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TSR  la  “Matematică” / anul I / 2009-2010 
 

20 februarie 2010, de la 8:00 la 11:00 
 

Numele şi prenumele                                                                                           Anul şi grupa  
studentului participant :                                                                                   studentului participant
 

 : 

 
Subiectele şi baremul general pentru prima parte 

                                                         10 puncte - acordate din oficiu 
 
I.1)  Să se arate că mulţimea  a polinoamelor de o variabilă reală şi cu coeficienţi reali, 
înzestrată cu operaţiile 

   şi     ,  
unde  semnifică cel mai mare divizor comun al polinoamelor P şi Q, iar [P,Q] înseamnă cel 
mai mic multiplu comun al lor, are o structură algebrică de latice distributivă. ( 15 puncte )  

 
I.2)    Dovediţi că seria numerică cu termenul general  

 
,  

 
este  convergentă şi găsiţi suma ei. ( 10 puncte ) 
  
I.3)     Fie P3  mulţimea tuturor funcţiilor  , de expresie 

. 
a) Să se arate că, în raport cu adunarea uzuală a funcţiilor şi cu înmulţirea lor cu scalari reali, P3 

este un spaţiu liniar, de dimensiune 4, o bază a sa fiind B={ P1 , P2 , P3 , P4 }, unde 
 1 2 3 4  

b) Vedeţi că aplicaţia  P3 × P3  , definită prin  P3 , cu  
 

constituie un produs scalar pe P3 şi, plecând de la B, determinaţi, prin folosirea algoritmului 
lui Gram-Schmidt, o bază a lui P3 care să fie ortonormată în raport cu acest produs scalar.      
( 15 puncte ) 

 

 
Subiectele şi baremul general pentru partea a doua 

                                              10 puncte - acordate din oficiu 
 
II.1)     Să se aducă la forma redusă funcţionala pătratică , 

, 
după care să se precizeze semnificaţia geometrică a nucleului său. ( 10 puncte ) 
 



                                                                                                                                    

II.2)     Se consideră , definită prin 
 

 
 

a) Să se determine mulţimea punctelor critice ale lui  f. 
b) Să se găsească submulţimile de puncte din  în care hessiana funcţiei f este pozitiv şi 

respectiv negativ definită   ( 15 puncte ) 
 
II.3)     Dată fiind funcţia , exprimată prin 
 

 
. 

unde µ este un parametru real pozitiv, să se afle valoarea lui  µ  pentru care integrala improprie şi 
convergentă  

 

are valoarea 1. Cu µ  astfel determinat, să se analizeze apoi convergenţa integralei  
 

 

 
( 15 puncte ) 
 
 
 
      Precizări: 
                      1) Timpul de lucru alocat este de cel mult trei ore. 
                      2) Ambele secţiuni sunt obligatorii pentru toţi participanţii, cu excepţia aceluia care, 
pe baza situaţiei din timpul semestrului, este suficient să se ocupe doar de tratarea părţii a doua     
( după cum se specifică în tabelul corespunzător de participare ). 
                     3) Atât pentru prima, cât şi pentru a doua parte, nota se calculează prin împărţirea la 
5 a punctajului corespunzător obţinut. 
                     4) La final, după completarea rubricilor relative la numele şi prenumele studentului 
participant la test precum şi la grupa şi anul din care face studentul în cauză parte, prezenta filă cu 
enunţuri ale subiectelor TSR se va plia peste toate celelalte foi cu rezolvările realizate şi se vor 
preda, laolaltă, unuia dintre supraveghetorii din sală, pe baza semnăturii depuse în tabelul de 
rigoare. 
 
 
                                                    F. Olariu, C. Forăscu, A. Alexandru, F. Iacob / 19.02.2010                   


