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MOTRU 15 DECEMBRIE 2007

Clasa a IV-a

Partea I (50 puncte)

Pentru intrebarile 1-5 Scrieti pe lucrare litera corespunzatoare raspunsului corect

1) Rezultatul exercitiului :

40+40 :10 :2−40−0 este 

a) 0 b) 42 c)2

2) Vreau sa tai o panglica de 20 m in bucati de cate 5 m. Cate taieturi fac :

a)3 b) 4 c)5

3) Produsul dintre triplul numarului 126 si dublul numarului este :

a)1512 b)1312 c)1412

4) Valoarea lui  a din egalitatea :

a+a :a=28 este :

a) 26 b) 27 c) 29

Suma dintre dublul si triplul unui numar este 45. Care este treimea numarului ?

a) 9 b) 5 c) 3

Partea a II a (40 puncte)

Pentru problemele 1 si 2 scrieti pe lucrare rezolvarea completa.

1. Intr-o cutie sunt bile de 3 culori. : rosi, galbene si negre. Numai 54 din ele nu sunt negre si numai 

63 din ele nu sunt rosii. Numarul bilelor rosii este de doua ori mai mic decat numarul de bile negre. 

Aflati numarul de bile din fiecare culoare.

2. M-am gandit la un numar l-am marit cu 17, din rezultat am scazut triplul lui 9, apoi am adaugat 

sfertul lui 44 si am obtinut 21. La ce numar m-am gandit.

Timp de lucru 2 ore.

Din oficiu se acorda 10 puncte
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Clasa a V-a

Partea I 

(Scrieti doar rezultatele )

1. Rezultatul calcului: 200522006200520072006 ⋅−⋅−⋅  este …………..

2. Efectuand: 2773 5:12525 ⋅  obtinem:…………….

3. Stabiliti valoarea de adevar a propozitiei:     ”5|(1+2+3+…+14) ”

4. Valoarea lui x din 1x1+x12=443 este………….

5. Ultima cifra a numarului 2006 2007+20072008 este…………

Partea a II a 

Pe foaie scrieti rezolvarile complete.

1. Se dau numerele:

a=[ 63109309015 3)2(27364 +⋅−⋅ ]2

b=[( 4243 535 ⋅− ):2]2

Comparati numerele.

2. Alexandra isi propune sa rezolve din “Gazeta Matematica “ 210 probleme astfel: in prima zi o 

problema, apoi, in fiecare zi, cu cate o problema mai mult decat in ziua precedenta.

a) In cate zile va termina Alexandra de rezolvat problemele ?

b) Cristian, fratiorul lui Alexandra, a rupt la intamplare 15 foi din gazeta .

 Justificati de ce suma tuturor numerelor cu care sunt notate paginile rupte nu se divide cu 2.

Timp de lucru 2 ore.

Din oficiu se acorda 10 puncte
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Clasa a VI-a

Partea I 

(Scrieti doar rezultatele)

1. Rezultatul calcului: 2,1(6)−2,(3):3,5−
3

2
este…………..

2. Valorile lui x pentru care 23x9 este divizibil cu 3 sunt ……….

3. Daca 
b

a 3

7
=  atunci 4122 −ba este……….

4. Suplementul complementului unghiului cu masura de : 54037 ’25’’ este…….

5. Daca unghiul format de bisectoarele a doua unghiuri adiacente are masura de 360, atunci suma   

            masurilor celor doua unghiuri este…..

Partea a II-a 

(Pe foaie scrieti rezolvarile complete)

1. Numerele naturale a,b,c, impartite pe rand la 4 dau resturile diferite, nenule si caturile numere naturale 

impare consecutive.

a. Aratati ca suma (a+b+c) se divide cu 6.

b. Care este valoarea minima a numarului (a+b+c)?

2. Fie unghiurile 
^

AOB  si 
^

BOC  adiacente suplementare, (OD bisectoarea unghiului AOB si (OE opusa 

semidreptei (OD, unde F este punct interior unghiului BOE.

a. Daca m(<FOA)=900 si m(<EOC)=24025’, aflati m(<BOF).

b. Daca (OG este bisectoarea <BOE si (OH este semidreapta opusa ei, sa se arate ca :

 m(<EOH)−m<(AOH)=2·m<(AOD).

Timp de lucru 2 ore.

Din oficiu se acorda 10 puncte
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Clasa a VII a

Partea I

(Scrieti doar rezultatele) :

1) Enumerati elementele multimi: A= }
12

7
/{ * Z

x
Zx ∈

−
∈

2) Daca 
5

2=
b

a
 atunci valoarea raportului 

ba

ba

53

32

+
−

 este………

3) Solutiile ecuatiei ||x−2|+3|=5 sunt…….

4) Perimetrul unui romb cu unghiul ascutit de 600 si diagonala mica de 8 cm este……..

5) In dreptunghiul ABCD cu AB=6 cm si AD=4 cm, avem M ).(AB∈  Atunci aria 

triunghiului DMC este…….

Partea II

(Scrieti rezolvarile complete)

1) Daca numerele (a,b,c) sunt direct proportionale cu (2,3,6) si (c,d,e) sunt invers proportionale cu (2,3,4) 

sa se afle :

a)  numerele stiind ca media aritmetica a lor este 36

b) numerele daca ab+cd=120.

c) cat la suta din numarul cel mai mare reprezinta numarul cel mai mic ?

2) Fie ABCD un paralelogram in care m(
^

BAC )=900, m(
^

ABD )=600, AC ∩ BD={O} si M-mijlocul lui 

[OB]. Daca AM intersecteaza pe DC in Q si pe bisectoarea unghiului 
^

BDC  in P, atunci aratati ca:

Timp de lucru 2 ore.

Din oficiu se acorda 10 puncte
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a) QE ⊥ AD, unde DP ∩ AC={E};

b) 2MP=DM;

c) 9SDOC=2SQMD (S-simbol pentru arie)

Clasa a VIII-a 

Partea I

(Scrieti doar rezultatele):

1. Se dau intervalele I1=(− )32,−∞ si I2=[−3 ,2 + ∞ ). 

Atunci I1 ∩ I2 este………….

2. Rezultatul calcului (x−2)2+(x+3)(x−3)−2(x+1)2 este……..

3. Simplificand fractia 
4

23
2

2

−
+−

x

xx
 obtinem …………

4. Daca triunghiul ABC are lungimile catetelor AB=15 cm si AC=20 cm, atunci lungimea inaltimii 

corespunzatoare ipotenuzei este…………..

5. Fie ABCDA’B’C’D’ un cub cu latura de 63 . Atunci d(A’,BD) este……….

Partea a II-a 

(Scrieti pe foaie rezolvarile complete)

1.

a)   Fie x,y R∈ cu x+1=y si y∈ [1,3].

Aratati ca : 22136412 2222 =+−−+++−+ yxyxyyx

b)   Sa se calculeze (N+1+ 32 )2007, unde N= 347347 +−−

c) Daca a,b
*N∈
 astfel incat a2=b2+c2, demonstrati ca 

N
cba

bc ∈
++ .

Timp de lucru 2 ore.

Din oficiu se acorda 10 puncte
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2. Fie triunghiul ABC cu m(
^

A )=900, iar M mijlocul lui BC. Aratati ca centrul cercului circumscris 

tringhiului AMC se afla pe cercul circumscris triunghiului ABC daca si numai daca m(
^

B )=600.

Timp de lucru 2 ore.

Din oficiu se acorda 10 puncte


