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Prob  scris  la Matematic             Varianta  78 
 
♦ 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 427 – 328 este egal cu .... 
2.  Calculând 20% din 520 se obine numrul…. 
3.  O treime dintr-o or reprezint … minute. 
4.  Suma a trei numere este egal cu 24. Media aritmetic a celor trei numere este egal cu numrul natural .... 
5.  Un triunghi echilateral are o latur de 6 cm. Perimetrul triunghiului este egal cu … cm. 

6.  În paralelogramul ABCD, unghiul BCD are msura egal cu 30 .o M sura unghiului BAD este egal cu ...o . 
7.  O piramid  patrulater regulat  are muchia bazei de 6 cm i apotema piramidei de 5 cm. Aria lateral a  
    piramidei este egal cu … cm2 . 

8.  Un cilindru circular drept are înl imea de 7 cm, iar aria bazei de 25π cm2 . Volumul cilindrului este egal  
    cu … π cm3 . 
 

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.    În irul numerelor naturale prime, scrise cresctor, al aptelea termen este numrul: 
A.  15                          B.  19                       C. 13                    D. 17 
10. Dac   a – c = 3 i b = – 5, atunci valoarea expresiei 3a + 2b – 3c este egal cu: 

A.   – 2                        B. –1                        C. 15−                  D.  3  

11. Pe un cerc se consider puncteleA i B  astfel încât arculAB  are msura de 60o  i lungimea segmentului 
AB   este de 5 cm. Calculând lungimea cercului se obine: 

A.  60π cm                 B.  25π cm              C.  75π cm           D. 10π cm 
12. Desf urarea suprafeei laterale a unui cub este un dreptunghi cu limea de 3 cm. Calculând aria 

dreptunghiului se obine: 

A.  36 cm2                  B. 9 cm2                  C. 18 cm2              D. 27 cm2  
 
III. (46puncte) Pe foaia de examen, scriei rezolv rile complete. 

13. Ana a rezolvat cu 6 exerciii mai mult decât Dan i cu 8 exerciii mai puin decât Tudor. 
      a) Aflai diferena dintre numrul exerciiilor rezolvate de Tudor i num rul exerciiilor rezolvate de Dan. 

      b) Dan a rezolvat un numr de exerciii egal cu 
8

5
 din num rul exerciiilor rezolvate de Ana. Aflai câte 

      exerciii a rezolvat  Ana. 

14. Se dau numerele 74 −=x i 74 +=y . 
a) Calculai valoarea produsului .x y⋅  

b) Calculai valoarea numrului ( )2
x y− . 

c) Ar ta i c   
2

x y−
 este un numr întreg negativ. 

 15. a) Desenai o prism  dreapt cu baza triunghi echilateral. 
Prisma dreapt ''' CBABCA , cu una din baze triunghiul echilateral ABC, are AB =10 cm, ='BB 5 cm i 
punctul M  situat pe muchia ' 'A C astfel încât =MA' 5 cm.  

      b) Aflai aria total  a prismei.      
      c) Calculai m sura unghiului determinat de dreptele 'AA i MB . 
      d) Calculai distana de la punctul M  la planul ( )'B BC . 

 

            

 


