TEMATICA PROBEI SCRISE
a examenului de finalizare a studiilor de licență
– sesiunea iulie 2018 –
Algebră si aritmetică
Structuri algebrice: grupuri (definiţii, exemple, proprietăţi, subgrupuri, teorema lui
Lagrange, ordinul unui element, morfisme de grupuri, grupuri ciclice); inele (subinel,
ideal, inel factor, teorema fundamentală de izomorfism, inele integre, inele de
polinoame); corpuri, corpul de fracţii al unui inel integru.
Spaţii liniare: definiţii, exemple, proprietăţi, subspaţii liniare, sisteme de generatori,
independenţă liniară, baze şi dimensiunea, suma de subspaţii, suma directa. Aplicaţii
liniare (morfisme): definiţie, exemple, nucleu, imagine, teorema de izomorfism şi
legătura dintre dimensiunea imaginii şi dimensiunea nucleului unui morfism. Matricea
unui operator liniar într-o pereche de baze, matrice, determinanţi, rangul unei matrice,
inversa unei matrice, sisteme liniare.
Aritmetică și combinatorică: Teorema împărţirii cu rest în Z, relaţia de divizibilitate pe
Z, cmmdc, algoritmul lui Euclid, numere prime, teorema fundamentală a aritmeticii,
inelul Zn al claselor de resturi modulo n. Permutări, aranjamente, combinări, binomul
lui Newton.
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Analiză matematică
Șiruri și serii:
Șiruri de numere reale: convergența, puncte limită, șiruri Cauchy.
Serii numerice: convergența, serii remarcabile, criterii de convergență a seriilor cu
termeni pozitivi și a seriilor cu termeni oarecare, convergența absolută, serii alternate.
Serii de puteri: mulțime de convergență, convergență punctuală și uniformă, criteriul
lui Weierstrass.
Limite de funcții. Funcții continue. Funcții derivabile
Definiții, proprietăți, operații. Rezultatele fundamentale ale calculului diferențial:
teorema lui Fermat, teorema lui Rolle, teorema lui Lagrange, formula lui Taylor.

Calcul diferențial pentru funcții de mai multe variabile reale
Aplicații definite pe un deschis din Rn, derivate parțiale, diferențiale, aplicații de clasa
Ck, matricea jacobiană, matricea hessiană. Teorema creșterilor finite, extreme locale
pentru funcții de mai multe variabile.
Funcții integrabile pe un interval compact din R
Definiții, proprietăți, operații. Clase de funcții integrabile, teorema de medie, formula
Leibniz-Newton. Metode de integrare, calcul de primitive, calcul de integrale.
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Geometrie
Calcul vectorial:
Spațiul vectorial al vectorilor liberi și operații cu vectori liberi: produs scalar, produs
vectorial, dublu produs vectorial, produs mixt. Aplicații: ecuații vectoriale, distanțe,
arii, volume. Baze în spațiul vectorial al vectorilor liberi, baze ortonormate, schimbări
de baze ortonormate în planul și spațiul vectorial al vectorilor liberi. Unghiurile lui
Euler. Transformări ortogonale în planul și spațiul euclidian al vectorilor liberi, rotatii
geometrice în planul și spațiul euclidian al vectorilor liberi.
Spații afine și afin euclidiene:
Spații afine, combinații afine, repere afine. Subspații afine, operații cu subspații afine,
paralelismul subspațiilor afine. Subspații afine finit dimensionale. Repere carteziene
ortonormate. Dreapta și planul ca subspații afine euclidiene, ecuații, poziții relative,
perpendiculara comună. Morfisme afine: definiție. exemple; translații, omotetii,
simetrii.
Elemente de geometrie diferențiala a curbelor în plan și spațiu: parametrul lungime de
arc, tangenta, curbura, reperul și ecuațiile lui Frenet pentru curbe în plan și în spatiu,
normala principală, binormala, torsiune.
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Informatică
Noţiuni generale:
Tipuri fundamentale de date, tablouri, operatorii și instrucțiunile limbajului C/C++.
Funcţii în C/C++, transmitere prin valore, transmitere prin referinţă, recursivitate.
Operații de bază cu fișiere (creare, deschidere, citire, scriere, poziţionare, închidere)
fișiere text, fișiere binare.
Noţiuni de algoritmică:
Algoritmi fundamentali: algoritmi de sortare; algoritmi de cautare.
Tehnici de programare: recursivitate, greedy, backtracking, divide et impera,
programare dinamică.
Pointeri și structuri de date implementate dinamic
Alocarea dinamică a memoriei, aritmetica pointerilor, tablouri şi pointeri.
Liste simplu şi dublu înlănţuite, stive, cozi, liste circulare simplu şi dublu înlănţuite.
Operații specifice: creare, inserare, ştergere, parcurgere, căutare
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