AC   

13. Să se calculeze .3

2

5 PA −  

14. Să se rezolve ecuaţia 212 =xC , .Nx  

15. 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. 

16. 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. 

17. Să se calculeze numărul submulţimilor cu 2 elemente ale unei mulţimi cu 6 elemente. 

18. Să se rezolve ecuaţia 122 =nA , .Nn  

19. Să se calculeze .4

6

5

6

5

7 CCC −−  

20. Să se calculeze .1

2007

2

2007

2

2008 CCC −−  

 

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. 
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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. 

13. Să se calculeze probabilitatea ca alegând un număr natural de două cifre acesta să fie cub perfect. 

 

5. Progresii. 

 

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

1
1

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. 



6 

 

9. Să se determine numărul real x, ştiind că 3−x , 4, 3+x 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. Se consideră progresia aritmetică 1)( nna  în care 61 =a şi 52 =a . Să se calculeze 7a . 

18. Se consideră progresia aritmetică 1)( nna  în care 52 =a şi 3=r . Să se calculeze 8a . 

19. Se consideră progresia geometrică 1)( nnb  în care 11 =b  şi 32 =b . Să se calculeze .4b  

20. Se consideră progresia aritmetică 1)( nna  în care 71 =a  şi 372 =a . Să se calculeze suma primilor 10 

termeni ai progresiei. 

21. Se consideră progresia aritmetică 1)( nna  în care 31 =a  şi 73 =a . Să se calculeze suma primilor 10 

termeni ai progresiei. 

22. Să se determine numărul real x ştiind că numerele x+1, 2x – 3 şi x – 3 sunt termeni consecutivi ai unei 

progresii aritmetice.  

23. Să se determine numărul real pozitiv x ştiind că şirul 1, x, x+2, 8, ... este progresie geometrică. 

24. Să se determine suma primilor 6 termeni ai progresiei aritmetice 1)( nna , în care 21 =a  şi .52 =a  

25. Să se determine numărul real x ştiind că numerele 5 – x, x +7 şi 3x +11 sunt termenii consecutivi ai unei 

progresii geometrice. 

26. Să se arate că numerele ,2log2  1

3C  şi 5 sunt termeni consecutivi ai unei progresii aritmetice. 

27. 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. 

28. Să se calculeze al cincilea termen al unei progresii aritmetice ştiind că primul termen al progresiei este 

7 şi al doilea termen este 9. 

29. Să se determine raţia progresiei geometrice 1)( nnb  ştiind că 31 =b  şi .312 =−bb  
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30. Să se demonstreze că şirul cu termenul general ,32 += nan  verifică relaţia ,21 =−+ nn aa  pentru orice 

*Nn . 

 

6. Ecuaţii iraţionale. 

 

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  

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  

 

7. Ecuaţii exponenţiale 

 

1. Să se determine soluţiile reale ale ecuaţiei 

x

x








=−

3

1
3 2

. 

2. Să se determine soluţiile reale ale ecuaţiei 3622 3 =+ +xx . 
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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

1
125 =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

5
22 =+ −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  

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
 

8. Ecuaţii logaritmice. 

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  
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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 .11log2 =+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  

 

 


