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Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerinţelor se acordă 90 de puncte.
Din oficiu se acordă 10 puncte.
Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul de lucru efectiv este de 2 ore.
SUBIECTUL I - Pe foaia de teză scrieţi numai rezultatele.
(30 de puncte)
1. Rezultatul calculului 10  4 : 2 este numărul natural ... .
2. Numărul x este egal cu 36. Jumătatea numărului x este numărul ... .
3. Lungimea diagonalei unui pătrat este egală cu 16 m. Aria pătratului este egală cu ... m2.
4. Numerele întregi diferite a şi b aparţin intervalului  2;0  . Numărul a  b este egal cu ... .
5. Numărul muchiilor unui cub este egal cu ... .
6. Perimetrul unui triunghi echilateral este egal cu 18 cm. Lungimea unei laturi a triunghiului este
egală cu ... cm.
SUBIECTUL al II-lea - Pe foaia de teză scrieţi rezolvările complete.
(30 de puncte)
1. Desenaţi, pe foaia de examen, o prismă triunghiulară regulată ABCABC .
2. La un test, 20% din numărul elevilor unei clase au luat nota 10. Media notelor obţinute de
ceilalţi 20 de elevi ai clasei a fost 7,50.
a) Arătaţi că numărul elevilor din clasă este 25.
b) Determinaţi media tuturor notelor obţinute la test de elevii clasei.
3. Arătaţi că numărul a   3,5  1,5   3,5  1,5 este natural.
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SUBIECTUL al III-lea - Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete.
(30 de puncte)
1. Se consideră cubul ABCDABCD . Se ştie că AB  8 cm.
a) Arătaţi că dreapta AD este paralelă cu planul  BCC   .
b) Calculaţi suma lungimilor muchiilor tetraedrului ACBD .
c) Determinaţi măsura unghiului dreptelor AC şi BD .
d) Dacă M este mijlocul segmentului  AC  şi N este mijlocul segmentului  BC  , calculaţi
lungimea segmentului  MN  .

2. În figura alăturată, segmentul  SO  reprezintă un stâlp
de telegraf cu înălţimea de 12 m aşezat perpendicular pe
sol, iar dreapta r reprezintă un râu. Distanţa de la punctul
O la dreapta r este de 9 m. În punctul P de pe sol, situat la
distanţa  x  1 m faţă de S şi la distanţa  x  7  m faţă de
O, x  7 , se află un porumbel.
5p a) Arătaţi că x  12 .
5p b) Porumbelul zboară până în punctul S, apoi zboară în continuare până la râu pe drumul cel mai
scurt posibil. Determinaţi lungimea totală a drumului parcurs de porumbel.

