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Cuprins: 

I. Funcții și ecuații 

1. Funcția putere 

2. Funcția radical 

3. Funcția exponențială 

4. Funcția logaritmică 

5. Funcții trigonometrice 

6. Injectivitatea, surjectivitatea,bijectivitatea funcțiilor și funcții inverse 

7. Ecuații iraționale 

8. Ecuații exponențiale 

9. Ecuații logaritmice 
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La sfârșitul semestrului I, elevii vor fi capabili: 

 Sa calculeze valoarea unor numere reale scrise sub formă de puteri, radicali, 
logaritmi 

 Să compare numere reale scrise sub formă de puteri, radicali, logaritmi; 
 Să aplice în exerciţii de calcul regulile de operare cu puteri, radicali, logaritmi;  
 Să identifice partea reală şi partea imaginară a unui număr complex  
 Să calculeze conjugatul şi modulul unui număr complex dat 
 Să efectueze operaţii cu numere complexe 
 Să reprezinte imaginea geometrică a unui număr complex  
 Să determine soluţiile complexe ale ecuaţiilor de gradul II şi ale unor ecuaţii 

bipătrate 
 Să calculeze completeze tabele de valori pentru funcţii date şi să reprezinte grafic 

punctele obţinute; 
 Să identifice proprietăţile de monotonie, semn, bijectivitate, concavitate, pe domenii 

date, prin analiza graficului unei funcţii date; 
 să utilizeze graficul unei funcţii  pentru identificarea numărului de soluţii ale unei 

ecuaţii fundamentale; 
 Să rezolve ecuaţii iraţionale, exponenţiale, logaritmice, trigonometrice 

fundamentale cu ajutorul algoritmilor specifici 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1.Funcția putere cu exponent natural f:R→D, f(x) = nx , n din N și n≥2 
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Definiție Funcția f:R→R, f(x) = 
nx ,  

n∈N*, se numește funcția 
putere de gradul n. 

 

Observații: 

1) Dacă n = 1, atunci f(x) = x 
este funcția putere de gradul I. 

2) Dacă n = 2, atunci f(x) = 2x  
este funcția putere de gradul al 
II-lea. 

3) Dacă n = 3, atunci f(x) = 3x  
este funcția putere de gradul al 
III-lea. 

 

Teoremă Fie n∈N* și f:R→R,  

f(x) = nx . Atunci: 

 

a) Funcția f este funcție pară 
pentru   

n par și funcție impară pentru  
n impar. 

 

1. Funcția f:R→R, f(x) = nx 2 , n∈N*, are 
proprietățile: 

- este funcție pară și are axa OY axă de  
simetrie a graficului; 

- este strict descrescătoare pe intervalul 
…….. 

- este strict crescătoare pe intervalul 
……….. 

- nu este surjectivă, nu este injectivă, nu 
este  

……………………. 

- este funcție convexă pe R. 

 

2. Funcția f:R→R, f(x) = 12 +nx , n∈N*, are 
proprietățile: 

- este funcție impară și are punctul O(0, 0) 
centru  de  simetrie al graficului; 

- este strict crescătoare pe….. 

- este surjectivă,  este injectivă,  este 
……………. 

- este funcție concavă pe intervalul ……… 

- este funcție convexă pe intervalul ……… 

 

3. Reprezentați în același sistem XOY de 
coordonate graficele funcțiilor f:R→R, 
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b) Pentru  n impar funcția f 
este strict crescătoare. 

 

c) Pentru  n par funcția f este 
strict descrescătoare pe 
intervalul (-∞ , 0]  

și strict crescătoare pe 
intervalul  

[0, +∞ ). 

 

 

f(x) = nx 2 ,  n∈{1, 2}. 

 

4. Reprezentați în același sistem XOY de 
coordonate graficele funcțiilor f:R→R, 

f(x) = 12 +nx , n∈{1, 2}. 

 

5. Reprezentați în același sistem XOY de 
coordonate graficele funcțiilor f:R→R, 

f(x) = 2x și  g:R→R, g(x) = 3x . 

 

6.  Reprezentați graficele funcțiilor 
f:R→R,  

f(x) = 2x + x  și  g:R→R, g(x) = 3x + x  și  
studiați proprietățile lor. 

 

(pentru a completa acest tabel va rog sa folositi manualul de matematica si sa 
cititi de la pag 96,pag 97) 

2.Funcția radical f:D→R, f(x) = n x , n din N și n≥ 2. Proprietăți 

 

 

 

Definiție Funcția f:[0, )∞ →R,      

f(x) = n x2 , n∈N*, se numește 
funcția radical de ordin par. 

 

 

 

 

1.  Reprezentați în același sistem 
XOY de coordonate graficele 
funcțiilor  f:[0, )∞ →R,      f(x) = 

n x2 și graficele funcțiilor g:R→R,  
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Proprietăți: 

1) Funcția f este …………………... 

 

2) Funcția f este …………………... 

 

3) Funcția f este …………………... 

 

Definiție Funcția f:R→R,             

f(x) = 12 +n x , n∈N*, se numește 
funcția radical de ordin impar. 

 

Proprietăți: 

1) Funcția f este …………………... 

 

2) Funcția f este …………………... 

 

3) Funcția f este …………………... 

 

4) Funcția f este …………………... 

