Sesiunea august 1999
5.Profilurile fizică-chimie şi chimie-biologie - proba f
Varianta nr.2

I. (40 puncte)
1) (8p) Se considerã expresia E(x,m)=

1
1
2


, m parametru real. Sã se arate cã pentru orice mR
xm xm4 x4

ecuaţia E(x,m)=0 are rãdãcini reale.
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2) (16p) Se considerã dezvoltarea 
 x lg x  , nN , xR, x>0.
8
 x

a) Să se determine n dacă diferenţa dintre coeficientul binomial al celui de al treilea termen şi coeficientul

binomial al celui de al doilea termen al dezvoltării este 27.
b) Pentru n=9, verificaţi dacă există valori ale lui x, astfel încât al doilea termen al dezvoltării să fie 900.
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3) (16p) Se consideră mulţimea G=(-3,3) pe care definim operaţia: x * y 
9  xy
a) Să se arate că operaţia ,,*” este lege de compoziţie pe G.
b) Să se demonstreze că (G,*) formează o structură de grup comutativ.

II. (35 puncte)
1) (12p) Se consideră funcţiile fp:(0,)R, f p ( x) 

p ln x

, p  N . Să se demonstreze că, pentru orice pN, funcţia
x
x

fp are un singur punct de minim.
Se notează cu xp punctul de minim şi cu yp valoarea minimă a funcţiei fp.
Să se arate că şirul sp=y0+y1+…+yp, pN, este convergent şi să se calculeze limita sa.
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2) (23p) Se consideră funcţia f:RR, f ( x)   2
 ln x , x [1,  )
 x
a) Să se demonstreze că funcţia admite primitive pe R şi să se afle o primitivă a sa.
b) Să se calculeze aria suprafeţei plane limitate de graficul funcţiei f, axa Ox şi dreptele de ecuaţii x=-1, x=0.

III. (15puncte)

În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele A(3,0), B(0,2).
a) Să se determine coordonatele punctului D, mijlocul segmentului [AB]. Scrieţi ecuaţia mediatoarei d a

segmentului [AB].
b) Să se determine coordonatele următoarelor puncte:
- {E}=dOB, {F}=dOA.
- M mijlocul segmentului [AE] şi N mijlocul segmentului [BF].
Sã se verifice dacã MD şi ND sunt perpendiculare. Dar MO şi ON ?

