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Prob  scris  la Matematic                    Varianta  84 
 
♦ 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 (12 2) 4− +  este egal cu .... 
2.    Media geometric a numerelor 2 i 8 este egal cu .....  
3.    Soluia ecuaiei 102 =x  este egal cu .... 
4.    Dac  { }1;2;3A =  i { }3;4B = , atunci { }....=∩ BA  

5.    Prin transformare, 5 ore sunt egale cu ... minute. 
6.    Un dreptunghi are lungimea 14 cm i l imea o doime din lungime. Limea dreptunghiului este de... cm.       
7.    În cubul ABCDEFGH m sura unghiului dintre muchiile HG i AC este egal cu... .o  
8. O prism  dreapt are baza un ptrat de latur 3 cm i diagonala unei fee laterale de 5 cm.  Înl imea  
      prismei are lungimea de ... 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.   Valoarea expresiei 2007)1( −+ yx  pentru ax −= 1  i ay += 1  este egal cu: 

A. 0   B. 1   C. 2007   D.   2 2007 

10. Fie funciile :f R →R , ( ) 2 3f x x= −  i :g R →R, ( ) 2 3g x x= − . Punctul de intersecie al 
reprezentrilor grafice ale celor dou func ii este: 

A.  M(–1;1)  B.  M(1;1)  C.  M( 1; –1)  D.  M(–1; –1) 

11. Un triunghi are msurile unghiurilor direct proporionale cu 1, cu 2 i cu 3. Triunghiul este:  

A.  isoscel  B.  dreptunghic  C.  echilateral  D.  obtuzunghic 

12. Diagonala mic a unui romb este de 4 cm. Dac diagonala mare este dublul celei mici, atunci aria 
rombului este egal cu: 

A. 64 cm2   B. 8 cm2   C. 32 cm2   D.16 cm2  
 

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

13.  Într-o clas sunt 27 de elevi. To i elevii clasei particip la olimpiada de fizic sau de matematic.  
       18 elevi particip la olimpiada de matematic i 15 elevi particip la olimpiada de fizic.  

a)  Câi elevi particip  la ambele olimpiade? 
b)  Câi elevi particip  numai la olimpiada de matematic? 

14. Fie ecuaia: 2 22 ( 1) 1 0x m x m m+ ⋅ + ⋅ + + − = , unde m este un numr real. 
a) Pentru 2m = , calculai solu iile ecuaiei. 
b) Determinai num rul real m astfel încât ecuaia s  admit  soluia .x m= −  
c) Pentru ce valori ale numrului m ecuaia are dou soluii reale diferite? 

15. a) Desenai un con circular drept. 
       Într-un con circular drept de vârf V,  generatoarele VA, VB i VC sunt perpendiculare dou câte dou, iar  
       AB = 18 cm. 

b) Ar ta i c  în l imea conului are lungimea de 3 6cm. 
c) Calculai volumul conului. 
d) Fie punctul M mijlocul laturii BC. Calculai m sura unghiului determinat de planele ( )AVM   

i ( )AVB . 

 

 

            

 