 

 

5) Funcția f este …………………... 

g(x) = nx 2 ,  n∈{1, 2}. 

 

 

2. Reprezentați în același sistem 
XOY de coordonate graficele 
funcțiilor  f:R→R,       

f(x) = 12 +n x și graficele funcțiilor 
g:R→R,  

g(x) = 12 +nx ,  n∈{1, 2}. 

 

 

3. Reprezentați graficele funcțiilor 
f, g:D→R,  

f(x) = n x2 1+   și g(x) = n x2 2  , 
n∈{1, 2}. 

 

 

4. Reprezentați graficele funcțiilor 
f, g:D→R,  

f(x) = 12 1+ +n x   și g(x) = 12 3+n x  , 
n∈{1, 2}. 

 

 

5. Determinați grafic numărul 
soluțiilor distincte  



Colegiul Tehnic ”IOAN C. ṢTEFĂNESCU”, IAȘI 

 

Suport de curs clasa a X-a Page 6 

 

ale ecuațiilor: 

a) .2 xx =  

b) .3 xx =  

c) .xx =  

d) .2xx =  

e) .3 xx =  

f) .33 xx =  

 
 

(pentru a completa acest tabel va rog sa folositi manualul de matematica si sa 
cititi de la pag 99,pag100) 

 

3.Funcţia exponenţială 

Definiţie: Funcţia de forma ( ) xaxfRf =+∞→ )(,;0: , unde 0>a  şi 1≠a  se numeşte funcţie 
exponenţială. 

a) Graficul funcţiei exponenţiale xaxf =)( , unde 0>a  şi 1≠a : 

 

                   Fig. 26.1                                      Fig. 26.2 

 

b)  Proprietăţi ale funcţiei exponenţiale: 

0<a<1 

  0   x 

y 

1 
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P1: Domeniul de definiţie al funcţiei este: RfD =)( . 

 

P2: Mulţimea valorilor funcţiei este: ),0()( ∞+=fE . 

 

P3: Funcţia nu este nici pară şi nici impară , deoarece x
x

x a
a

a ≠=− 1 . 

 

P4: Funcţia nu este periodică. 

 

P5: Graficul funcţiei exponenţiale intersectează axa Oy în punctul )1,0(A , deoarece 10 =a . 
Graficul funcţiei exponenţiale nu intersectează axa Ox. 

 

P6: Semnele funcţiei exponenţiale:  0)( >xf  pentru Rx∈∀ . 

P7: Monotonia funcţiei: 

  a)  Pentru 1>a  funcţia exponenţială este strict crescătoare pe R; 

  b)  Pentru 10 << a  funcţia exponenţială este strict descrescătoare pe R.. 

 

P8: Funcţia exponenţială este bijectivă şi inversabilă şi inversa ei este funcţia logaritmică  
xxfRf alog)(,);0(: 11 =→∞+ −− , unde 0>a  şi 1≠a . 

 

P9: Funcţia exponenţială este mărginită inferior (de jos) şi este nemărginită superior, deoarece 
),0()( ∞+=fE , 0)(inf =

∈
xf

Rx
, iar +∞=

∈
)(sup xf

Rx
. 
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P10: Graficul funcţiei exponenţiale este convex pe R. 

4. Funcţia logaritmică 

Definiţie: Funcţia de forma xxfRf alog)(,),0(: =→∞+ , unde 0>a  şi 1≠a  se numeşte 

funcţie logaritmică. 

Să ne reamintim!!! 

1. Logaritmul unui număr (real pozitiv). Proprietăţile logaritmilor 

Definiţie: Se numeşte logaritmul în baza a (unde a>0 şi 1≠a ) a numărului strict pozitiv b, 
exponentul puterii la care trebuie ridicat numărul a pentru a obţine numărul b. 

• Se notează:  balog .   

• Se citeşte:  

1) logaritmul în baza a al numărului b;  2) logaritmul numărului b în baza a; 

3) logaritmul în baza a al lui b;              4) logaritmul lui b în baza a. 

• Numărul a se numeşte baza logaritmului;  

• Numărul b se numeşte numărul de sub logaritm;  

• Numărul balog=α  se numeşte logaritmul în baza a al numărului b. 

• Conform definiţiei: a) 











=

>
≠
>

⇔=

ba
b
a
a

ba

α

α
0
1
0

log  b) 











=
>
≠
>

⇔=

bx
b
a
a

ba

a

x

log
0
1
0
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• Proprietăţile logaritmilor: 

1) ba ba =log  (formula condensată a logaritmilor) 
2) 1log =aa , unde a>0, a ≠1 
3) 01log =a , unde a>0, a ≠1 

4) bnb a
n

a loglog ⋅= ,  (a>0, a≠1, b>0) 

5) b
m

b aam log1log ⋅=  

6) yxyx aaa loglog)(log +=⋅ , unde x>0 şi  y>0          (logaritmul produsului) 

7) yx
y
x

aaa logloglog −=







, unde x>0 şi  y>0             (logaritmul câtului) 

8) balog =
ablog

1    (formula de trecere de la baza a la baza b) 

9) balog =
a
b

c

c

log
log

    (formula de trecere de la baza a la baza c) 

10) 
a
b

a
b

a
b

ba lg
lg

log
log

log
log

log
10

10 ===   (formula de trecere de la baza a la baza  10) 

11) balog =
a
b

e

e

log
log

=
a
b

ln
ln  (formula de trecere de la baza a la baza e) 

12) n
a an log= ;  0 = 1loga ; 1= aalog  

13) bbb lgloglog10 == se numeşte logaritm zecimal al numărului b 
14) bbe lnlog =  se numeşte logaritm natural al numărului b 
15) ab cc ba loglog =   
(Se aplică la rezolvarea unor ecuaţii şi la demonstrarea unor identităţi). 

