LICEU
Clasa a IX-a

O persoan închiriaz o ma³in de la o companie de închirieri auto. Propietarul companiei îl informeaz c dac va conduce 100 de
kilometri, trebuie s pl teasc suma de 80 de lei, iar dac va conduce 150 de
kilometri, trebuie s pl teasc suma de 100 de lei.
a) G siµi funcµia de gradul întâi, f (x) = ax + b, care exprim dependenµa dintre suma de plat ³i kilometrii parcur³i.
b) Folosindu-v de funcµia g sit la punctul anterior, aaµi costul închirierii ma³inii pentru a parcurge 250 de kilometri.
S:L14.50. La începutul unui joc de fotbal arbitrul arunc o moned
pentru a stabili ce echip va efectua lovitura de deschidere. În lµimea la
care ajunge moneda (în secunda t ∈ [0, 5]) este dat de valoarea funcµiei
h(t) = −0, 3t2 + 1, 2t + 1, 5. Care este în lµimea maxim la care ajunge
moneda?
S:L14.49.

Clasa a X-a

În anul 1935 seismologul american Charles Richter a denit
I
magnitudinea M , a unui cutremur, prin ecuaµia M := lg I0 , unde I este
intensitatea cutremurului, iar I0 este intensitatea unui cutremur standard (cu
amplitudiunea de 10−4 cm). În 2009 un cutremur cu magnitudinea de 6,3
pe scara Richter a devastat localitatea L'Aquila din Italia. În anul 2010 un
cutremur, cu o intensitate de 5 ori mai mare, a devastat localitatea Léogâne
din Haiti. Ce magnitudine a avut cutremurul din Haiti? Justicaµi.
S:L14.55.

Viteza liniar v a unui punct situat la distanµa r faµ de
centrul de rotaµie este dat de relaµia v = r · ω , unde ω este viteza unghiular
a corpului, exprimat în radiani per unitate de timp. Un satelit de pe orbita
circular a P mântului, situat la distanµa de 1100 km faµ de acesta, face o
rotaµie complet la ecare 120 de minute. Care este viteza sa liniar ?
S:L14.59.

Clasa a XI-a

Ar taµi c un disc de raz 100 dispus la întâmplare în planul
axelor de coordonate conµine aproximativ 31000 de puncte de coordonate
întregi iar eroarea absolut care se face este de cel mult 1000 de puncte.
S:L14.68.

S:L14.70. Într-un stat, legea prevede c impozitul pe venit ce se reµine
din suma impozabil de x euro se calculeaz prin funcµia:

{
I(x) =

dac
0, 15x,
1300 + 0, 2x, dac

0 ≤ x < 10000
x ≥ 10000.

Calculaµi lim+ I(x). Ce avantaj are formula?

Calculaµi

x→0

lim

x→10000−

I(x) ³i

lim

x→10000+

I(x). Ce nu este în regul ?

Clasa a XII-a

Într-un experiment referitor la memoria studenµilor, s-a
g sit c rata de memorare a cuvintelor vocabularului limbii franceze este
dat de relaµia M ′ (t) = 0, 15t − 0, 002t2 , unde M (t) este num rul de cuvinte
memorate în t minute.
a) Aaµi funcµia M (t), în ipoteza M (0) = 0.
b) Câte cuvinte memoreaz un student în 10 minute?
S:L14.77.

O piatr este aruncat în sus cu viteza iniµial de 15 m/s
de la în lµimea de 2 m. Viteza pietrei în momentul t (exprimat în secunde)
este modelat de funcµia v(t) = −t + 15. Aaµi în lµimea pietrei în momentul
t = 4 secunde.
S:L14.79.

