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Prob  scris  la Matematic                    Varianta  28                        

♦ 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 lâng  num rul din fa a exerci iului rezultatul corect. 

1.   Rezultatul calculului 8:104  este egal cu .... 
2.   Cel mai mare divizor comun al numerelor 6 şi 9 este egal cu ....  
3.   Calculând 35 % din 60 se obŃine numărul.... 
4.   Dintre numerele 1010 şi 1101 mai mare este numărul.... 
5.   Un unghi are măsura de 27o . Complementul acestui unghi are măsura egală cu ... o . 
6.   Un pătrat are latura de 3 cm. Aria pătratului este egală cu ... cm2 .       
7.   Un con circular drept are generatoarea de 13 cm şi înălŃimea de 12 cm. Raza bazei conului are lungimea 
     de ... cm. 
8.   O piramidă triunghiulară regulată are toate muchiile congruente. Dacă suma tuturor lungimilor 
     muchiilor este egală cu 18 cm, atunci o muchie are lungimea de ... cm. 
       
II. (12puncte) Pe foaia de examen, scriei lâng  num rul din fa a exerci iului, rezultatul corect.  
    Dintre cele patru variante de r spuns, scrise la fiecare cerin , doar una este corect. 

9.   MulŃimile  şi A B  au fiecare câte 125 de elemente, iar mulŃimea A B∪  are 200 de elemente. MulŃimea 
    A B∩ are un număr de: 

      A. 25 elemente             B. 75 elemente    C. 100 elemente   D. 50 elemente  

10. SoluŃia sistemului 
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 este egală cu: 

       A.    ( 1;2)−                  B.  ( )1;2                       C.   ( 1; 2)− −                    D.   (1; 2)−  

11. Un triunghi dreptunghic are proiecŃiile catetelor pe ipotenuză de 4 cm şi 9 cm. Aria triunghiului este 
egală cu:  

       A.   18 cm2                 B.  36 cm2                   C.  39 cm2                      D.   78 cm2  
12. Un cerc are raza de 10 cm. O coardă a cercului are lungimea de 16 cm. DistanŃa de la centrul cercului la 

coardă este egală cu: 
       A.    6 cm                    B.  8 cm                       C.   3 cm                         D.  4 cm 

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

13. Mai mulŃi copii vor să cumpere un obiect. Dacă fiecare participă cu câte 20 de lei, nu ajung 5 lei. Dacă 
fiecare participă cu câte 30 de lei, sunt în plus 25 de lei.  
a) CâŃi copii vor să cumpere obiectul?  
b) CâŃi lei costă obiectul? 

14. Punctul 
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 este comun reprezentărilor grafice ale funcŃiilor :f →R R , ( ) 2f x x a= +  şi 

:g →R R , ( ) 1,5g x x b= − .  
a)   DeterminaŃi numerele reale a şi b . 
b)   Pentru 0,5a = , calculaŃi valoarea sumei (1) (2) (3) ... (20)S f f f f= + + + + . 
c)   Dacă 0,5a =  şi 1b = − , rezolvaŃi în mulŃimea numerelor reale inecuaŃia ( ) 2 ( ) 1f x g x≤ ⋅ + . 

15.  a)  DesenaŃi o prismă dreaptă cu baza triunghi echilateral .  
      CBAABC ′′′  este o prismă dreaptă cu una din baze triunghiul echilateral ABC. Volumul prismei este egal  

       cu 354 cm3. Muchiile AB  şi BB ′  sunt congruente, iar punctul M este mijlocul laturii AB . 
       b)   ArătaŃi că AB 6=  cm. 
       c)   ArătaŃi că planele ( )BMC ′  şi ( )BAB ′  sunt perpendiculare. 

       d)   CalculaŃi distanŃa de la punctul B la planul ( )BMC ′ . 

 

            

 


