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Prob  scris  la Matematic             Varianta  67 
 
♦ 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 3:1530−  este egal cu .... 
2.   Calculând %20  din 150 se obine numrul .... 
3.   Fie funcia RR →:f , 12)( −= xxf . Num rul )0(f  este egal cu .... 
4.   Urm torul termen al irului 1; 4; 7; 10; 13; ... este egal cu .... 

5.   Complementul unghiului cu msura de 60o  este unghiul cu msura de ...o . 
6.   Un dreptunghi are lungimea de 15 cm i l imea de 12 cm. Aria dreptunghiului este egal cu ... cm2. 
7.   Un cilindru circular drept are raza bazei de 6cm i generatoarea de 8 cm. Volumul cilindrului este egal 
     cu ... π cm3. 
8.   Dac  aria unei fee a unui cub este 49 cm2, atunci 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.  Dac  24 de caiete cost 60 lei, atunci 16 caiete, de acelai fel, cost : 

A.  90 lei                         B.  33,92 lei                             C.   40 lei                             D.  6,4 lei 

10.  Dac   6=a  i 23 −=b  , atunci ab 22 +  este egal cu: 

A. 1 2 6+                       B. 5                                          C. 1                                      D. 65   

11. Aria unui disc este 16π cm2 . Diametrul discului are lungimea de:              
A. 2 cm    B. 4 cm            C. 8 cm                  D. 16 cm 

12. Triunghiul ABC are AB = 5 2 cm, BC = 6 cm i m sura unghiului ABC egal  cu 135o . Calculând aria  
      triunghiului se obine: 

A. 15 2cm2                   B. 15cm2                               C. 30 2cm2                       D. 30cm2   

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

13. a)  Afla i cel mai mic multiplu comun al numerelor 12; 15; 18. 
b)  Afla i cel mai mic numr natural care împr it pe rând la 12, 15 i 18 d  resturile 6, 9, respectiv 12, 
iar câturile diferite de zero. 

14. Fie ecuaia ( )2 2 1 1 0mx m x m+ − + − = . 

      a)  Rezolvai ecuaia pentru 2=m . 
      b)  Aflai valoarea numrului real  m tiind c  3=x . 
      c)  Ar ta i c , pentru orice m num r real, ecuaia are cel puin o soluie num r întreg. 

15.  a)  Desenai un cub. 
       În cubul '''' DCBABCDA  punctul M este mijlocul laturii AB , punctul N  este mijlocul laturii BC  i 

      52=DM cm.                         
       b)  Demonstrai c  dreptele AN i DM sunt perpendiculare. 
       c)  Calculai aria total  a cubului.                                                             
        d)  tiind c  aria triunghiului MDA'  este egal cu a cm2, ar ta i c   num rul a  se afl  în intervalul 
       deschis ( )10;9 . 

 

            

 


