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Prob  scris  la Matematic             Varianta  95 
 
♦ 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 3224 ⋅+  este egal cu .... 
2.  Soluia ecuaiei 27 =− x  este egal cu  .... 
3.  Calculând %15  din 300 se obine numrul.... 
4.  Pentru numrul real x , diferit de zero, rezultatul calculului ( )4 5 :x x x+  este egal cu .... 

5.  M sura suplementului unghiului de 80o  este egal cu ... o . 
6.  Aria dreptunghiului cu laturile de 5 dm i 10 dm este egal cu ... dm2. 
7.  Fie un cub cu muchia de 3 cm. Suma tuturor muchiilor cubului este egal cu ... cm.  

8.  Volumul cilindrului circular drept cu raza bazei de 3 cm i generatoarea de 4 cm 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.   Dac  12,6 =⋅=⋅ zyyx  i 20,z t⋅ =  atunci valoarea produsului tx ⋅  este egal cu: 

A.  1                B.  8              C.  15   D.  10 
10. Dup  scumpirea cu 10%, preul unui obiect devine 220 lei. Preul ini ial al obiectului a fost de: 

A.  210 lei                       B.  230 lei                                C. 200 lei                          D. 242 lei 

11. A, B, C sunt trei puncte coliniare, în aceast ordine, astfel încât AB = 12 cm, BC = 4 cm. Punctele  M, N 
i P sunt mijloacele segmentelor AB, BC, respectiv MN. Lungimea segmentului PB este egal cu: 

A. 6 cm                           B. 2 cm                                     C. 4 cm              D. 8 cm  
12. Triunghiul ABC este echilateral. Punctele M, N i P aparin laturilor AB, AC, respectiv BC. Dreapta MN  
      este paralel cu latura BC i dreapta NP este paralel cu latura AB. Perimetrul paralelogramului MNPB  
      este egal cu 20 cm. Perimetrul triunghiului ABC este egal cu:   

A. 50 cm  B. 40 cm            C. 20 cm              D. 30 cm 

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

13. Fie numerele x abc= , y bca= , z cab= ,  unde a ,b, c sunt cifre în baza 10, diferite de zero. 
      a)  Ar ta i c  x y z+ + este un multiplu al numrului 37. 
      b)  Determinai cea mai mic valoare a sumei .x y z+ +  
 

14. Fie funcia RR →:f , 23)( +−= xxf . 

      a)  Comparai numerele ( )2 1f −  i ( )2f . 

      b)  Reprezentai grafic funcia f  într-un sistem de axe perpendiculare xOy . 

      c)  Determinai num rul real a pentru care punctul 
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 aparine reprezentrii grafice a  

      funciei  f. 

15.  a) Desenai o piramid  patrulater regulat . 

       Într-o piramid patrulater regulat  VABCD cu baza ABCD, muchia bazei este de 26 cm i volumul  

       piramidei este egal cu 3144 cm3. Punctul E este situat pe muchia AV astfel încât VEAE ⋅= 2 . 
       b)  Ar ta i c  triunghiul VAC este echilateral. 
       c)  Calculai aria lateral a piramidei.                                                             
       d)  Calculai distana de la punctul E la planul )(VBD . 
 

 

            

 


