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Prob  scris  la Matematic             Varianta  92 
 
♦ 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  9 + 3 : 3  este egal cu .... 
2.  Soluia ecuaiei  x – 2 = 9 este egal cu .... 
3.  Restul împr irii num rului 28 la 5 este egal cu .... 
4.  Cel mai mare divizor comun al numerelor 12 i 18 este egal cu .... 
5.  Într-un cerc cu raza de 5 cm, o coard are lungimea de 8 cm. Distana de la centrul cercului la coarda 
    respectiv este egal cu … cm. 

6.  Un hexagon regulat are latura de  4 cm. Aria hexagonului este egal cu ... cm2 . 

7.  O sfer  are raza de lungime 9 cm. Volumul sferei este egal cu ... π cm3 . 
8.  O prism  dreapt cu baza ptrat are înl imea de 5 cm i latura bazei de 2 cm. Aria lateral a prismei 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.   Fie mulimile M ={ 3 ; –2; 1; 0 ; 2 } i P ={ Z∈x | –2 < x  ≤  2 }. Efectuând PM ∩  se obine: 

A.  {–2; 0; 1}                 B. {3; –2; –1; 0; 1; 2}           C. {0; 1; 2}                 D. {–1; 0; 2} 

10. Se consider func ia :f →R R , ( ) ( ) 523 +−= xxf . Valoarea funciei f pentru 0=x este: 

A.  5                               B.  –2                                    C. –1                            D. 8 
11. Un trapez isoscel are baza mare de 16 cm i baza mic de 10 cm. Unghiul ascuit are m sura de 60o .  

Perimetrul trapezului este egal cu: 

A. 52 cm    B. 38 cm     C. 50 cm D. ( )2 3 13 13+ cm 

12. Într-un triunghi dreptunghic lungimea ipotenuzei este de 24 cm. Lungimea razei cercului    circumscris 
triunghiului este de: 

A.  12 cm                        B. 6 cm                                C. 8 cm                        D. 4 cm 
 

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

13.  Un elev a urmrit temperatura indicat de un termometru în patru zile consecutive. În prima zi  

temperatura a fost de  – 5o C, iar în fiecare din zilele urmtoare temperatura a fost mai mare cu câte dou 
grade fa  de ziua precedent. 

      a) Reprezentai pe o ax numerele corespunztoare temperaturilor din cele patru zile. 
      b) Aflai media aritmetic a temperaturilor din cele patru zile.  

14. Se consider expresia E (x) = x 2 + 2x – 35, unde x este numr întreg. 

      a) Rezolvai ecuaia 03522 =−+ xx . 
      b) Determinai numerele întregi  n  astfel încât E (n) s  fie un numr natural prim. 
      c) Ar ta i c , dac  E (x) se divide cu 3, atunci E (x) se divide cu 9. 

15.  a) Desenai o piramid  triunghiular  regulat . 
 În piramida triunghiular regulat  VABC , latura bazei ABC esteAB  = 12 cm i în l imea piramidei 
VO = 6 cm. Se noteaz cu D  i E mijloacele muchiilor VA i respectiv VB .  

       b) Calculai aria lateral a piramidei.       
       c) Demonstrai c  dreapta DE  este paralel cu planul ( ).ABC  

       d) Calculai m sura unghiului determinat de planele ( )DOE  i ( ).ABC  

       

       

 

            

 


