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Prob  scris  la Matematic             Varianta  71 
 
♦ 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 corectlâng  num rul din fa a exerci iului. 

1.  Rezultatul calculului 83⋅  este egal cu ....  
2.  Descompus în produs de factori primi numrul 10 este egal cu…. 
3.  Partea întreag a numrului 25,3=a  este egal cu .... 

4.  Inversul numrului 
3

4
 este egal cu .... 

5.  Un trapez isoscel are un unghi de 100.o  M sura unui unghi ascuit al trapezului este egal cu ... .o  
6.  Un hexagon regulat are perimetrul de 72 cm. Lungimea laturii hexagonului de ... cm. 
7.  O prism  dreapt cu baza triunghi echilateral are înl imea de 10 dm, iar latura bazei de 4 dm. Aria  
    lateral  a prismei este egal cu ... dm2 .  

8.  Un paralelipiped dreptunghic are volumul egal cu 100 cm3 . Aria bazei este egal cu 4 cm2 . În l imea  
    paralelipipedului are lungimea 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.  Comparând numerele 52=x , 3 3, 4 2y z= =   se obine: 
A.  zyx <<                      B.  yzx <<                C.  yxz <<                      D.  xzy <<  
10. Suma a dou numere întregi este 8 iar diferena lor este  –8. Produsul celor dou numere este egal cu: 

A.  8                                  B.  –8                                        C. 0                                    D.  16 

11. Un p trat are: 

A. patru axe de simetrie    B. dou  axe de simetrie            C.  trei axe de simetrie      D. o ax  de simetrie 

12. Triunghiul ABC este dreptunghic în A i ˆtg 2C = . Calculând ˆsinB  se obine: 

A.  
5

2
                              B.

2

3
                                       C. 

1

2
                                  D. 

5

5
 

III. (46puncte) Pe foaia de examen, scriei rezolv rile complete. 
 
13. Numerele 123; 87 i 62 se împart la acelai num r natural x, diferit de zero. Se obin resturile 3; 7 i 

respectiv 2.     
      a)  Determinai cel mai mare numr natural x care îndeplinete condiiile problemei. 
      b)  Determinai cel mai mic numr natural x care îndeplinete condiiile problemei. 
 

14.  a)  Fie expresia 2( ) 5 2E x x x= + + . Calculai valoarea expresiei pentru 2 3x = − . 
       b)  Verificai dac  perechea (1;1) este soluie a ecuaiei  4x – y –3 = 0 .  
       c)  tiind c   4x – y –3 = 0 i c  num rul x se afl  în intervalul [0;1], arta i c  num rul y  se afl  în   
       intervalul [ ]3;1− . 
 

15.  a)   Desenai un trunchi de con circular drept.  
Un trunchi de con circular drept are seciunea axial un trapez isoscel cu diagonalele perpendiculare.     
Lungimea bazei mari a trapezului este de 12 cm, iar lungimea bazei mici este de 4 cm. 

b) Ar ta i c  lungimea generatoarei trunchiului de con circular drept este 54 cm. 
c) Calculai volumul conului din care provine trunchiul de con. 
d) Calculai distana de la centrul bazei mici a trunchiului de con la o generatoare a conului din care 
provine trunchiul. 

 

 

            

 