De reținut! 

 1) Numărul iraţional  e=2,71828182…se numeşte numărul lui Euler.  

2) Funcţia logaritmică este:  f: ( ) R→+∞;0 , f (x)= xalog , 1,0 ≠> aa . 

 

 

 

Logaritmi – Fisa de lucru 

Rezolvă singur! 
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• Să se calculeze : 

•  

•  

•  

•  

•  
• Să se determine valorile reale ale lui x, pentru care sunt definiţi logaritmii: 

•  

•  

•  

•  

•  
• Folosind proprietatile logaritmilor sa se calculeze : 
• .10log6log5log 333 −+  

•  

•  

•  

•  

•  
• Folosind formula de schimbare a bazei sa se calculeze : 

•  

•  

•  

•  
• Aflati x din egalitatile: 

•  

•  
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•  
• Sa se logaritmeze expresiile : 

• E=2a, E=3ab și   
 

Funcția logaritmică 

a) Graficul funcţiei logaritmice xxf alog)( = , unde 0>a  şi 1≠a : 

              

            Fig. 2.1                                          Fig. 2.2 

 

b)  Proprietăţi ale funcţiei logaritmice: 

P1: Domeniul de definiţie al funcţiei logaritmice este: ),0()( ∞+== ∗
+RfD . 

 

P2: Mulţimea valorilor funcţiei logaritmice este: RfE =)( . 

 

P3: Funcţia logaritmică nu este nici pară şi nici impară, deoarece domeniul ei de definiţie 
),0()( ∞+=fD  nu este simetric faţă de originea sistemului de coordonate )0;0(O . 

 

P4: Funcţia logaritmică nu este periodică. 

 

P5: Graficul funcţiei logaritmice intersectează axa Ox în punctul )0;1(A , deoarece 01log =a .  
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       Graficul funcţiei logaritmice nu intersectează axa Oy, deoarece )(0 fDx ∉= . 

 

P6: Semnele funcţiei logaritmice: 

a) Dacă 1>a , atunci 0)( >xf  pentru );1( ∞+∈x  şi 0)( <xf  pentru )1;0(∈x ; 

b) Dacă 10 << a , atunci 0)( >xf  pentru )1;0(∈x  şi  0)( <xf  pentru );1( ∞+∈x . 

 

P7: Monotonia funcţiei logaritmice: 

a) Pentru 1>a  funcţia logaritmică este strict crescătoare pe );0( ∞+ ; 

b) Pentru 10 << a  funcţia logaritmică este strict descrescătoare pe );0( ∞+ . 

 

P8: Funcţia logaritmică este bijectivă şi inversabilă şi inversa ei este funcţia exponenţială 

( ) xaxfRf =+∞→ −− )(,;0: 11 , 0>a  şi 1≠a . 

 

P9: Funcţia logaritmică este nemărginită, deoarece RfE =)( . 

 

P10: Graficul funcţiei logaritmice este convex pe R pentru 10 << a şi este concav pe R pentru 
1>a . 

 

 

 

 

 

5.Funcții trigonometrice 
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Tabel trigonometric 

  

Reprezentarea grafică a funcțiilor sinus și cosinus 

Pentru a reprezenta grafic aceste funcții, construim tabelele de valori: 

 

 

Graficele lor sunt reprezentate mai jos: 
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unde, punctele de pe grafic 

au coodonatele:   și . 
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unde, am reprezentat punctele: 
  și . 

Observații: 

• Axa  se mai numește axa cosinusurilor; 
• Axa  se mai numește axa sinusurilor. 

Proprietățiile funcțiilor sinus și cosinus 

 Mărginirea funcțiilor sin și cos  

Funcțiile sinus și cosinus sunt mărginite. 
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Avem , ceea ce este echivalent cu , respectiv 
, oricare ar fi   

Pe graficele de mai sus, am evidențiat mărginirea acestor funcții prin dreptele punctate, 
paralele la axa , care trec prin , respectiv . 

Paritatea / imparitatea funcțiilor sin și cos  

a. Funcția sinus este o funcție impară: , oricare ar fi   
b. Funcția cosinus este o funcție pară: , oricare ar fi   

Observație: 

Cum funcția sinus este o funcție impară, graficul acesteia este simetric față de originea 
axelor. 

Intersecția graficelor cu axele  

i. Intersecția cu axa . Avem că: 
o  , dacă și numai dacă , cu ; 

atunci ; 

o , dacă și numai dacă , cu ; 

atunci . 
ii. Intersecția cu axa . În acest caz, avem că: 

o ; 
o . 

Pe graficele de mai sus, se observă că punctele de intersecție cu axa 

 sunt: , iar cele care se intersectează cu 
axa  sunt  și . 

