
                                                                          
 
 

 
 
 
 
 

 
                                                   
  

Filiera Teoretică : profilul Real - Științe ale Naturii 

 

 

            Clasa a XI -a 

 
Problema 1.   

Notăm cu M mulţimea matricelor pătratice de ordin 3 care au ca elemente numere reale strict pozitive. 

a) Arătaţi că mulţimea M conţine atât matrice inversabile, cât şi matrice neinversabile. 

b) Demonstraţi că nu există nicio matrice inversabilă în M care să aibă ca inversă tot o matrice din M. 

 

Problema 2.   

Se consideră matricea 
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ℝ . Pentru un număr natural dat n, determinaţi valoarea minimă 

a numărului ( )det nA , atunci când x parcurge mulţimea numerelor reale.  

 

Problema 3.  

Spunem că funcţia [ ]: 2, 2f − → ℝ  este bună dacă are proprietăţile (i), (ii) şi (iii): 

(i) f este derivabilă; 

(ii) ( ) ( )2 2 0f f− ⋅ > ; 

(iii) mulţimea A ( ) ( ){ }2,2 | 0x f x= ∈ − =  are cardinalul egal cu 3. 

a) Daţi un exemplu de funcţie bună, scriind legea sa de corespondenţă.  

b) Demonstraţi că orice funcţie bună f are un punct de extrem local care aparţine mulţimii A. 

 

Problema 4. 

Laturile OA şi OB ale unghiului drept AOB∢  reprezintă două şosele în deşert. În punctul P, interior 
unghiului AOB∢ , există o oază; distanţa de la P la dreapta OA este de 1 km, iar distanţa de la P la dreapta OB 
este de 8 km. Dorim să construim o şosea rectilinie, care să treacă prin P, unind punctele M de pe semidreapta 
OA şi N de pe semidreapta OB. Determinaţi distanţele OM şi ON, astfel încât şoseaua (segmentul) MN să aibă 
lungime minimă.  

  

 
 
 

Notă: Timp de lucru 4 ore; Toate subiectele sunt obligatorii; Fiecare subiect este notat cu punctaje de la 0 la 7.    
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