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CLASA A IX-A
1. a) Fie ( a n )n∈* o progresie aritmetică cu raţia r ≠ 0 . Ştiind că suma primilor 10 termeni
este 55 şi că termenii a1 , a 3 şi a 9 , în această ordine formează o progresie geometrică,
determinaţi termenul general al şirului.
b) Patronul unui magazin de pantofi numerotează cutiile cu numere de la 1 la 20.
Având doua magazii, poate să depoziteze cutiile astfel încât suma numerelor de pe cutiile
dintr-o magazie să fie egală cu suma numerelor de pe cutiile din cealaltă magazie? Dar
dacă in plus doreşte ca în fiecare magazie să fie acelaşi număr de cutii?
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2. Fie f : ( 0, +∞ ) → , f ( x ) = −2 x +
x
a) Studiaţi monotonia funcţiei f.
15
b) Rezolvaţi inecuaţia f ( x ) ≥ − .
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a) Exprimaţi vectorii PM şi PN în funcţie de k si de vectorii PA, PC şi PD .
b) Să se arate că mijloacele segmentelor [AB], [MN] şi [CD] sunt puncte coliniare.
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4. Un elev îşi cheltuieşte într-o zi 30% din suma de bani pe care o are. În cea de a doua zi
cheltuieşte 40% din cât i-a ramas dupa prima zi. Ştiind că în cele doua zile a cheltuit 87
RON, determinaţi:
a) valoarea sumei iniţiale;
b) cât la sută reprezintă suma cheltuită in cea de a doua zi din suma cheltuită în prima
zi?

Nota: Timp de lucru 3 ore
Toate subiectele sunt obligatorii
Fiecare subiect este notat de la 0 la 7

