TEMATICA PROBEI SCRISE
a examenului de finalizare a studiilor de licență
– sesiunile iulie 2017 și februarie 2018 Specializarea Matematică
ALGEBRĂ ȘI ARITMETICĂ
Tematică generală:
Preliminarii: matrice, determinanți, rangul unei matrice, inversa unei matrice, sisteme
liniare.
Structuri algebrice:
Semigrup, monoid, grup, inel, corp (definiţii, exemple, proprietăți)
Grupuri: subgrup, subgrup normal, grup factor, ordinul unui element, morfisme de
grupuri, teoreme de izomorfism, grupuri libere, grupuri ciclice, grupuri de permutări;
Inele: subinel, ideal, inel factor, domenii de integritate, morfisme de inele, inele de
polinoame
Algebră liniară:
Spații liniare: definiție, exemple, proprietăți; sisteme liniar independente, sisteme de
generatori, baze, dimensiune.
Subspații liniare: definiție, exemple, intersecție, suma, suma directă.
Operatori liniari: definitie, exemple, nucleu, imagine. Matricea unui operator liniar într-o
pereche de baze.
Endomorfismele unui spatiu vectorial: subspatii invariante, valori proprii, vectori proprii,
teorema Cayley-Hamilton. Endomorfisme diagonalizabile.
Spatii euclidiene: definitie, exemple, norma, metrica, ortogonalitate, procedeul
Gram-Schmidt.
Elemente de aritmetică și combinatorică:
Relația de divizibilitate pe Z, cmmdc, algoritmul lui Euclid, numere prime, criterii de
divizibilitate, inelul Zn al claselor de resturi modulo n.
Permutări, aranjamente, combinări, binomul lui Newton.

Tematică specială: tematica generală +
Forme biliniare, forme pătratice;
Ideale prime, ideale maximale într-un inel comutativ.
Divizibilitate în inele comutative integre. Cmmdc, cmmmc. Elemente prime, ireductibile.
Inele euclidiene. Algoritmul lui Euclid. Inele principale. Inele factoriale. Factorialitatea
lui R[X] dacă R este un inel factorial. Algebre polinomiale de una sau mai multe
nedeterminate peste un inel comutativ. Ireductibilitate in algebre polinomiale.
BIBLIOGRAFIE (pe lângă notele de curs și seminar):
1. Ion, I.D., Radu, N. - Algebra, Ed. Didactică şi pedagogică, Bucureşti, 1981.
2. Nastasescu, C., Nita, C., Vraciu C. - Bazele Algebrei, vol. I, Ed. Academiei, Bucureşti, 1986
3. Tărnăuceanu, M. – Probleme de algebră, vol. 1,2, Ed. Universităţii "Al. I. Cuza" Iaşi, 2003,
2004.
4. Volf, A.C. - Algebră liniară, Ed. Universităţii "Al. I. Cuza" Iaşi, 2002

ANALIZĂ MATEMATICĂ
Tematică generală:
Corpul R al numerelor reale.
Preliminarii: Topologia lui R. Dreapta reală închisă.
Șiruri de numere reale: convergența, puncte limită, teorema Bolzano-Weierstrass, șiruri
Cauchy, completitudinea lui R.
Serii numerice: serii remarcabile, convergența seriilor numerice, criterii de convergență a
seriilor cu termeni pozitivi și a seriilor cu termeni oarecare, convergența absolută, serii
alternate
Funcții definite pe o submulțime a lui R cu valori reale.
Functii uzuale (elementare): funcții polinomiale, funcții raționale, funcția logaritm, funcția
exponențială, funcția putere, funcții trigonometrice, funcții trigonometrice inverse etc.
Limite și continuitate: limite și continuitate laterală, operatii algebrice cu funcții continue,

teorema valorilor intermediare, continuitatea funcțiilor monotone, continuitatea funcției
inverse.
Derivabilitate: derivata într-un punct, derivate laterale, functii derivabile, operații algebrice
cu funcții derivabile, derivata unei funcții compuse, derivabilitatea funcției inverse.
Teorema lui Rolle, teorema lui Lagrange, consecințe
Derivate de ordin superior, aplicații de clasa Ck, formula lui Leibniz, formula lui Taylor cu
rest integral, formula lui Taylor cu rest Lagrange, formula lui Taylor cu rest Peano.
Integrala pe un interval compact a funcțiilor continue pe porțiuni și calcul de primitive:

proprietăți ale integralei, teoreme de medie, formula Leibniz-Newton, clase de funcții
integrabile, calcul de integrale (funcțiile uzuale, unele funcții compuse, schimbări de
variabilă, integrare prin părți).
Șiruri și serii de funcții: serii de puteri, convergența simplă, convergența uniformă
Calcul diferențial pentru funcții de mai multe variabile:
Spațiul Rn: multimi deschise, închise, mulțimi compacte, teorema Bolzano-Weierstrass,
mulțimi conexe, norme uzuale, limite și continuitate.
Funcții diferențiabile. Aplicații diferențiabile pe un deschis din Rn, diferențiala, derivata
după un vector, derivate parțiale, operații algebrice cu funcții diferențiab.
Aplicații de clasa C1, teorema creșterilor finite, matricea jacobiană, aplicații de clasa Ck,
derivate parțiale de ordinul k, schimbarea ordinii de derivare, formula lui Taylor-Young,
extreme locale.
Difeomorfisme. Teorema de inversare locală, teorema funcțiilor implicite.

