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Prob  scris  la Matematic             Varianta  30 
 
♦ 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 2,5 2,25−  este egal cu .... 
2.   Cel mai mare element al mulimii {0; 5; 2; 9; 4}A =  este egal cu .... 

3.   Mul imea soluiilor reale ale inecuaiei 75 ≤+x  este intervalul .... 

4.   Cel mai mare numr de forma x32 , scris în baza zece, divizibil cu 3 este egal cu .... 
5.   Aria discului cu raza de 13 cm este egal cu ... π cm2 .  
6.   În l imea unui triunghi echilateral cu latura de 12 cm are lungimea de ... cm. 

7.   Un cub are lungimea diagonalei egal cu 6 3cm. Muchia cubului este de ... cm. 
8.  Volumul unei piramide patrulatere regulate cu aria bazei de 16 cm2 i în l imea de 6 cm este egal  
     cu ... 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.  Num rul natural, soluie a ecuaiei 062 =−+ xx , este egal cu: 
A. 3                             B. 6                             C. 2                               D. 4 

10. Media geometric a numerelor 10 3a = −  i  10 3b = +  este egal cu: 

A. 10                         B. 1                            C.  0                              D. 7   
11. În triunghiul ABC bisectoarele unghiurilor B i C se intersecteaz în punctul I. Dac  m sura unghiului  

     BAC este de 70o , atunci msura unghiului BIC este egal cu: 

A. 70o                          B. 125o                        C.  140o                          D.  110o  

12. Perimetrul dreptunghiului cu aria de 144 cm2 i l imea de 9 cm este egal cu: 

A. 25 cm                   B. 64 cm                     C. 32 cm                       D. 50 cm 

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

13. În dou  depozite exist 2800 t marf, respectiv 1300 t marf. Din primul depozit se livreaz 100 t de 
      marf  pe zi, iar din al doilea depozit se livreaz 25 t de marf pe zi.   
 a)  Dup  câte zile, în cele dou depozite , exist cantit i egale de marf? 

 b)  Dup  câte zile, cantitatea de marf din primul depozit este dubl fa  de cea rmas  în cel de-al doilea 
 depozit? 

14.  Fie funcia :f →R R , 1)3()( ++−= bxaxf , unde a i b sunt numere reale. 
       a)  Determinai numerele a i b tiind c  punctele ( 2;2)A −  i (3;2)B  aparin reprezentrii grafice a 
       funciei f. 

b)  Pentru 3=a  i 1=b , reprezentai grafic funcia f  într-un sistem de axe perpendiculare xOy. 
c)  Determinai punctul care aparine reprezentrii grafice a funciei :f →R R , 2=f(x)  i are 
coordonate egale. 

15.   a)   Desenai un trunchi de con circular drept. 
       Într-un trunchi de con circular drept, lungimile razei bazei mari, razei bazei mici i în l imii sunt direct  

       proporionale cu numerele 3; 2 i respectiv 3 , iar generatoarea este de 8 cm .  
b)  Ar ta i c  raza bazei mari are lungimea de 12 cm. 
c)  Calculai aria lateral a trunchiului de con. 

       d)   Fie punctul S  situat pe înl imea OO′ a trunchiului de con astfel încât volumul conului de vârf S  i 
       baz cercul de centru O′ s  fie egal cu volumul conului de vârf S  i baz  cercul de centru O .  
       Calculai lungimea segmentului SO. 

 

            

 


