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SUBIECTUL  1 

               Se dă determinantul:  

  0 0 … 0 0  

   0 … 0 0  

0 x   … 0 0 
. 

 

… … … … … … …  

0 0 0 0 …    

a) Să se calculeze lim n
n

 ; 

b) Să se calculeze  
1
1

lim lim n
x n
x
 


 . 

Barem: 

 

a) Folosim regula minorilor pentru prima coloană şi obţinem: 

  

  

Deci  este o progresie geometrică de raţie   

Se obţine   ……………………………………………………. 3p 

  

  ……………………………….…. 2p 

  ………………………………..………….. 1p 

……………………………………………………………………..    1p 

 

SUBIECTUL  2 

 

Fie matricea A=  . 

a) Determinaţi cel mai mic  astfel încât ; 

b) Arătaţi că nu există nici o matrice  astfel încât  

 ; 

Barem: 

 

a)  

Cel mai mic n cerut este 4. ………………………………………………………………………….    2p 
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 Presupunem că există ,  astfel încât 

 . 

Fie   

   

             Atunci   ……….    2p 

              

             Se obţine  şi, conform ipotezei, rezultă   

               

             Notând  se obţine  ……………………………………. 2p 

             Cum  se obţine  sau  şi cum , rezultă concluzia.   …….. 1p 

 

 

SUBIECTUL  3  

 

Să se calculeze limitele: 

a)  unde  

b)   

 

Barem: 

a)  ………… 2p 

Se obţine că        

Analog deducem că   ………………………………….. 1p 

Deci limita cerută este  . ……………………………………………………………... 1p 

  ………………….. 1p 

 şi funcţia   este mărginită, deci    

   

Limita cerută este egală cu 1.  ………………………………………………………..      2p

  

SUBIECTUL  4  

 

Fie . 

a) Să se arate că pentru orice  ecuaţia  are soluţia unică ; 

b) Arătaţi că  ; 

c) Calculaţi . 
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Barem: 

a) Funcţia g ,  este continuă, strict crescătoare pe R şi 

 şi  de unde rezultă concluzia. ………………… 2p 

 şi scăzând membru cu membru          

obţinem: 

  , deci   

(  este strict descrescător.  ………………………………………….………….. 2p 

 Cum g continuă şi , deci mărginit. ………………….. 1p 

             Aşadar (  este convergent şi trecând la limită în relaţia  se obţine 

concluzia.  ……………………………………………………………..……….. 0,5p 

c)   

   ………………………………………………..     1,5p 

 

 