Monotonia funcțiilor sin și cos  

Funcțiile  și  nu sunt monotone pe mulțimea , dar: 
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1. funcția  este strict crescătoare pe intervalul închis , 
pentru  și este strict descrescătoare pe intervalul 

închis ; 

2. funcția  este strict crescătoare pe intervalul închis , 
pentru , respectiv este strict descrescătoare pe intervalul 

închis .  

Periodicitatea funcțiilor sin și cos  

Funcțiile sin și cos sunt periodice, de perioadă  și de perioadă 
principală . 

 ; 
 . 

Observație: 

Având perioadă principală , studiul acestor funcții se poate reduce la un interval de 
lungime .  

Bijectivitatea funcțiilor sin și cos  

Funcțiile sin și cos nu sunt bijective pe mulțimea , dar vom alege restricțiile lor bijective: 

• ; 
• . 

Observație: 

Cu ajutorul acestor restricții bijective, vom defini în secțiunea următoare, funcțiile 
trigonometrice inverse  (arcsinus) și  (arccosinus). 

Semnul funcțiilor sinus și cosinus 

1. Funcția sinus: 
a. ; 
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b. . 
2. Funcția cosinus: 

a. ; 

b. . 

• Funcția tangentă și funcția cotangentă 

Definirea funcțiilor tangentă și cotangentă 

Funcțiile tangentă, respectiv cotangentă sunt compuse din funcțiile sinus și cosinus. 

Funcția tangentă  

Fie , astfel încât , adică  . 

Definim raportul  , ca fiind funcția tangentă a numărului , notată cu . 

Avem funcția tangentă: 

. 

Funcția cotangentă  

Fie , astfel încât  , adică   . 

Definim raportul   , ca fiind funcția cotangentă a numărului , notată cu  . 

Avem funcția cotangentă: 

. 
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Reprezentarea grafică a funcțiilor tangentă și cotangentă 

Pentru a reprezenta grafic aceste funcții, construim următoarele tabele: 

 

 

Reprezentarea grafică a acestor funcții este redată în figurile de mai jos: 
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Proprietățiile funcțiilor tangentă și cotangentă 

Mărginirea funcțiilor tg și ctg  

Atât imaginea funcţiei tg, cât și imaginea funcției ctg, este reprezentată de întreaga mulţime a numerelor 
reale, așadar funcţiile tg și ctg nu sunt mărginite, deoarece există puncte în care acestea tind la infinit 
(vezi imaginile de mai sus). 

În acest caz avem că: 
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• pentru funcția tangentă, dreapta de forma  este o asimptotă 
verticală la graficul funcției tangentă. 

• dreapta de forma , reprezintă pentru funcția cotangentă, asimptota 
verticală la graficul acestei funcții. 

Aceste asimptote la graficele celor două funcții, sunt reprezentate în figurile de mai sus prin 
liniile punctate. 

Paritatea / imparitatea funcțiilor tg și ctg  

i. Funcția tangentă este o funcție impară, deoarece, prin definiție, ea reprezintă 
raportul dintre o funcţie impară (sin) şi una pară (cos): 

. 

ii. Funcția cotangentă este, deasemenea, o funcție impară, deoarece, asemenea 
funcției tangentă, prin definiție, ea este raportul dintre o funcție pară (cos) și o 
funcție impară (sin): 

. 

Observație: 

Cum funcțiile tg și ctg sunt ambele funcții impare, graficele acestora sunt simetrice în raport 
cu originea axelor, așa cum se poate observa în figurile de mai sus. 

Monotonia funcțiilor tg și ctg 

Funcțiile tg și ctg nu sunt monotone pe mulțimea numerelor reale, dar: 

• funcția tg este strict crescătoare pe intervalele determinate de două asimptote 
verticale consecutive; 

• funcția ctg este strict descrescătoare pe intervalele determinate de două asimptote 
verticale consecutive. 

Periodicitatea funcțiilor tg și ctg 

a. Funcția tg este o funcție periodică, de perioadă  și perioadă 
principală :  
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. 

b. Funcția ctg este o funcție periodică, de perioadă  și perioadă 
principală :  

. 

Bijectivitatea funcțiilor tg și ctg 

Cum funcțiile sin și cos nu sunt bijective pe mulțimea , ne rezultă că nici funcțiile tg și 
ctg nu sunt bijective pe mulțimea , dar, asemenea funcțiilor sin și cos, funcțiile tg și 
ctg au restricții bijective:  

• ; 

• . 

Observație: 

Cu ajutorul acestor restricții bijective, vom defini în secțiunea următoare, funcțiile 
trigonometrice inverse arctg (arctangentă ) și arcctg (arccotangentă ). 

(studiați din manual de la pagina 120 pana la pag 122) 

 

 

 

6.Injectivitatea, surjectivitatea,bijectivitatea funcțiilor și funcții inverse 

FUNCȚIA INJECTIVĂ 
DEF –Fie o funcție f:A->B, A,B⊆R. Funcția f se numește INJECTIVĂ dacă oricare ar fi x1 și 
x2 din A, cu x1≠x2 rezultă că f(x1)≠f(x2). 

În exerciții puteți utiliza următoarea proprietate pentru a demonstra INJECTIVITATEA unei 
funcții: 

Funcție f:A->B, A,B⊆R este INJECTIVĂ dacă:  
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• f(x1)=f(x2) => x1=x2 , oricare ar fi x1 și x2 din A. 

