Model Test Evaluare Naţională 2011



Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de două ore..

SUBIECTUL I - Pe foaia de examen scrieţi numai rezultatele.

(30 de puncte)

5p 1. Rezultatul calculului (53+2·6):5 este egal cu…
5p 2. Pretul unei carti este 11 lei. Daca pretul a fost marit cu 10% atunci cartea costa
dupa marire... .....lei.
5p 3. Într-un cos sunt 13 mere şi 8 pere. Probabilitatea sa fie scos din cos un mar
este egala cu …
5p 4. Un patrat cu perimetrul 24 cm are aria egala cu.........… cm2.
5p 5. Se consideră prisma triunghiulară regulată ABCA′B′C′ din figura 1, în care A'B =
10 cm si AB = 5 cm. Masura unghiului dintre dreptele A'B si CC' este
egala cu.........º
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5p 6. În diagrama alăturată sunt prezentate notele obţinute de elevii unei clase la teza
la matematică. Conform diagramei în clasă sunt ... elevi.
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SUBIECTULal II-lea Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete.
(30 de puncte)
5p 1. Desenaţi, pe foaia de examen, un cub ABCDA'B'C'D'.
5p 2. Într-o sala de spectacole sunt 30 randuri de fotoliii pentru spectatori ,iar fiecare
rand.are 24 fotolii Daca in sala sunt 735 spectatori aflati cati spectatori stau in
picioare.

5p 3. Numerele a,b,c sunt direct proportionale cu 4,7,5
Dacă a 2 +b 2 +c 2 =360 , aflaţi cele trei numere.
4. Fie functia f:R → R, f(x)=4-3x
5p a) Aflati numarul real a stiind ca punctul A(a,-7) se afla pe reprezentarea grafica a
functiei f
5p b) Reprezentati graficul functiei f intr-un sistem de axe perpendiculare xOy
9 − 9n − n 2 + n 3
este natural pentru orice n ∈ N/{1.3}
5p 5. Aratati ca numarul
n ( n − 4) + 3
SUBIECTUL al III-lea - Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete
(30 de puncte)
1. Figura de mai jos reprezintă schematic o piscină în formă de paralelipiped
dreptunghic cu AB = 12m, BC = 4m şi AA' = 2,5m.
5p a) Daca se toarna 105,6 Kl de apa in piscina calculaţi la ce inaltime se ridica apa
5p b) Calculati aria laterala a piscinei
5p c) Calculati distanta dintre A' si C
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2 In figura de mai jos pătratul ABCD reprezintă un teren , iar dreptunghiul CPMN
reprezintă suprafaţa unei case. AB = 34 m , DP = x m, BN = 14 m, R mijlocul
segmentului MN.
5p a) Exprimaţi în funcţie de x , suprafaţa casei PCNM
b) Arătaţi că suprafaţa gradinii ADPMRQ este 27x+238 m2
5p c) Grădina ADPMRQ este acoperită în întregime cu gazon. Pentru fiecare 67de m2
de gazon este necesar 1 kg de seminţe care costa 27 lei Aleea RNBQ din fata casei
se acopera. cu pavaj Pentru fiecare 10 de m2 de pavaj se platesc 250 lei
Daca x=16 m aflati cat costa amenajarea gradinii si a aleei din fata casei
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