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Prob  scris  la Matematic             Varianta  17 
 

♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord� 10 puncte din oficiu.   

♦ Timpul efectiv de lucru este de 2 ore. 
 

I. (32puncte) Pe foaia de examen, scriei rezultatul corect lâng  num rul din fa a exerci iului. 

1.   Rezultatul calculului 289 + 21 este egal cu .... 
2.   Calculând 25%din 200 se obine numrul .... 
3.   Soluia ecuaiei 752 =+x  este egal cu .... 
4.   Num rul 25 are un numr de ...  divizori naturali. 
5.   Dac  5a b− = , atunci 2 5 2a b+ − = .... 

6.   Un trapez are bazele de 12 cm i 8 cm, iar înl imea de 6 cm. Aria  trapezului este egal cu ... cm2 . 
7.   Un cilindru circular drept se desfoar  dup  un dreptunghi care are lungimea de π12 cm i l imea de 
     8 cm. Aria lateral a cilindrului este egal cu ... π cm2. 
8.   Un cub are muchia de 7 cm. Suma tuturor muchiilor cubului este egal cu ... cm. 
 

II. (12puncte) Pe foaia de examen, scriei rezultatul corect lâng  num rul din fa a exerci iului.  
    Dintre cele patru variante de r spuns, scrise la fiecare cerin , doar una este corect. 

9.  Calculând 
3 7 5

4 10 14
+ ⋅  se obine: 

A.  
29

56
   B. 1   C. 2   D.   

15

28
 

10. Fie expresia 2 2( ) (2 3) (2 3)E x x x= + − − . Efectuând calculele, se obine: 

A. 18   B. 0   C. 24x    D.  28 18x +  
11.  Lungimile diagonalelor unui romb sunt 16 cm i 12 cm. În l imea rombului are lungimea de: 

A.  2,8 cm  B.  4,8 cm  C. 14 cm  D.  9,6 cm 

12. Calculând  msura unghiului format de bisectoarele a dou unghiuri adiacente suplementare se obine: 

A.  45o    B.60o    C.   90o    D. 120o  
 

III. (46puncte) Pe foaia de examen, scriei rezolv rile complete. 

13.  a)  Scriei toate numerele de forma xy , în baza zece, care sunt ptrate perfecte. 

b)  Determinai cel mai mic numr de forma ab , scris în baza zece, pentru care baab +  este un 
       numr natural. 

14. Într-un sistem de axe perpendiculare xOy  se consider punctele ( )1;2A  i (4;8)B . 

a) Determinai func ia :f →R R  a c rei reprezentare grafic este dreapta AB. 
b) Calculai lungimea segmentului AB. 
c) Determinai  coordonatele punctului care este mijlocul segmentului AB. 

15.  a)   Desenai o piramid  patrulater regulat . 

       O piramid patrulater regulat  VABCD, de vârf V i baz  ABCD, are latura bazei de 12 cm i în l imea 
       de 6 cm. 

b) Calculai aria lateral a piramidei. 
c) Calculai  valoarea cosinusului unghiului determinat de o muchie lateral cu planul bazei. 
d) Calculai  distana de la punctul H, mijlocul în l imii piramidei, la planul ( )VAB . 

 
 
 

 

 

            

 