 

EXEMPLU INJECTIVITATE: 

 Arătați că f:R->R, f(x)=3x-1 este injectivă. 

Rezolvare: f(x1)=f(x2)=> 3x1-1=3x2-1/+1 =>3x1=3x2/:3 =>x1=x2 =>f este injectivă. 

 

PROPRIETĂȚI INJECTIVITATE: 

 Orice funcție strict monotonă este injectivă. 
 Compunerea a două funcții injective este tot o funcție injectivă. 
 INJECTIVITATE (cu graficul funcției) 

o  -Funcția f:A->B este injectivă dacă orice paralelă (y=b∈B) dusă printr-un punct 
al codomeniului la axa Ox intersectează graficul în cel mult un punct. În caz 
contrar funcția f nu este injectivă. 

 Exemple studiate de funcții injective: 

o  funcția de gradul 1(f:R->R, f(x)=ax+b, a≠0, a,b∈R),  

o funcția cubică (f:R->R, f(x)=x³) 

o funcția radical de ordinul 2 și funcția radical de ordinul 3. 
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FUNCȚIA SURJECTIVĂ 
DEF –Fie o funcție f:A->B, A,B⊆R. Funcția f se numește SURJECTIVĂ dacă pentru orice y din 
codomeniu( ∀y∈B), există un x în domeniul de definiție(∃x∈A) astfel încât y=f(x). 

PROPRIETĂȚI SURJECTIVITATE: 

• Funcția f:A->B este surjectivă dacă și numai dacă Imf=B. 
• Compunerea a două funcții surjective este tot o funcție surjectivă. 
• SURJECTIVITATE (cu graficul funcției) -Funcția f:A->B este surjectivă dacă orice paralelă 

(y=b∈B) dusă print-un punct al codomeniului la axa Ox intersectează graficul în cel puțin un punct (dacă 
nu intersectează graficul în nici un punct atunci f nu este surjectivă). 

EXEMPLU SURJECTIVITATE:  f:(-∞,1)->(4,+∞), f(x)=5-x este surjectivă. 

FUNCȚIA BIJECTIVĂ 
DEF –Fie o funcție f:A->B, A,B⊆R. Funcția f se numește BIJECTIVĂ dacă f 
este atât INJECTIVĂ cât și SURJECTIVĂ. 

PROPRIETĂȚI BIJECTIVITATE: 

• Funcția f este BIJECTIVĂ dacă pentru orice y∈B, ecuația f(x)=y are O SINGURĂ SOLUȚIE. 

EXEMPLU BIJECTIVITATE:  f:[0,+∞)->[3,+∞), f(x)=2x+3 este BIJECTIVĂ. 

 

1.) Arătaţi că fiecare din următoarele funcţii este injectivă: 

( ) 32;: 11 −=→ xxff RR  

[ ) ( ) 4;;2: 2
22 −=→∞ xxff R  

[ ) ( ) 32;;1: 2
33 +−=→∞ xxxff R  

{} ( )
1
12;1\: 44 −

+
=→

x
xxff RR  
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7.Ecuații iraționale 
Noțiuni teoretice Aplicații 

Definiție Se numește ecuație irațională o 
ecuație în care necunoscuta se află sub unul 
sau mai multe semne radical. 

Etapele de rezolvare a ecuațiilor iraționale 

1) Stabilirea condițiilor de existență a 
radicalilor de ordin par, respectiv, a domeniului 
D de existență a soluțiilor ecuației. 

2) Rezolvarea ecuației după eliminarea 
radicalilor. 

Observație: Eliminarea radicalilor dintr-o 
ecuație irațională se poate face prin diferite 
transformări, cum ar fi: notații, substituții, 
ridicare la putere, amplificare cu expresia 
conjugată etc. 

3) Verificare soluțiilor; stabilirea mulțimii S a 
soluțiilor ecuației date. 

4) Scrierea mulțimii S a soluțiilor ecuației date. 

Exemple:  

1) ; D = [0, ), x = 9 D,S = {9}; 

 

 2) ; D = R, x = 8 R, S = {8}; 

 

 3) ; D = [0, ), 

 

1. Să se rezolve ecuațiile:  

 

 

a) 31x2 =− ; 

 

b) 31x23 =− ; 

 

c) x43x2 =+ ; 

 

d) 222x3 =+ ; 

 

e) x2x3 −=− ; 

 

f) x33x2 −=− ; 

 

g) 1x7x3 3 −=− ; 

 

h) x12x3x2 −=+− . 

 

Rezolvă 
singur!!! 
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     S = {1}. 

2.  Să se rezolve ecuațiile: 

 

a) 23x1x =+++ ; 

 

b) 2x21x2 =−+− ; 

 

c) x721x2 −+=+ ; 

 

d) 81x5x2 =−++ ; 

 

e) 52x37x =−++ ; 

 

f) 20x528x +=++ . 

 
8.ECUATII EXPONENTIALE 
 
1. Ecuaţii exponenţiale de forma: 

 
Metodă de rezolvare 
 Ecuaţia este echivalentă cu ecuaţia Soluţiile acestei ecuaţii sunt şi soluţii ale 
ecuaţiei date. 
Probleme: 
Să se rezolve ecuaţiile: 
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Ecuaţii exponenţiale de forma: 

,  
Metodă de rezolvare: 
Ecuaţiile de acest tip se rezolvă prin substituţie. 

