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Clasa  a VIII- aClasa  a VIII- aClasa  a VIII- aClasa  a VIII- aClasa  a VIII- a

Subiectul  I. (30 puncte)  Pe  foaia  de examen  scrieti  numai  rSubiectul  I. (30 puncte)  Pe  foaia  de examen  scrieti  numai  rSubiectul  I. (30 puncte)  Pe  foaia  de examen  scrieti  numai  rSubiectul  I. (30 puncte)  Pe  foaia  de examen  scrieti  numai  rSubiectul  I. (30 puncte)  Pe  foaia  de examen  scrieti  numai  rezultatele.ezultatele.ezultatele.ezultatele.ezultatele.

( 5p)     1.   Rezultatul  calculului  :    15    8:2  este.........

(5p)      2.   Media  aritmetica  a  numerelor   5     si  5    este  ........
 (5p)      3.   Latura   unui  triunghi  echilateral  este  egala   cu  3  cm .  Perimetrul  triunghiului   este

egal   cu  .......cm.

(5p)      4.   Aria  unui  cerc  este   16     .  Lungimea  cercului  este.......
(5p)      5.   Aria  unui  romb  cu  diagonalele  de  16  cm  si  12  cm  este  egala  cu   ..............

(5p)      6.   Diagonala  unui  cub  este  este  3  cm  .Volumul  cubului  este  de.......cm.

Subiectul  al  II-lea (30puncte) . Pe  foaia de examen  scrieti  rSubiectul  al  II-lea (30puncte) . Pe  foaia de examen  scrieti  rSubiectul  al  II-lea (30puncte) . Pe  foaia de examen  scrieti  rSubiectul  al  II-lea (30puncte) . Pe  foaia de examen  scrieti  rSubiectul  al  II-lea (30puncte) . Pe  foaia de examen  scrieti  rezolvarile  complete)ezolvarile  complete)ezolvarile  complete)ezolvarile  complete)ezolvarile  complete)

(  5p).   Desenati  ,pe  foaia de  examen  , o  piramida  patrulatera  regulata de  varf  V si  de   baza
MNPQ .

(5P) . 1.  Un  biciclist  parcurge  in  prima  zi    dintr-un  drum  ,iar  a  doua  zi  restul  de  3  km .Care

este  lungimea  drumului ?
 2.  Fie  functia  f  R  ,f(x)=3x-2.
(5p).  a) Sa  se  reprezinte grafic  functia  f(x)
(5p)   b)Sa se  afle  m  astfel  incat punctul  P( m+3;m) sa  apartina  graficului  functiei  f(x).
( 5p)   c)Sa  se  afle punctul  de  grafic  care  are  coordonatele  egale.

( 5p). 3.   Aratati  ca  F(X)=  =    pentru  orice  x \{-4;3}

Subiectul  al  III- lea (30puncte).  Pe  foaia  de  examen  scrieti  rSubiectul  al  III- lea (30puncte).  Pe  foaia  de  examen  scrieti  rSubiectul  al  III- lea (30puncte).  Pe  foaia  de  examen  scrieti  rSubiectul  al  III- lea (30puncte).  Pe  foaia  de  examen  scrieti  rSubiectul  al  III- lea (30puncte).  Pe  foaia  de  examen  scrieti  rezolvarile  complete .ezolvarile  complete .ezolvarile  complete .ezolvarile  complete .ezolvarile  complete .

1.        Fie  ABCD  un  trapez dreptunghic   si  un  dreptunghi  ABEF  .  ABCD  si  ABEF reprezinta  doua
gradini  de  legume .Se  stie  ca  AD   DC=12  m,   AF=8m, AB=xm.

(5p)     a)Exprimati  in  functie  de  x  aria  dreptunghiului  ABEF.
(5p)     b) Exprimati  in  functie  de  x  aria  trapezului  ABCD.
(5P)      c)Pentru  ce  valore  a  lui  x  aria  dreptunghiului  este  egala  cu  aria  trapezului  dreptunghic.
(5p)     d)Se considera  AB =36m . O persoana  cultiva  jumatate  din  suprafata  gradinii  cu  rosii,iar

cealalta  jumatate  cu  gogosari .Productia  medie  pe  metru  patrat  cultivat este  de  10  kg rosii    si
respectiv  7 kg  gogosari  .Care  este  suma  incasata  de  persoana  ,  daca  vinde  toata  productia
obtinuta,stiind  ca  1 kg  de  rosii  costa  1,5  lei  iar  1  kg  de  gogosari  costa  2,5  lei.

2 .      Un  bazin de innot  sub  forma  de  paralelipiped  deptunghic    ABCDA’B’ C’ D’ are   dimensiunile
(5p)   a)Daca  bazinul  se  umple  cu  apa  , aflati  cantitatea  de  apa  din  bazin.
(5p)   b)Aflati  cati  metri  patrati  de  gresie  trebuie  pentru  a placa  bazinul .

                TTTTTimp  efectiv  de  lucru  2 orimp  efectiv  de  lucru  2 orimp  efectiv  de  lucru  2 orimp  efectiv  de  lucru  2 orimp  efectiv  de  lucru  2 ore. Se  acore. Se  acore. Se  acore. Se  acore. Se  acorda  10  puncte  din  oficiu.da  10  puncte  din  oficiu.da  10  puncte  din  oficiu.da  10  puncte  din  oficiu.da  10  puncte  din  oficiu.
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