Tematică specială: tematica generală +
Integrale Riemann improprii: convergența, criterii, similitudini cu seriile numerice
Integrale cu parametru: integrala Riemann cu parametru, integrala Riemann improprie cu
parametru, integrale remarcabile, similitudini cu seriile de funcții
Integrala Riemann Stiltjes
Calcul integral pentru funcții de mai multe variabile: integrale curbilinii (de speța I și de
speța a II-a), integrale duble, integrale triple, integrale de suprafață.
Elemente din teoria campurilor: gradient, divergență, rotor, formulele de tip Stokes
(Green,
Stokes, Gauss – Ostrogradski)
Spații masurabile: inelul mulțimilor boreliene, definiția unei măsuri, cazul particular al
măsurii Lebesgue și al măsurilor de probabilitate, definiția unei funcții măsurabile,
operații
elementare cu funcții măsurabile.
Bibliografie (pe lângă notele de curs și seminar):
1. Frunză, St. - Analiză matematică, vol. I+II, Ed. Univ. „Al. I. Cuza”, Iasi, 1987
2. Gheorghiu, N., Precupanu, T. - Analiză matematică, EDP, Bucuresti, 1975

3. Nicolescu, M., Dinculeanu, N., Marcus, S. - Analiză matematică, vol. I, II, EDP,Bucuresti, 1964,
1961.
4. Silov, G.E. - Analiză matematică, Ed. Stiintifica si Enciclopedica, Bucuresti, 1985.

GEOMETRIE
Tematica generală
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.
Transformări ortogonale în planul / spațiul euclidian al vectorilor liberi. Rotatii
geometrice în planul / spațiul euclidian al vectorilor liberi.
Spații afine:
Spații și subspații afine: definiție. exemple.
Morfisme afine: definiție. exemple; translații, omotetii, dilatări.
Spații afin euclidiene:
Drepte în spațiul afin euclidian 2 – dimensional, ecuații, pozitii relative.
Dreapta și planul în spațiul afin euclidian 3 – dimensional, ecuații, pozitii relative.
Conice în planul afin euclidian. Cercul
Geometria diferențială a curbelor și suprafețelor:
Elemente de geometrie diferențială a curbelor în plan și spațiu: parametrul lungime de
arc; reperul și ecuațiile lui Frenet pentru curbe în plan și în spatiu.
Elemente de geometrie diferențială a suprafețelor în R^3: definiție și exemple, ecuațiile
planului tangent și normalei la suprafață într-un punct al ei.

Tematică specială: tematica generală +
Perpendiculara comuna a doua drepte in spatiu.
Cuadrice in spatial Euclidian 3-dimensional. Sfera.
Izometrii intre spatii afin euclidiene. Definitie. Exemple. Proprietati.
Prima forma fundamentala a unei suprafete; calculul ariei
Aplicatia Gauss si a doua forma fundamentala a unei suprafete; curbura medie, curbura
gaussiana.
BIBLIOGRAFIE (pe lângă notele de curs si seminar):
1. M. Anastasiei; M. Crâşmăreanu, Lecţii de geometrie. Curbe şi suprafeţe, Ed. Tehnopress, Iaşi.
2005.
2. M. Craioveanu, I.D.Albu, Geometrie afina si euclidiana, Ed. Facla, Timisoara 1982
3. L. Ornea, A. Turtoi, O introducere in geometrie, Ed. Theta, Bucuresti 2000
4. I. Pop, Gh. Neagu, Algebra liniara si geometrie analitica, Ed. Plumb, Bacau 1996

ECUAȚII DIFERENȚIALE
Tematică specială:
Ecuaţii diferenţiale elementare rezolvabile prin cuadraturi.
Problema Cauchy, existenţa şi unicitatea soluţiilor, comportarea soluţiilor saturate.
Sisteme diferenţiale liniare omogene, spaţiul soluţiilor. Sisteme diferenţiale liniare
neomogene, formula variaţiei constantelor. Funcţia exponenţială de matrice. Ecuaţia
diferenţială de ordinul n liniară. Ecuaţia diferenţială de ordinul n liniară cu coeficienţi
constanţi.
BIBLIOGRAFIE (pe lângă notele de curs și seminar):
1. V. Barbu, Ecuații diferențiale, Editura Junimea, 1985.

2. Gh. Morosanu, Ecuatii diferentiale. Aplicatii, Editura Academiei R.S.R., Bucuresti, 1989.
3. I.I.Vrabie, Ecuații diferențiale, Editura Matrixrom, 1999.

PROBABILITĂȚI
Tematica specială:
Experimente și evenimente aleatoare. Operaţii cu evenimente. Relaţii între evenimente.
Câmp finit de probabilitate. Evenimente independente. Probabilităţi condiţionate.
Formula probabilităţii totale și formula lui Bayes.
Scheme clasice de probabilitate: schema binomială (cu două sau cu mai multe culori),
schema hipergeometrică (cu două sau cu mai multe culori), schema lui Poisson).
Variabile aleatoare discrete și de tip continuu. Caracteristici numerice (media, mediana,
modul, dispersia, deviaţia standard, momente iniţiale și centrate). Independenţa
variabilelor aleatoare. Inegalitatea lui Markov, inegalitatea lui Cebâșev.
BIBLIOGRAFIE (pe lângă notele de curs și seminar):
1. Ciucu, G, Sâmboan, G., Teoria probabilităţilor şi statistica matematică, EDP, Bucureşti, 1974
2. Mihoc, Gh., Micu, N, Teoria probabilităţilor şi statistica matematică, E. D. P., Bucureşti, 1980
3. Reischer, C., Sâmboan, G., Teodorescu, R.., Teoria probabilităților, E. D. P., București, 1967.

