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Prob  scris  la Matematic             Varianta  77 
 
♦ 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 27 8 3⋅ −  este egal cu .... 
2.  Calculând 25% din 100 se obine numrul .... 
3.  Media aritmetic a numerelor 41 i 59 este egal cu .... 
4.  Suma numerelor naturale pare mai mici ca 10 este egal cu .... 
5.  Prin transformare, 7 dam = ... m. 
6.  Un paralelogram are o latur de 3 cm i în l imea corespunztoare ei de 4 cm. Aria paralelogramului  
    este egal cu ... cm2. 
7.  Volumul cilindrului circular drept care are raza bazei de 6 cm i în l imea de 8 cm este egal cu ... π cm3. 
8.  Un paralelipiped dreptunghic are dimensiunile bazei de 3 cm i de 5 cm, iar înl imea de 6 cm. Aria  

    lateral  a  paralelipipedului este egal cu … cm2 . 

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 1085
5

2
15 −








+⋅  se obine: 

A.  3                           B.  33                            C.  1                           D.  2 3−  

10. Fie funcia :f →R R , ( ) ( )1f x m x m= − + , unde m este un numr real. Punctul ( )1;1A  aparine 

      reprezentrii grafice a funciei  f  pentru m egal cu: 
A.  0                              B.  1                                 C.  2                           D.  4  

11. Perimetrul unui romb care are un unghi de o60 este egal cu 16 cm. Calculând aria rombului se ob ine: 

A. 32  cm2                 B.  36  cm2                   C.  38  cm2             D.  34  cm2  

12. Calculând  2 sin cosx x⋅ ⋅  pentru 30x = o se obine: 

A.  
2

2
                         B. 1                                  C.

2

1
                           D. 

2

3
 

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

13.  Fie numrul n abc bca cab= + + , unde abc  reprezint un numr natural, scris în baza zece cu cifre  
       diferite nenule. 

a)   Ar ta i c  ( )111n a b c= ⋅ + + . 

b)   Determinai cea mai mare valoare a numrului n. 

14.  a)   Rezolvai, în mul imea numerelor reale, ecuaia 025102 =+− xx . 
b)   Ar ta i c  num rul 2 4 5p y y= + +  este pozitiv pentru orice y ∈R. 

        c)   Determinai cea mai mic valoare a numrului 542910 22 ++++−= yyxxA , unde x i y sunt  

        numere reale. 
15.  a)   Desenai un con circular drept. 
       Seciunea axial a unui con circular drept este un triunghi isoscel al crui perimetru este egal cu 18 cm.  
       Diametrul bazei conului este de 8 cm.  

b) Calculai aria total  a conului. 
c) Calculai raza cercului circumscris triunghiului care reprezint seciunea axial a conului. 

d) În con se face o seciune printr-un plan paralel cu planul bazei la 
3

2
 din în l imea  conului fa  de  

vârf. Calculai volumul trunchiului de con obinut prin secionare. 
 

 

            

 


