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• Toate subiectele sunt obligatorii. 

• Se acordă 10 puncte din oficiu. 

• Timpul de lucru efectiv este de 2 ore. 
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SUBIECTUL I 
Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect.                                                   (30 de puncte) 

5p 1. 1. Rezultatul calculului (–  2)  (–  1 ) – 13  este egal cu: 

 

               a)  –  15 

b)   15 

c) – 11 

d) – 12 

  

5p 2.  30% din 40 este: 

 

                         a) 8                

                         b) 120 

                         c) 9 

                         d) 12 

  

5p 3. Dacă 
𝑥

𝑦
=

4

3
  atunci 

2𝑥−𝑦

𝑥−𝑦
 este: 

              a) – 9   

                         b) – 5 

    c)  5 

    d) 
7

8
   

 

5p 4. Soluţia întreagă a ecuaţiei 8x – 11 = –  3  este: 

 

               a) – 8 

                          b)  1 

                          c)  – 1 

                          d)  0 

  

5p 5. Inecuaţia −2 (𝑥 −
5

2
) < 1 are soluţia: 

                      a) (2, +)  

                      b) ( - , 2) 

                      c) ( - , - 2) 

                      d)  (- 2, +)  

 

  

5p 6. Daniel, Rareș, Felix și Dorel calculează media aritmetică a numerelor a = √108 ―√75 + √27 și  

     b =√48 − √3 + √147 și trec rezultatele în tabelul următor: 

Daniel Rareș Felix Dorel 

7√2 4√3 7√3 2√2 

Rezultatul corect l-a dat: 

     a) Daniel;  

     b) Rareș; 

     c) Felix; 

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

5p 1. Suma complementelor unghiurilor cu măsurile de 18°  și 79°  are măsura de:            

        a) 62° ;             

        b) 56° ;           

        c) 83° ;                                    

        d) 14° .                                                                                        

 

5p 2. Fie A, B, C puncte coliniare, în această ordine cu  AB =8 cm, BC = 0,4 dm. Calculând 

BC

AB

AB

AC
+ , obţinem: 

 

                    a) 2,4                                                             A                              B        C 

                    b) 3,5                                                                                                               

                    c) 4 

                    d) 11 

                      

5p 3. Dacă ABC este un triunghi dreptunghic în A şi mediana corespunzătoare ipotenuzei este de 8 cm, 

atunci lungimea lui BC este egală cu: 

                         a ) 4 cm                                                                                        

                         b) 16 cm  

   c) 12 cm 

   d) 18 cm . 

 

5p 4. Triunghiurile ABC şi DEF sunt asemenea, AB = 16 cm, BC = 12 cm, DE = 24 cm. Calculând 

lungimea segmentului EF se obţine:      

                                            

              a) 2 cm  

               b) 18 cm 

   c) 32 cm  

            d) 48 cm                                                                

                                                                                                         

5p 5. Se dă rombul ABCD. Dacă AB = 12 cm și  m (∢ BAC) = 30°, atunci aria rombului va fi de:                                     

                                                                                                                        B                     

       a)    72 cm2;                                                                                                    
         b) 72√3 cm2 ;                                                                A                                                   C 

      c) 48√3 cm2;                                                                                          

      d) 72√2 cm2.                                                                                     D 

 

   

 

 

5p 
6. ABCDA`B`C`D` este un cub. Valoarea raportului 

`

`

CD

AC
este:                                           
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                         a)
2

3
 

                         b) 
3

2
 

                         c) 
2

6
 

                         d) 
√6

3
  

 

 

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

5p 1. Un costum de haine costă 500 lei. După o lună costumul se scumpeşte cu 20%, iar după alte două 

luni se scumpeşte cu 15%.     

(2p) a) Poate să coste costumul după prima scumpire 625 lei?  

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

 

(3p) b) Câţi lei va costa costumul după cele două scumpiri? 

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   
 

5p 2. Fie expresia 𝐸(𝑥) = (2𝑥 + 1)2 − 2(2𝑥 + 1)(𝑥 − 1) + (𝑥 − 1)2 

(3p) a) Calculaţi 𝐸(𝑥) și arătați că este pătrat perfect. 
                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

 

(2p) b) Arătaţi că numărul  𝐸(√5) − 4√5   este număr natural. 
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5p 3. Fie numerele 𝑥 = √3 − √2 şi 𝑦 = √3 + √2 

(3p) a) Arătaţi că numărul 
yx

11
+  aparţine intervalului (3,4); 

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

(2p) b) Calculaţi valoarea numărului  (𝑥 − 𝑦)2022
. 

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

  

5p 4. Terenul de fotbal al unei şcoli, de formă dreptunghiulară, are semiperimetrul de 60 m şi lăţimea 

egală cu o treime din semiperimetru.                                                                                               

(3p) a) Aflaţi lungimea şi lăţimea terenului de fotbal.                          

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

 

(2p) b) Dacă pe terenul de fotbal se seamănă gazon, al cărui preţ de cumpărare este de 28,5 lei   

pentru un m2, aflaţi preţul gazonului care a fost cumpărat.       
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5p 5.  În figura alăturată este schiţa unui teren. Triunghiul ABC este 

echilateral cu AB = 24 m şi punctul D este situat pe dreapta BC 

astfel încât triunghiul ACD este obtuzunghic, cu CD = 12 m. 

Punctul E este situat pe segmentul AD, astfel încât ACE = DCE                                                      

(2p) a) Arătaţi că aria triunghiului ABC este egală cu 144√3 m2. 

                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                             

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

 

(3p) b) Arătaţi că triunghiul EAC are perimetrul egal cu 8 ⋅ (4 + √7) m. 
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5p 6.  Fie O1 și O2 centrele fețelor ACC`A` și respective BCC`B`ale prismei triunghiulare regulate       

    ABCA`B`C` în care AC = 6 cm și AA` = 6√2 cm. 
(2p) a) Demonstrați că O1O2 || (ABC). 
 

                                   

                                   

                                   

                                   

                                    

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

      

 (3p) b) Aflaţi sinusul unghiului dintre (ABC) și (ABC’). 

 

                                   

                                   

                                    

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

 

 

 

                             

 

 

 


