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Prob  scris  la Matematic             Varianta  64 
 
♦ 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 29 9⋅  este egal cu .... 
2.  Num rul natural care împr it la 2 d  câtul 5 i restul 1 este egal cu .... 
3.  Din 100 kg de grâu se obin 78 kg de fin . Cantitatea de fin  reprezint …% din cantitatea de grâu. 
4.  Num rul prim din mulimea  M = {33; 35; 37; 39} este egal cu …. 
5.  Într-un triunghi dreptunghic, fiecare catet are lungimea de 9 cm. Lungimea ipotenuzei este egal cu ...cm. 
6.  Latura unui hexagon regulat este de 7 cm. Perimetrul hexagonului este egal cu ... cm. 

7.  Un cilindru circular drept are raza bazei de 3 cm. Aria bazei cilindrului este egal cu ...π cm2 . 
8.  Aria lateral  a unei piramide patrulatere regulate care are muchia bazei de 10 dm i apotema piramidei de 
    13 dm, este egal cu…dm2 . 

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.   În scrierea tuturor numerelor naturale de la 10 la 40, cifra 3 se repet de: 

      A.  12 ori   B. 11 ori   C. 10 ori   D. 13 ori  

10. În mul imea numerelor naturale, inecuaia  –2x ≥  –6 are: 

      A. 3 soluii   B. nicio soluie  C. 4 soluii  D. o infinitate de soluii  

11. Un dreptunghi are limea egal cu un sfert din lungime i perimetrul egal cu 20 cm. Aria dreptunghiului 
este egal cu: 

      A. 16 cm2    B. 64 cm2   C. 12 cm2   D. 24 cm2  

12. Seciunea axial a unui con circular drept este un triunghi echilateral cu înl imea de 6 cm. Generatoarea  
      conului are lungimea egal cu: 

      A. 12 cm   B. 4 3 cm  C. 3 3cm  D. 3 5cm 

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

13. Într-o cutie sunt bile roii, galbene, negre i verzi, în total 20 bile. 14 bile nu sunt negre, 2 bile sunt verzi  
      i 15 bile nu sunt galbene. 
      a) Care este probabilitatea ca, luând la întâmplare o bil din cutie, aceasta sa fie verde? 
      b) Câte bile roii sunt în cutie ? 

14. Fie expresia E( x ) = ( ) ( )6
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, unde x ∗∈N \ {3}. 

       a) Rezolvai, în mul imea numerelor întregi, ecuaia 2 6 0x x− − = . 

       b) Ar ta i c  E( x ) se simplific  prin ( )3 3x − , pentru orice x ∗∈N \ {3}. 

       c) Pentru care numere naturale n , num rul E(n) se simplific  prin 2? 
 

15.  a) Desenai un cub. 

       În cubulABCDA B C D′ ′ ′ ′  care are muchia de 25 cm, not m =∩ '''' DBCA { 'O }. Punctul M este  
       simetricul punctului B  fa  de dreaptaAD . 
       b) Demonstrai c   dreapta MD  este perpendicular pe planul ( )'D DB . 

c) Calculai distana de la punctul M  la dreapta .' BD  
d) Demonstrai c  dreptele BD' i 'DO  sunt perpendiculare. 

 

 

            

 


