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SUBIECTUL I 
Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect.                                                   (30 de puncte) 

5p 1. 1. Cel mai mare divizor comun al numerelor 36 și 54  este egal cu: 

 

               a)   16 

b) 18 

c) 12 

d) 36 

  

5p 2.  Dacă numerele a și 3 sunt direct proporționale cu numerele 5, respectiv 6, atunci a este egal cu: 

 

                         a) 
5

2
                

                         b) 3 

                         c) 10 

                         d) 
2

5
 

  

5p 
3. Cel mai mare dintre numerele - 

2

3
; - 

3

4
; - 

1

5
; - 

4

7
 este: 

 

              a) - 
2

3
 

                         b) - 
3

4
 

    c) - 
1

5
 

    d) - 
4

7
 

 

5p 4. Un telefon costă 4260 lei. După o reducere cu 10 %, prețul telefonului va fi egal cu: 

 

               a)  426 lei 

                          b)  4686 lei 

                          c)  3834 lei 

                          d)  3800 lei 

  

5p 5. Alin, Marius, George și Paul calculează diferența numerelor x = 6 - 4√5 și y = 6 + 4√5 și trec 

rezultatele în tabelul următor: 

 

Alin Marius George Paul 

0 12 8√5 - 8√5 

     

Rezultatul corect l-a dat: 

 

                      a) Alin  

                      b) Marius 

                      c) George 

                      d) Paul  
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5p 6. Un spectacol de teatru începe la ora 18:45 și se termină la ora 21:10. Afirmația: „Spectacolul a 

durat 145 minute” este: 

 

     a) adevărată ;                                                    b) falsă. 

SUBIECTUL al II- lea 
Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect.                                                   (30 de puncte) 

5p 1. Se dau punctele distincte A, B, C, D și E, oricare trei necoliniare. Numărul total de drepte pe care 

îl putem obține unind punctele două câte două, este: 

        a) 8                                       

        b) 9           .     

        c) 10                                      

        d) 12                                                                                        

 

5p 2. În figura alăturată, dreptele a și b sunt paralele, iar dreapta c este secantă. Valoarea lui x este: 

 c 

 a 50° 

a)  20° 

                          b)  60°                                                                                                  

                          c)  70° 

                          d)  50°     b        2x+10° 

 

 

                       

5p 3. ABC este un triunghi dreptunghic în A, având catetele egale cu 2√3 și, respectiv 2√6 cm. Dacă 

punctul M este mijlocul laturii (BC), atunci lungimea medianei AM este egală cu:  

 

          a)  2 cm                                                                                        

          b)  3 cm 

          c)  4 cm 

          d)  6  cm 

 

             
 

 

5p 4. În figura următoare este reprezentat dreptunghiul ABCD, iar M, N, P și Q sunt mijloacele 

laturilor (AB), (BC), (CD) și (AD). Dacă aria dreptunghiului ABCD este egală cu 64 cm², 

atunci aria patrulaterului MNPQ este egală cu:    

   

            a)  64 cm²   M  

            b) 16 cm²        A B 

            c)  32 cm²  

            d)  8 cm²         

       Q N 

   

                                                             D                                                  C 

  P 
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5p 5. Pe cercul C (O, R) se iau punctele A, B și C. Dacă măsura unghiului AOC este 132°, atunci 

măsura unghiului ABC este:                                     

                                                                                                    A                                   

      a)   132°                                                                                                  
         b)   48°                                                       

      c) 66°                                                                                      C   

      d) 68°  

   

 B 

 

5p 6.  ABCDA’B’C’D’ este un cub. Măsura unghiului format de dreptele AD și D’B’este egală cu:                                           

         

      a) 90° 

      b) 30° 

      c) 60° 

      d) 45° 

 

 

 

 

 

SUBIECTUL AL III-lea 
Scrieţi rezolvările complete.                                                                                      (30 de puncte) 

5p 1. Un excursionist a parcurs un traseu în trei zile, astfel: în prima zi a parcurs 30% din traseu, a doua 

zi 
4

7
  din restul traseului, iar în a treia zi, ultimii 21 km.  

(2p) a) Este posibil ca în a doua zi să fi parcurs 30 km? Justifică răspunsul dat.  

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

 

(3p) b) Aflați lungimea întregului trseu parcurs în cele 3 zile. 

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   
 

5p 5. Se condideră expresia 𝐸(𝑥) = (2𝑥 + 3)2 − 2(𝑥 + 8)(𝑥 − 8) − (𝑥 − 5)2 

 

(3p) a) Arătați că 𝐸(𝑥) = 𝑥² + 22𝑥 + 112, pentru orice număr real x. 
                                   

                                   

                                   

          

         O 
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(2p) b) Aflați valoarea minimă a lui  𝐸(𝑎), oricare ar fi a număr real. 

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   
 

5p 3. Se consideră funcția f: R→R, f (x) = -3x+6 

(2p) a) Calculați f (-2)+f (
1

2
); 

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

(3p) b) Reprezentați grafic funcția f  în sistemul de axe ortogonale xOy; 
                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

  

5p 4. În triunghiul ABC din figura următoare, D și E sunt mijloacele laturilor BC, respectiv AB. Știind 

că BC = 12 cm, AD = 9 cm și AB = 18 cm, ducem GF // BC, F fiind un punct pe latura (AB).                                                                                          

(2p) a) Arătați că lungimea segmentului GF este 4 cm.                    

 A 

   

   E 

 G     F 

 

 C  B 

                                                                                                                                 D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
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(3p) b) Calculați lungimea segmentului [EF].       

 

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

 

  

5p 5.  În figura alăturată este reprezentat trapezul dreptunghic ABCD, cu măsura unghiurilor A și D de  

90°, AB // CD, AB < CD, AB = AD = 6√3 cm și măsura unghiului C este 60°.                                                     

(2p) a) Arătați că perimetrul trapezului ABCD este egal cu 6 (3√3 + 4) cm. 

 

 A B 

                                                                                                                                                                                                     

 

                                                                                                        M 

  

 

 D C 
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(3p) b) Dacă punctul M este mijlocul laturii AD, calculați aria triunghiului BMC. 

 

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

  

 

 

5p 6. În piramida triunghiulară regulată VABC știm ca muchiile laterale sunt perpendiculare două câte 

două și au lungimile egale cu  6√2 cm. Notăm cu M și N mijloacele laturilor VC și AB. 

(2p) a) Demonstrați că aria bazei este egală cu 36√3 cm². 
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 (3p) b) Aflați sinusul unghiului format de dreptele VA și MN. 

 

                                   

                                   

                                    

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

 

 

 

                             

 

 

 


