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Prob  scris  la Matematic             Varianta  91 
 
♦ 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 2:22  este egal cu .... 
2.  Scris cu cifre, în baza zece, num�rul patru mii dou� sute trei zeci �i cinci este egal cu.... 
3.  Dintre numerele  a = 18−  �i  b = 20−   mai mare este num�rul .... 
4.  Solu�ia ecua�iei 112 =−x este egal� cu .... 
5.  Cel mai mic num�r natural de trei cifre divizibil cu 3 este num�rul .... 
6.  M�surile a dou� unghiuri ale unui triunghi sunt 75o �i 30o. Cel de-al treilea unghi are m�sura egal� cu ...o. 
7.  M�sura unghiului înscris într-un cerc, care cuprinde între laturi un arc cu m�sura de 60o , este egal� cu ...o. 
8.  Muchia unui cub este de 4 cm. Diagonala cubului 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.  Calculând media geometric� a numerelor ( ) ( )2 1 5 1a = − ⋅ +  �i ( ) ( )2 1 5 1b = + ⋅ −  se ob�ine: 

A.  3                              B.  5                      C.  4                       D.  2 
10. Cel mai mic num�r natural care prin împ�r�irea la numerele 2,  4 �i  5 d� de fiecare dat� câtul diferit de 
      zero �i restul 1 este egal cu: 

A.  41                               B.  21                      C.  61                      D.  13 

11. Perimetrul unui patrulater convex ABCD este egal cu 11 cm. Se �tie c� 3BC CD+ =  cm �i 
     [ ] [ ]AB AD≡ . Calculând lungimea segmentului AB se ob�ine: 

A. 4 cm                            B.  5 cm                   C.  6 cm                  D.  2 cm 

12. Calculând  ���� 30cos60sin60cos30sin ⋅+⋅  se ob�ine: 

A. 
2

2
                             B. 1                          C.
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III. (46puncte) Pe foaia de examen, scriei rezolv rile complete. 
 

13. Elevii unei clase au sus�inut teza la matematic�.  
      Rezultatele ob�inute sunt reprezentate în diagrama al�turat�. 
      a)  Reprezenta�i datele statistice într-un tabel. 
      b)  Calcula�i media notelor ob�inute de elevii clasei la teza de  
      matematic�, cu aproxima�ie de o sutime prin lips�. 

14. Fie :f →R R  o func�ie de forma ( ) baxxf += , unde a �i b sunt 
      numere reale. Reprezentarea grafic� a func�iei f intersecteaz� axele 
      de coordonate în punctele ( )0;2A  �i ( )4;0B . 

a) Reprezenta�i grafic func�ia f  într-un sistem de axe perpendiculare xOy. 
b) Determina�i func�ia f . 
c) În sistemul de axe perpendiculare xOy  se consider� punctele ( )2;2 −D  �i C proiec�ia punctului D pe 
axa .Oy  Calcula�i aria patrulaterului ABCD. 

15.  a)    Desena�i un paralelipiped dreptunghic.  
       Paralelipipedul dreptunghic ABCDA B C D′ ′ ′ ′  are dimensiunile AB = AD = 8 cm �i AA′  = 6 cm.   

b) Calcula�i lungimea segmentului A C′ . 
c) Calcula�i distan�a de la punctul O, intersec�ia diagonalelor AC �i BD, la dreapta A C′ . 
d) Calcula�i valoarea sinusului unghiului determinat de planele ( )A BD′  �i ( )C BD′ . 
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