Se notează  şi se obţine ecuaţia de gradul al doilea 

în  cu soluţiile  

Ecuaţiile  au soluţii dacă  

În general ecuaţia de forma  se rezolvă substituind  şi apoi rezolvând 

ecuaţiile exponenţiale unde  sunt soluţiile ecuaţiei  
În final reuniunea acestor soluţii reprezintă mulţimea de soluţii pentru ecuaţia dată. 
Probleme: 
Să se rezolve ecuaţiile exponenţiale: 

 
 

 
Soluţii: 
a. Se aduce ecuaţia la forma echivalentă 

 şi se notează  

Ecuaţia devine  cu soluţiile  Revenim la substituţie şi 

rezolvăm ecuaţiile  

Prima ecuaţie are soluţia iar a doua ecuaţie are soluţia Deci soluţiile ecuaţiei 

date sunt  
 

 Ecuaţii exponenţiale de forma: 

,  
Metodă de rezolvare: 
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O ecuaţie de acest tip o numim omogenă, deoarece fiecare termen al ecuaţiei în  şi  are 
exponentul acelaşi  Pentru a rezolva astfel de ecuaţii se recomandă împărţirea ambilor 

termeni ai ecuaţiei prin  când se obţine ecuaţia echivalentă: 

 
care este de tipul 4. 

Se poate împărţi ecuaţia prin  când obţinem: 

 care este o ecuaţie de tipul 5. 
Probleme: 
Să se rezolve ecuaţiile: 

 
 

Soluţii: 
a. Ecuaţia se scrie echivalent: 

 

 
ultima ecuaţie dedusă din precedenta prin împărţire cu  
 
Ecuaţiile exponenţiale cu soluţie unică. 
Metodă de rezolvare: 
Rezolvarea acestor ecuaţii constă în a le aduce la forma: 

 unde  este o funcţie strict monotonă, iar este o constantă şi observând că ecuaţia 

are o soluţie în  
Cum  este strict monotonă se deduce că  este injectivă şi deci ecuaţia dată are soluţia 

unică  
Probleme: 

 
 

Soluţii: 

a. Să observăm că  verifică ecuaţia deoarece  
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Funcţia  fiind suma a două funcţii exponenţiale cu baze supraunitare este 
strict crescătoare. 
Deci  este soluţie unică a ecuaţiei. 

b. În acest caz se împarte ecuaţia prin  şi aceasta se scrie echivalent. 

 
Se vede că  este soluţie a ecuaţiei. 

Funcţia  este strict descrescătoare, fiind suma a două astfel de funcţii. 
Deci ecuaţia are soluţia unică  

 

9.ECUAŢII LOGARITMICE  

 

 1. Să se rezolve în R ecuaţiile următoare: 

a). 
27
13 9x42x33x =+−−  

Succes! 
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b). 02234 xx =+⋅−   

c). 013109 1xx =+⋅− −  

d). 2,0log
9
23log 3

28x132x
3 =






 ++−  

e). 03xlogxlog 3
2
3 =−+  

f). 5lg2lg)4xlg()5xlg( +=++−  

g). 2)6x3(log 2x =++  

h) )x(log)1x2(log 33 −−=−−  
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ECUATII  EXPONENTIALE  SI  ECUATII  LOGARITMICE 

Aplicații din variantele de bacalaureat 

 

Varianta 

Subiectu
l 

Exercitiul 

001/II 

029/II 

Sa se rezolve in multimea numerelor reale ecuatia: 9x=27x+1 

002/II Sa se determine numarul real x pentru care log3(3+x)=3 

003/II Sa se rezolve in multimea numerelor reale strict pozitive ecuatia:log9x=2 

003/II Sa se rezolve in multimea numerelor reale ecuatia : 093
2

=− xx  

004/II Sa se determine numarul natural n daca 322 12 =−n  

004/II Sa se determine numarul real pozitiv a daca a24 log9log =  

005/II Sa se calculeze partea intreaga a numarului 6log2  

006/II Sa se calculeze 8log12log2log 333 −+  

008/II Sa se determine numarul real x pentru care log4(3+x)=2 

009/II Sa se rezolve in multimea numerelor reale strict pozitive ecuatia: 

log5x=log5(x2-x+1) 

Sa se rezolve in multimea numerelor reale ecuatia: 9x-3x=6 

013/II Sa se rezolve in multimea numerelor reale ecuatia: 813
2

=x  

Fise de 
lucru! 
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015/II Sa se rezolve in multimea numerelor reale strict pozitive ecuatia: 

log5x=log5(2x-1) 

Sa se rezolve in multimea numerelor reale ecuatia: 22x+1=8x 

017/II Sa se determine x∈(0,∞ ) pentru care log32+log3x=1 

Sa se rezolve in multimea numerelor reale ecuatia: 9x=27 

018/II Sa se calculeze expresia: 
3
1log

2
1log 32 +  

Sa se rezolve in multimea numerelor reale strict pozitive ecuatia: 

log3(x2+5)=2 

020/II Sa se calculeze suma solutiilor ecuatiei: log2(x2+3)=2 

021/II Sa se rezolve in multimea numerelor reale strict pozitive ecuatia: 

log2x=log4x 

Sa se rezolve in multimea numerelor reale ecuatia: 2x=4x 

022/II Sa se rezolve in multimea numerelor reale ecuatia: 252x+1-52007=0 

024/II 

025/II 

Sa se rezolve in multimea numerelor reale ecuatia: log2(2x2+7)= log2(x4+8) 

