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Prob  scris  la Matematic             Varianta  65 
 
♦ 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 ( ) 3:421 ⋅+  este egal cu .... 

2.  Dintre numerele  ( )3, 1a =   şi  3,12b = , mai mic este numărul .... 

3.  Probabilitatea ca, aruncând un zar, să obŃinem pe faŃa de sus a lui un număr par, este egală cu .... 
4.  Fie funcŃia : , ( ) 2f f x x→ = −R R . Valoarea funcŃiei  f  pentru x = –1 este egală cu .... 

5.  Raza unui disc este de 12  cm. Aria discului este egală cu ... π cm2 . 
6.  Un romb are diagonalele de 6cm şi 8 cm. Latura rombului este de ... cm. 
7.  Un cilindru circular drept are raza bazei de 5cm şi înălŃimea de 6cm. Aria laterală a cilindrului este 

      egală cu ... π cm2 . 
8.    O piramidă patrulateră regulată are volumul egal cu 64cm3  şi înălŃimea de 12cm. Aria bazei piramidei  

      este egală 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.  MulŃimea {  şi 2 4}A x x x= ∈ <R  este egală cu intervalul: 

A. ( )4;4−  B. [0;2]  C. ( );2−∞  D. )2;2(−  

10. Numărul 
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 este egal cu: 

A. –2 B. 0,5 C. –0,5 D. 2 

11. În triunghiul isoscel , [ ] [ ],ABC AB AC≡  măsura unghiului ABC este egală cu 70o şi punctulD  este 
       piciorul înălŃimii din A  pe latura BC. Calculând măsura unghiului DAC  se obŃine: 

A. 40 o  B. 30o  C. 20o  D. 10o  

12. Un paralelogram ABCD are AB = 4 cm, AD = 8 cm şi măsura unghiului DAB de 30 .o  Calculând aria 
paralelogramului se obŃine: 

A. 4 cm2  B. 8 cm2  C. 32 cm2  D. 16 cm2  

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

13. Pentru a confecŃiona 4  bluze şi 3  rochii s-au folosit 17m de material. Pentru a confecŃiona 3  bluze şi 
2  rochii s-au folosit 12m de material, de acelaşi fel. Toate bluzele au aceeaşi mărime. Toate rochiile au 
aceeaşi mărime. 

      a) CâŃi metri de material s-au folosit pentru confecŃionarea unei bluze? 
      b) Cât la sută reprezintă preŃul materialului folosit pentru o rochie din preŃul materialului folosit pentru  
      o bluză? 

14. Se consideră expresia  
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xF ,  unde x este număr raŃional. 

a) CalculaŃi )2(F . 
b) RezolvaŃi în mulŃimea numerelor raŃionale ecuaŃia 7 ( ) 9F x⋅ = . 

c) DeterminaŃi numerele raŃionale ,a  pentru care valoarea produsului )(2 aF⋅  este număr raŃional. 
15.  a)   DesenaŃi o prismă dreaptă cu baza pătrat. 
   Prisma dreaptă ABCDA B C D′ ′ ′ ′  are ca baze pătratele ABCD şi ,A B C D′ ′ ′ ′  înălŃimea 9AA′ = cm şi  

       diagonala 3 41DB′ = cm. 
b) CalculaŃi volumul prismei. 
c) CalculaŃi aria triunghiului ACD′ . 
d) CalculaŃi distanŃa de la punctul B′  la planul( )ACD′ . 

 

            

 


