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Prob  scris  la Matematic             Varianta  85 
 
♦ 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.   Dintre numerele 301; 405; 502 cel divizibil cu 3 este numrul....  
2.   R d cina p trat  a numrului  64 este egal cu .… 
3.   Suma a dou numere este 30. Unul dintre numere este egal cu 18. Cellalt num r este egal cu .... 
4.   Prin transformare, 2 dm3  = ... litri. 

5.   M sura unui unghi ascuit al unui triunghi isoscel care are un unghi de 100o  este egal cu...o . 

6.   Un romb are latura de 10 cm i aria de 40 cm2 . În l imea rombului are lungimea de ... cm. 

7.   Un cilindru circular drept are aria lateral  de 200π dm2  i generatoarea de 4 dm. Lungimea razei  
     cercului de la  baza cilindrului este egal cu ... dm.  

8.   Un cub are aria unei fee egal cu 6 cm2 . Aria total  a cubului 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.   Mul imea soluiilor ecuaiei 23 4 0x x− − =  este egal cu: 

A.  
4

1;
3

 − 
 

                       B.  { }3;4−     C. 
4

1;
3

 − 
 

                      D. { }3; 4−  

10. Efectuând calculele  
2 3 1

3 2
3 2 2

⋅ −   se obine: 

A.  3                                  B.  2                               C. 0,5                               D.  1,5 
11. Un segment având lungimea de 36 cm se proiecteaz pe un plan cu care face un unghi de 030 . 

Lungimea proieciei segmentului este egal cu: 

A. 33 cm       B. 36 cm                    C.  9cm                           D. 63 cm 

12. Într-un cerc cu diametrul de 12 cm se consider un sector de cerc corespunztor unui unghi la centru  

      de 300 . Calculând aria acestui sector de cerc se obine: 

A. π36 cm2                B. π3 cm2                    C. 18π cm2                     D. π cm2  

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

13. a)   Câte numere de forma xy , scrise în baza zece cu 0x ≠ , dau restul 4 la împr irea cu 6? 
b)   Într-o împr ire, restul este egal cu 6, iar câtul este egal cu 4. Suma dintre deîmpr it, cât i împ r itor 
este egal cu 260. Determinai împ r itorul i deîmp r itul. 

14.  Fie numerele 22 −=a  i 2 2.b = +  
      a)   Calculai valoarea produsului a b⋅ .  

      b)   Calculai valoarea numrului 2)( ba + .  

      c)   Ar ta i c  num rul 2
b

a
−  este raional. 

15. a)   Desenai o piramid  triunghiular  regulat .  

      Piramida triunghiular regulat  DABC are înl imea DO = 4 cm i aria bazei ABC egal  cu 27 3cm2.  
b) Ar ta i c  lungimea apotemei piramidei este egal cu 5 cm. 
c) Se secioneaz piramida cu un plan care trece prin mijlocul înl imii DO i este paralel cu planul 
bazei. Calculai volumul trunchiului de piramid astfel obinut. 
d) Punctul M este mijlocul laturii BC. Calculai valoarea tangentei unghiului determinat de planele 

( )ABD  i ( )AMD . 

 

            

 