026/II Sa se dea un exemplu de numar intreg x pentru care 4x<
4
1  

Sa se determine numerele naturale y pentru care 3<log2y<4 

027/II Sa se rezolve in multimea numerelor reale ecuatia: logx4=2 

030/II Sa se calculeze log28 
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031/II Sa se rezolve in multimea numerelor reale ecuatia: xx 76 =  

Sa se rezolve in multimea numerelor reale strict pozitive ecuatia: log7x=0 

032/II Sa se arate ca Z∈− 6log3log 22  

033/II Sa se rezolve in multimea numerelor reale ecuatia: 082222 =−⋅− xx  

Sa se arate ca Z∈)9(loglog 32  

035/II Sa se determine x Q∈ pentru care 84 =x  

036/II Sa se rezolve in multimea numerelor reale ecuatia: xx 3216 =  

Sa se rezolve in multimea numerelor reale strict pozitive ecuatia: log10x=2 

038/II Sa se determine solutiile reale ale ecuatiei: 2

33 12 xx =−−  

041/II Sa se rezolve in multimea numerelor reale strict pozitive ecuatia: log2x=-1 

042/II Sa se calculeze 
4
1log4log 22 +  

O43/II Sa se calculeze  
3

81log3  

046/II Sa se gaseasca solutiile reale ale ecuatiei: 93
2

=+xx  

Sa se arate ca numarul 18log48log3log 222 −+ este natural. 

047/II Sa se determine numarul real pozitiv x daca: lgx+lg2=lg6 

048/II Sa se arate ca numarul lg1000 este natural. 

051/II Sa se rezolve in multimea numerelor reale ecuatia: xx 84 =  

052/II Sa se rezolve in multimea numerelor reale ecuatia: =− 324 x 0 
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053/II 

080/II 

Sa se rezolve in multimea numerelor reale ecuatia: 10010 =x  

Sa se rezolve in multimea numerelor reale strict pozitive ecuatia: 

log5 (x+1)=log5(x2+x) 

054/II Sa se rezolve in multimea numerelor reale ecuatia: 

xxxxxx 151062594 ++=++  

055/II Sa se dea un exmplu de numer real 3≥x  pentru care 4log2 ≤x  

056/II Sa se dea un exmplu de numere reale a si b pentru care  

0)1(log)1(log 88 =+−− ba  

057/II Sa se rezolve in multimea numerelor reale ecuatia: 

log2 (x2+7)=log2(2x2+3x+7) 

058/II Sa se rezolve in multimea numerelor reale ecuatia: 093 20079 =−x  

059/II Sa se rezolve in multimea numerelor reale ecuatia: log2 (x2+7)=3 

060/II Sa se rezolve in multimea numerelor reale ecuatia: 1082 =+ xx  

061/II Sa se determine cel mai mare numar natural nenul p pentru care 2log3 〈p  

062/II Sa se stabileasca care numar este mai mare: 8log
2
1=a  sau 9log

3
1=b  

063/II Sa se rezolve in multimea numerelor reale strict pozitive ecuatia: log2 x2=2 

Sa se rezolve in multimea numerelor reale ecuatia: 30255 =+ xx  

066/II Sa se arate ca numarul 9log8log 32 − este intreg. 

Sa se rezolve in multimea numerelor reale ecuatia: 20164 =+ xx  
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069/II Sa se calculeze  5
3 9log  

070/II Sa se rezolve in multimea numerelor reale ecuatia: 27x+1=3 

072/II Sa se determine x∈(0,∞ ) pentru care log2x=3 

 

073/II Sa se rezolve in multimea numerelor reale ecuatia: 23x-85=0 

074/II Sa se calculeze  22log2  

076/II Sa se determine solutiile reale ale ecuatiei: 022322 =+⋅− xx  

077/II Sa se rezolve in multimea numerelor reale ecuatia: 824 1 =+ +xx  

078/II Sa se rezolve in multimea numerelor reale ecuatia: 035 =− xx  

Sa se rezolve in multimea numerelor reale strict pozitive ecuatia: 

(log2 x)2= log2 x 

079/II Sa se determine x Q∈ pentru care 832 =x  

080/II Sa se rezolve in multimea numerelor reale ecuatia: xx 510 =  

083/II Sa se determine x R∈ pentru care 712 20072007
2

=−x  

084/II Sa se rezolve in multimea numerelor reale strict pozitive ecuatia: 

log5 x+ log5 3=2 

Sa se rezolve in multimea numerelor reale ecuatia: 624 =+ xx  

086/II Sa se rezolve in multimea numerelor reale ecuatia: 42
2

=+xx  

Sa se arate ca numarul 8log
4
1log 22 +=a  este natural. 
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087/II Sa se rezolve in multimea numerelor reale ecuatia: 06416 =−−x  

 

088/II 

094/II 

Sa se rezolve in multimea numerelor reale ecuatia: 03264 =−x  

Sa se rezolve in multimea numerelor reale strict pozitive ecuatia: log5 x=-1 

090/II Sa se rezolve in multimea numerelor reale ecuatia: 028 =−x  

Sa se arate ca 5log10log 22 −  este numar intreg. 

