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EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2007 

Proba scris� la MATEMATIC   

PROBA D 
                                   Varianta ….095 
M3:Proba d. Filiera Voca� ional�: profil Pedagogic, specializ�rile înv���tor-educatoare                                                                           
NOT�.Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord� 10 puncte din oficiu.Timp de lucru efectiv 3 ore 

 La toate subiectele se cer rezolvri cu solu ii complete 

 SUBIECTUL I ( 20p ) 

(4p) a) S  se compare numerele 22 i 3 . 

(4p) b) S  se calculeze media armonic a numerelor 6 i 4. 

(4p) c) S  se determine dou numere naturale prime al cror produs este 34. 

(4p) d) S  se calculeze ce pre va avea un produs, dup ad ugarea TVA-ului, (care reprezint 

19% din valoarea produsului) dac valoarea sa fr  TVA este 200 de lei. 

(2p) e) S  se determine cel mai apropiat numr întreg de numrul 
25

31
. 

(2p) f) S  se calculeze determinantul 
31

21

−
−

. 

  

 SUBIECTUL II ( 30p ) 

 1.  

(3p) a) S  se determine câte numere pare de 3 cifre distincte se pot forma cu cifrele 1, 2 i 3. 

(3p) 
b) S  se determine numrul matricelor ptratice de ordin 2 care se pot scrie utilizând 

doar cifre din mulimea {1, 2, 3}. 

(3p) 
c) S  se calculeze suma tuturor numerelor de dou cifre distincte formate cu cifrele 1, 2 

i 3. 

(3p) d) S  se calculeze 2
3A . 

(3p) e) S  se calculeze produsul primelor cinci zecimale ale numrului ( )123,0 . 

 2. Se consider triunghiul echilateral ABCcu în l imea de 35=AD . 

(3p) a) S  se calculeze latura triunghiului ABC. 

(3p) b) S  se calculeze aria triunghiul ADC . 

(3p) c) S  se calculeze lungimea medianei din D a triunghiului ADB. 

(3p) d) S  se calculeze lungimea liniei mijlocii paralele cu BC, a triunghiului ABC. 

(3p) e) S  se calculeze perimetrul triunghiului cu vârfurile în mijloacele laturilor triunghiului 

ABC. 
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SUBIECTUL III ( 20p ) 

 

Într-un dreptunghi ABCD punctele M i N sunt proieciile punctelor D i B pe 

diagonalaAC . Se tie c  8=AB  i 10=BD . În punctul D se construiete  

perpendiculara pe planul dreptunghiului, DE , de lungime 8. 

(4p) a) S  se calculeze aria dreptunghiului ABCD. 

(4p) b) S  se arate c segmentele AM  i NC  au lungimi egale. 

(4p) c) S  se calculeze lungimea segmentului MN . 

(2p) d) S  se calculeze lungimea segmentului EC . 

(2p) e) S  se demonstreze c triunghiul EMC  este dreptunghic. 

(2p) f) S  se determine numrul triunghiurilor dreptunghice cu un vârf în E i celelalte dou 

vârfuri în mulimea { }DCBA ,,, . 

(2p) g) S  se calculeze volumul piramidei EABCD. 

  

 SUBIECTUL IV ( 20p ) 

(4p) a) S  se gseasc dou  numere iraionale a  i b pentru care Q∈+ ba . 

(4p) b) S  se gseasc dou  numere iraionale m i n pentru care Q∈⋅ nm . 

(4p) c) S  se arate c suma dintre un numr ra ional i un num r ira ional este un numr 
ira ional. 

(2p) d) S  se arate c produsul dintre un numr ra ional nenul i un num r ira ional este un 
num r ira ional. 

(2p) e) S  se arate c 2  este numar iraional. 

(2p) f) S  se arate c dac  Q∈yx,  i 0,02 ===+ yxatunciyx . 

(2p) g) S  se arate c, dac  Q∈zyx ,,  si 032 =++ zyx , atunci x=y=z=0.  

 

 

            

 


