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Subiectele şi baremul general 
 

     10 puncte - acordate din oficiu 
 

 

1)      La un joc de biliard, unul dintre competitori este, la un moment dat, pus în situaŃia de a 

imprima o traiectorie curbilinie bilei B pe care urmează a o lovi cu tacul, spre a încerca, prin 

evitarea impactului cu alte bile sau cu marginea suprafeŃei de joc, să atingă o bilă B0, întru 

obŃinerea unui număr maxim de puncte. Se ştie faptul că, în raport cu un sistem rectangular de 

axe, imaginat cu originea O într-unul din colŃurile mesei de joc şi cu muchiile acesteia, ce 

pornesc din respectivul colŃ, drept axe Ox şi Oy, proiecŃia ortogonală, pe planul mesei, a 

centrului bilei B0 are coordonatele ���, ��� � (2,8) ( apreciate în centimetri ), iar proiecŃia 

centrului bilei B ar urma să parcurgă un arc al parabolei de ecuaŃie �� 	 4� � 0. Atât timp cât 
diametrul fiecăreia dintre bilele B şi B0 este de 5 centimetri, să se stabilească, pe baza problemei 

����� 	 ���� � �� 	 ���� | �, � � �,   �� 	 4� � 0�, 

 dacă tentativa jucătorului în cauză este una de succes sau nu. ( 10 puncte ) 

  

2)      Se ştie despre un şir de funcŃii diferenŃiabile că este doar punctual convergent pe o parte 

mărginită, deschisă şi convexă a mulŃimii comune de definiŃie a termenilor şirului. Este posibil 

ca şirul corespunzător al diferenŃialelor să fie uniform convergent pe respectiva submulŃime? 

JustificaŃi răspunsul.  

     Relativ la şirul ��������\���, cu ��: �0, �
��  �, unde 

����� � ��sin ��� � �cos ����
&
',  (� � �0, �

�� , � � ��\�1�, 
să se arate că, deşi este chiar uniform convergent pe orice subinterval deschis al �0, �

��, 
conŃinând punctul � � �

*, funcŃia sa limită nu este derivabilă pe respectivul subinterval. DaŃi o 

explicaŃie acestui fapt. ( 15 puncte ) 

3)      Să se determine mulŃimea de convergenŃă +, - �  a seriei ∑ /0'

��1�
2
�3�   şi să se arate că 

2����� � ln �1/
�6/, (� � +,, unde f este funcŃia sumă a seriei luată în consideraŃie. Utilizând 

acest rezultat, să se deducă apoi faptul că suma seriei numerice cu termen general 
�

���1��70'8&, 

� � �, este ln √2.  ( 15 puncte ) 

 
Precizări: Fiecare subiect este obligatoriu. Nota se calculează prin împărŃirea punctajului obŃinut la 5. 


