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Programa
Elemente de algebră
Progresii aritmetice şi geometrice.
Funcţii: funcţia parte întreagă, funcţia radical, funcţia de gradul al doilea, ecuaţii iraţionale, funcţia exponenţială şi funcţia
logaritmică, ecuaţii exponenţiale şi ecuaţii logaritmice.
Sisteme de ecuaţii neliniare, Permutări, aranjamente, combinări, Binomul lui Newton.
Numere complexe sub formă algebrică.
Matrici, determinanţi, sisteme de ecuaţii liniare.
Legi de compoziţie. Grupuri. Inele şi corpuri. Inele de polinoame cu coeficienţi într-un corp comutativ.
Elemente de geometrie şi trigonometrie:
Funcţii trigonometrice. Relaţii între funcţii trigonometrice. Aplicaţii trigonometrice în geometria plană: teorema cosinusului,
teorema sinusurilor, rezolvarea triunghiurilor. Dreapta în plan. Ecuaţii ale dreptei. Condiţii de paralelism şi condiţii de
perpendicularitate a două drepte. Calcule de distanţe şi de arii.
Elemente de analiză matematică :
Limite de funcţii. Continuitate. Derivabilitate. Aplicaţii ale derivatelor în studiul variaţiei funcţiilor. Primitive. Integrala definită.
Aplicaţii ale integralei definite: aria unei suprafeţe plane, volumul unui corp de rotaţie.
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Notă : Subiectele de examen vor fi alcătuite din probleme de tipul celor conţinute în ultima referinţă bibliografică. Pentru note pană la 8.00 vor fi
propuse probleme de tipul celor fără asterisc, iar restul subiectelor vor fi alcătuite din probleme de tipul celor cu asterisc.

