
         

 

Ministerul Educa
�
iei �i Cercet�rii – Serviciul Na

�
ional de Evaluare �i Examinare 

 
Testare Na ional  - 2007 

Prob� scris� la matematic�                                                                                          Varianta 76 
 

 

Prob  scris  la Matematic             Varianta  76 
 
♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord� 10 puncte din oficiu.   
♦ Timpul efectiv de lucru este de 2 ore. 
 

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

1. Rezultatul calculului 356 +−  este egal cu .... 
2. Dintre numerele 4,6a =  şi 3,6b =  mai mic este numărul .... 
3. Calculând %80  din 180 se obŃine numărul .... 
4. Media aritmetică a numerelor 14 şi 4 este egală cu .... 
5. Un cerc are raza de 3 cm. Lungimea cercului este egală cu ...π cm. 
6. Perimetrul dreptunghiului care are lungimea de 7 cm şi lăŃimea de 4 cm este egal cu ... cm. 
7. O piramidă patrulateră regulată de înălŃime 9 cm are volumul 48cm3. Latura bazei are lungimea de ... cm. 
8. O sferă are raza de 6 cm. Aria sferei este egală cu ...π cm2. 
 

II. (12 puncte) 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. Rezultatul calculului ( ) ( )22
5252 −−+  este egal cu: 

A.10  B. 104    C.0  D. 14  

10. Fie expresia ( ) 2 5
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11. Un trapez dreptunghic are bazele de 12 cm şi de 8 cm. Măsura unghiului ascuŃit este de 45o . Aria 
trapezului este egală cu: 

A. 20cm2 B. 50cm2 C. 40cm2 D. 48cm2 

12. Într-un triunghi echilateral de latură 6 cm, raza cercului înscris are lungimea de: 
A. 3 cm B. 32  cm C. 33 cm D. 3 cm 
 

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

13. Într-o pungă sunt bomboane. Dacă toate bomboanele se împart în mod egal unui grup de 4 copii, atunci 
rămân în pungă 3 bomboane. Dacă toate bomboanele se împart în mod egal unui grup de 6 copii, atunci 
rămân în pungă 5 bomboane.  
a) VerificaŃi dacă în pungă pot fi 71 de bomboane. 
b) AflaŃi care poate fi cel mai mic număr de bomboane din pungă, înainte ca acestea să fie împărŃite 
copiilor. 

14. Considerăm funcŃia ( ): , 2 2,f f x mx m→ = + −R R unde m este un număr real. 

a) Pentru 1,m = reprezentaŃi grafic funcŃia f  într-un sistem de axe perpendiculare xOy.  
b) DeterminaŃi coordonatele punctului de intersecŃie a reprezentărilor grafice ale funcŃiilor  

( ): , 4g g x x→ =R R  şi ( ): , 4 4.h h x x→ = − −R R  

c) ArătaŃi că, pentru orice m număr real, punctul 
1

; 2
2

P
 − − 
 

 aparŃine reprezentării grafice a funcŃiei f. 

15. a)    DesenaŃi un cub. 
  În interiorul cubului '''' DCBABCDA  se consideră punctul M astfel încât MABCD să fie o piramidă 
      patrulateră regulată. Punctele O  şi 'O  sunt centrele feŃelor ABCD , respectiv '''' DCBA . 

b) CalculaŃi măsura unghiului format de dreptele ''CA  şi BD . 
c) ArătaŃi că punctele ,O M  şi 'O  sunt coliniare. 
d) Pentru 6=AB cm, calculaŃi lungimea segmentului OM  astfel încât apotema piramidei regulate  
MABCD să aibă aceeaşi lungime ca şi muchia cubului. 

 

            

 


