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Programa
Elemente de algebră
Progresii aritmetice şi geometrice.
Funcţii: funcţia parte întreagǎ, funcţia radical, funcţia de gradul al doilea, ecuaţii iraţionale, funcţia exponenţialǎ şi funcţia
logaritmicǎ, ecuaţii exponenţiale şi ecuaţii logaritmice.
Sisteme de ecuaţii neliniare, Permutări, aranjamente, combinări, Binomul lui Newton.
Numere complexe sub formǎ algebricǎ.
Matrici, determinanţi, sisteme de ecuaţii liniare.
Legi de compoziţie. Grupuri. Inele şi corpuri. Inele de polinoame cu coeficienţi într-un corp comutativ.

Elemente de geometrie şi trigonometrie:
Funcţii trigonometrice. Relaţii între funcţii trigonometrice. Aplicaţii trigonometrice în geometria plană: teorema cosinusului,
teorema sinusurilor, rezolvarea triunghiurilor. Dreapta în plan. Ecuaţii ale dreptei. Condiţii de paralelism şi condiţii de
perpendicularitate a două drepte. Calcule de distanţe şi arii.

Elemente de analiză matematică :
Limite de funcţii. Continuitate. Derivabilitate. Aplicaţii ale derivatelor în studiul variaţiei funcţiilor. Primitive. Integrala definită.
Aplicaţii ale integralei definite : aria unei suprafeţe plane, volumul unui corp de rotaţie.

Bibliografie:
1.

Manualele alternative aprobate de M.E.C. pentru clasele IX, X, XI, XII;

2.

T. Banzaru, N. Boja, O. Lipovan, A. Kovacs, Gh. Babescu, P. Gavruta, D. Rendi, I. Mihut, D. Daianu, D. Paunescu, C. Milici,
R. Anghelescu - Teste grilǎ de Matematicǎ pentru examenul de bacalaureat şi admiterea în învǎţǎmântul superior, Ed.
Politehnica, Timişoara, Ediţia 2007 sau 2010.
(http://www.upt.ro/administrare/dgac1/file/2012-2013/admitere2013/licenta/Teste_grila_mate_admitere_2013.pdf)
Culegere de probleme pentru examenul de admitere la: Facultatea de Automatica si Calculatoare, Facultatea de Electronica
si Telecomunicatii, Facultatea de Arhitectura, Ed. Politehnica, 2011.
(http://www.upt.ro/administrare/dgac1/file/2012-2013/admitere2013/licenta/Culegere_de_probleme.pdf)

3.

Notǎ: Subiectele de examen selectate vor conţine probleme de tipul celor conţinute în ultimele doua referinţe bibliografice.
Subiectele de examen, pentru note până la 8.00, se extrag exclusiv din referinţa bibliografică 3. (cu eventuale modificări
minore) iar restul subiectelor vor proveni din referinţa bibliografică 2.

