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Concursul Interjudeţean de Matematică RURAL MATH 

Ediţia a X-a, 21 aprilie 2016 

Clasa a VII- a 

 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 

 Timpul efectiv de lucru pentru întregul test este de 2 ore 

Subiectul I  (30 p)  Pe foaia de concurs scrieți numai rezultatele. 

1.  Rezultatul calculului 22 5
: 2

3 6
   este egal cu … . 

     2.  Un dreptunghi are o diagonal de 12 cm și unghiul dintre diagonale de 60°.  Atunci     

          perimetrul dreptughiului este egal cu … cm. 

    3.  Media  geometrică a numerelor  𝑎 = 11 + 4√7 și 𝑏 = 11 − 4√7 este egală cu … . 

     4.  Un triunghi dreptunghic are lungimile proiecțiilor catetelor pe ipotenuză de 4 cm și  

           respectiv 9 cm. Aria triunghiului este egală cu … cm
2
. 

     5.  Daca 𝑥2 − 𝑦2 = 48  și 𝑥 − 𝑦 = 6,  atunci (𝑥 + 𝑦)2 este ... . 

     6.  Tabelul următor reprezintă notele la teza la matematică obținute de elevii unei clase a     

          VII-a. Media clasei este egală cu … . 

 

 

Subiectul  al II-lea ( 30 de puncte)  Pe foaia de concurs scrieţi rezolvările complete. 

1. Desenați, pe  foaia de concurs, un triunghi obtuzunghic și puneți în evidență 

ortocentrul său. 

2. Aflați numărul real 𝑥, pentru care: 

0,0(𝑥)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ + 0,1(𝑥)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ + 0,2(𝑥)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ + 0,3(𝑥)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ + 0,4(𝑥)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ + 0,5(𝑥)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ =
11

6
.      

3. Andrei, Bogdan şi Costel au împreună 250 de lei. Bogdan are cu 40% mai mult decât 

Andrei, iar Costel are cu o treime mai puţin decât Bogdan. Aflaţi suma de bani 

deţinută de Andrei. 

4. Fie expresia 𝐸(𝑥) = (𝑥 + 1)2 + 2(𝑥 − 7) + 1, unde 𝑥 este număr real. 

a) Arătaţi că 𝐸(𝑥) = (𝑥 − 2)(𝑥 + 6), pentru orice 𝑥 real.  

b) Arătaţi că  𝐸(𝑥) + 16 ≥ 0, pentru orice 𝑥 număr real.      

      5.   Arătați că numărul 𝐴  este număr natural, știind că: 

𝐴 = √√3(√3 + √5) + √5(√3 + √5) ∙ √√3(√3 − √5) + √5(√3 − √5). 

 

Nota 4 5 6 7 8 9 10 

Nr.elevi 3 2 5 6 7 4 3 



2 
 

Subiectul  al III-lea ( 30 de puncte) Pe foaia de concurs scrieţi rezolvările complete. 

1. Fie ABCD un trapez dreptunghic cu 𝐴𝐵 ∥ 𝐶𝐷, 𝑚(∢𝐴) = 90° și  𝐴𝐵 = 4𝐶𝐷. Știind că linia 

mijocie a trapezului are lungimea egală cu 2,5 cm și 𝑚(∢𝐵) = 30°, arătați că: 

a) 𝐴𝐷 > 1,7 cm; 

b) ∆𝐴𝐷𝐶~∆𝐵𝐶𝐴; 

c) Dacă 𝐴𝐷 ∩ 𝐵𝐶 = {𝐸}, atunci calculaţi  perimetrul  ∆𝐸𝐷𝐶. 

 

2. Desenul din figura de mai jos reprezintă schiţa unui teren semănat cu porumb. Se cunosc 

AB = 8 hm, BC = 3 hm, CD = 4 hm şi AF = 5 hm . 

a) Știind că terenul este împrejmuit cu un gard format din 5 rânduri de sârmă, aflați    

lungimea sârmei care împrejmuiește terenul. 

 b)  De la A la D se află un canal de irigație. Determinaţi lungimea canalului. 

 c)  Dacă recolta obținută de pe acest teren este de 3600 kg la hectar,  iar proprietarul     

      vinde cinci optimi din recoltă cu prețul de 70 bani /kg,  aflați cât încasează acesta   

      pentru porumbul vândut. 

 

 

 

 


