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Prob  scris  la Matematic             Varianta  5 
 
♦ 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 10 100 :5+  este egal cu .... 
 2.  Transformat în fracie ireductibil , num rul 5,2 este egal cu .... 
 3.  Soluia ecuaiei 1 2 5x− = −  este egal cu .... 
 4.  Cel mai mic divizor natural par al numrului 80 este egal cu .... 
 5.  Media aritmetic a numerelor 5 i 15 este egal cu .... 
 6.  Perimetrul unui romb cu latura de 12 m este egal cu ... m. 

 7.  Volumul unui cub cu muchia de 5 dm este egal cu ... dm3 . 
 8.  Un cilindru circular drept are raza bazei de 4 cm i în l imea de 6 cm. Aria lateral a cilindrului este 

      egal cu ...π 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.  Dac  
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, atunci numrul y  este egal cu: 
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10. Mul imea soluiilor reale ale inecuaiei 4 2x− + >  este intervalul: 
A. ( )2;+∞   B.[ )1;+∞   C.( );2−∞   D. ( ];1−∞  

11. Un p trat i un dreptunghi au perimetre egale. Aria ptratului este egal cu 64 cm2 , iar lungimea  
      dreptunghiului este egal cu 10 cm. L imea dreptunghiului are lungimea de: 
A. 9 cm               B. 6 cm   C. 5 cm               D. 8 cm 

12. Triunghiul ABC este dreptunghic în A, m sura unghiului C este de o30  i AD este înl ime, .D BC∈   
      M sura unghiului DAB este egal cu: 

A.  o30    B. o60    C. o15    D. o45  

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

13.  Andrei i Vlad sunt frai. Suma vârstelor celor doi frai este 21 de ani. În urm cu trei ani, vârsta lui  
       Andrei era jumtate din vârsta lui Vlad.   

a)  Ce vârst are Vlad acum? 
b)  Peste câi ani vârsta lui Andrei va fi dou treimi din vârsta lui Vlad? 

14.  a)  Punctele ( 1;4)A − i (2; 5)B −  aparin reprezentrii grafice a funciei :f R →R, baxxf +=)( . 
       Afla i numerele reale a i b. 

 b)  Determinai aria triunghiului format de dreapta care reprezint graficul funciei : ,f →R R  

( ) 3 1f x x= − +  i axele de coordonate Ox  i Oy . 

c)  Punctul ( )2; 3P m m −  aparine reprezentrii grafice a funciei : ,f →R R  ( ) 3 1f x x= − + . Calculai 

valorile numrului real m. 

15.  a)   Desenai un con circular drept. 
       În conul circular drept cu vârful V, generatoarea este de 10 cm, înl imea de 8 cm, iar punctele 
       A i B sunt dou puncte diametral opuse situate pe cercul de la baz.  

b) Calculai volumul conului circular drept. 
c) Calculai valoarea sinusului unghiului AVB. 
d) La ce distan  de planul bazei se secioneaz conul cu un plan paralel cu planul bazei, astfel încât 
raportul dintre volumul conului dat i volumul conului format prin secionare s aib  valoarea 27? 

 

            

 