096/II Sa se rezolve in multimea numerelor reale strict pozitive ecuatia: log3 x=-2 

Sa se rezolve in multimea numerelor reale ecuatia: 039 =−x  

099/II Sa se rezolve in multimea numerelor reale strict pozitive ecuatia: log5 x2=1 

Sa se rezolve in multimea numerelor reale ecuatia: 06416 =−x  

100/II Sa se rezolve in multimea numerelor reale strict pozitive ecuatia: log8 x=3 
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TEST DE EVALUARE 

ECUAŢII IRAŢIONALE; ECUAŢII LOGARITMICE; ECUAŢII EXPONENŢIALE 

SUBIECTUL I: Exersare – 70 puncte 

1.) (10 puncte) Să se rezolve în R  ecuaţia: ( )133 2 −=−− xx . 

2.) (10 puncte) Să se rezolve în R  ecuaţia: 222 =−− xx . 

3.) (10 puncte) Să se rezolve în R  ecuaţia: 112log 3
3 =+x . 

4.) (10 puncte) Să se rezolve în R  ecuaţia: ( ) 125,05,0 42

=−x . 

5.) (10 puncte) Să se rezolve în R  ecuaţia: 8loglog 82 =+ xx . 

6.) (10 puncte) Să se rezolve în R  ecuaţia: 

0365333 2122 =⋅+−+− −+ xxxx . 

7.) (10 puncte) Să se rezolve în R  ecuaţia: 

( ) ( ) ( )xxx −=+−+ 1lg14lg1lg . 

SUBIECTUL II: Sinteză – 20 puncte 

1.) (10 puncte) Să se rezolve în R  ecuaţia:  

1
1
7log2

1
1log 22 =

−
−

+
+
−

x
x

x
x . 

2.) (10 puncte) Să se rezolve în R  ecuaţia:  

25264252242 =−−++−−− xxxx . 

 NOTĂ: Toate subiectele sunt obligatorii. 

   Timp de lucru 50 minute.   Se acordă 10 puncte din 
oficiu. 
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TEST DE EVALUARE 

FUNCŢIILE TRIGONOMETRICE DIRECTE & FUNCŢIILE TRIGONOMETRICE 
INVERSE 

SUBIECTUL I: Exersare – 60 puncte 

1.) (10 puncte) Determinaţi perioada principală a funcţiei RR:f → , ( ) xcosxf 3=  

2.) (20 puncte) Dacă 2=tgx , calculaţi ( )
xcosxsin

xsinxE 33 +
=  

3.) (10 puncte) Stabiliţi valoarea de adevăr a propoziţiei: 

„ ( ) 2122 xxxarcsinsin −= ”;  

  ( ) [ ]11,x −∈∀ . 

4.) (20 puncte) Stabiliţi valoarea de adevăr a propoziţiei: „
4

332 π
=+ arctgarctg ”. 

SUBIECTUL II: Sinteză – 30 puncte 

1.) Demonstraţi egalităţile: 

  a.) (10 puncte) ( )
21 x

xarctgxsin
+

= ; 

  b.)  (10puncte) ( )
2

2

1
12

x
xarctgxcos

+
−

= ; 

  c.) (10 puncte) 





=








3
14

7
12 arctgsinarctgcos . 

 

 NOTĂ: Toate subiectele sunt obligatorii. 

   Timp de lucru 50 minute. 

   Se acordă 10 puncte din oficiu. 
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TEST DE EVALUARE 

FUNCŢIA PUTERE & FUNCŢIA RADICAL 

SUBIECTUL I: Exersare – 70 puncte 

1.) (10 puncte) Arătaţi că funcţia [ ] R,:f →81 , ( ) 3 2xxf =  este mărginită. 

2.) (10 puncte) Arătaţi că funcţia [ ) [ )∞→∞ ,,:f 03 , ( ) 32 −+= xxxf  este 

injectivă. 

3.) (10 puncte) Se consideră funcţia RR:f → , ( ) xxxf += 3 . Determinaţi 

[ ]( )32,f − . 

4.) (20 puncte) Se consideră funcţia [ ) R,:f →∞0 , ( ) xxf = . Să se calculeze suma: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )79
1

57
1

35
1

13
1

ffffffff
S

+
+

+
+

+
+

+
= . 

5.) (20 puncte) Să se determine punctele de intersecţie dintre graficele funcţiilor:  

[ ) [ )∞→∞ ,00,:gf, , ( ) 2xxf = , ( ) xxg = . 

SUBIECTUL II: Sinteză – 20 puncte 

1.) Se consideră funcţia: ( )∞→ ,:f *R 0 , ( )
2

1
x

xf = . 

a.) (5 puncte) Studiaţi monotonia funcţiei f . 
b.) (5 puncte) Trasaţi graficul funcţiei f . 

2.) Se consideră funcţia: [ ] R,:f →51 , ( ) xxxf −+−= 51 . 

a.) (5 puncte) Studiaţi monotonia funcţiei f . 

b.) (5 puncte) Arătaţi că ( ) 222 ≤≤ xf , ( ) [ ]51,x∈∀ .  
 NOTĂ: Toate subiectele sunt obligatorii. 

   Timp de lucru 50 minute.Se acordă 10 puncte din oficiu. 
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