
 

  

 
 

 
Str. General Berthelot, nr. 28-30                                                                                           Str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 8B, Slatina, 230015,  jud. Olt                                                                                         

sector 1, 010168, București                                                                                                                                   E-mail ISJ: secretariat@isjolt.ot.edu.ro 

Tel: +40 (0)21 4056200                                                                                              Tel: +40 (0)249 410927 

Fax:   +40 (0)21 4056300                                                                                                                                                          Fax:   +40 (0)249 412801 

www.edu.ro                                                                                                                                                                                             www.isjolt.ro 

Examenul  național de bacalaureat 2022 
Proba E. c) 

  Matematică M_pedagogic 
Simulare  

 
Filiera vocațională, profilul pedagogic, specializarea învățător-educatoare  

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă zece puncte din oficiu.  

• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore. 

  
 

SUBIECTUL I                                                                                                                         (30 de puncte) 
 

  5p        1. Arătați că  (√5 + 1)
2

+ (√5 − 1)
2

= 12 

  5p        2. Ordonați crescător numerele reale 𝑙𝑜𝑔2 16 ; 𝑙𝑜𝑔3 27 ; (
7

2
)

1

. 

  5p        3. Să se rezolve în R  ecuația:  3 𝑥
2−7 = 39 

  5p        4. Determinați numerele reale a, știind că punctul A(a;a+4) aparține graficului funcției f: R→R,  

                    f(𝑥) = 𝑥2 − 2. 

  5p        5. Să se determine a∈R, știind că 2𝑥1 + 5𝑥1𝑥2 + 2𝑥2 = 0 unde  𝑥1, 𝑥2 sunt soluțiile ecuaței  
                         𝑥2 − 3𝑥 + 𝑎 = 0.  
  5p        6. Triunghiul ABC are laturile AC=5, BC=13, AB=12. Să se calculeze sinB+sinC. 

 
 

SUBIECTUL al II-lea                                                                                                              (30 de puncte) 
 

                     Pe mulțimea numerelor reale se definește legea de compoziție x∗y=x+y-2 

  5p       1. Calculați (-2) ∗2 

  5p       2. Să se demonstreze că legea „∗ "  este asociativă. 

  5p       3. Verificați dacă e=2 este element neutru al legii de compoziție " ∗ " 

  5p       4. Să se determine numărul real x , știind că (𝑥 + 2))  ∗ 𝑥 = 2022 

  5p       5. Rezolvați în mulțimea numerelor reale ecuația   9𝑥 + 3𝑥 = 0 

  5p       6. Arătați că: 𝑥2 ∗
1

𝑥2
≥ 0 pentru orice număr real nenul. 

 

 

SUBIECTUL  al  III-lea                                                                                                         (30 de puncte) 

 

           Se consideră matricele 𝐴 = (
𝑎 1

  −1    𝑎
),  unde  a este număr real. 

 

   5p      1. Să se calculeze det(A(0)) 

   5p      2. Arătați că 4∙A(1)-3∙A(-1)=A(7) 

   5p      3. Să se determine numerele reale a știind că det(A(a))=10 

   5p      4. Arătați că det(A(a)-I2)>0 pentru orice număr real a, unde 𝐼2 = (
1 0
0 1

)   

   5p      5. Să se determine valorile întregi ale lui a pentru care Tr(A2(a))=0 

   5p      6. Determinați numărul  matricele A(a) ,unde a este număr întreg  și det(A(a))≤401.  
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