INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN BISTRIŢA-NĂSĂUD
Examenul de bacalaureat naţional 2013
Proba E. c) simulare 14.05.2013
Matematică M4 – pedagogic
Filiera vocaţională, profilul pedagogic, specializarea învăţător-educatoare.



Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu
Timpul de lucru efectiv este de 3 ore
SUBIECTUL I
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(30 puncte)
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1. Să se demonstreze că numărul √
√
√
(
)
2. Se consideră ecuaţia
, cu soluţiile
. Să se determine
(
)
astfel încât
3. Să se rezolve ecuaţia
4. Să se calculeze valoarea TVA-ului pentru un produs tiind ca preţul de vânzare al
produsului este 6200 lei (procentul TVA este de 24%) din preţul de producţie.
5. În reperul cartezian xOy se consideră punctele A(2,1), B(2,-1) i C(4,3). Să se calculeze
lungimea medianei duse din vârful A al triunghiului ABC.
6. Fie triunghiul ABC cu AB=4, BC=6 i AC=5. Determinaţi cosA.
SUBIECTUL II
Pe mulţimea numerelor întregi se definesc legile de compoziţie

(30 puncte)
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Să se arate că
) (
) (
Să se verifice dacă (
)
Să se rezolve în Z ecuaţia
Să se calculeze
(
) unde este elementul neutru în (
elementul neutru în ( ).
(
)
e) Rezolvaţi în Z sistemul {
(
)
f) Verificaţi dacă ( ) este grup comutativ
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SUBIECTUL III
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Se consideră sistemul sistemul {

) iar

(30 puncte)
. Fie A matricea sistemului.

a) Calculaţi determinantul matricei sistemului.
b) Arătaţi că pentru orice
matricea sistemului este inversabilă.
c) Rezolvaţi sistemul pentru a=1.
2. În planul xOy se consideră dreptele de ecuaţii
(AB): x+2y-2=0
(BC): 2x-3y+10=0
(CA): 3x-y-6=0
a) Calculaţi aria triunghiului determinat de intersecţia celor trei drepte
b) Determinaţi lungimea segmentului BC
c) Calculaţi distanţa de la punctul A la dreapta BC.

