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Şcoala Gimnazială Surdila Greci, judeţul Brăila 

 

Concursul Interjudeţean de Matematică RURAL MATH 

Ediţia a VII-a, 27 aprilie 2013 

                                                    Clasa a VIII-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 puncte) 

(5p) 1. Rezultatul corect al calculului ( ) 92:5432 0123
++++  este egal cu …… 

(5p)  2. Valoarea de adevăr a propoziţiei ,, Nn
nnnn

∈=++
++ ,2222 21  ” este……………(A/F). 

(5p) 3.Media aritmetică a două numere este 42. Unul din numere este 16, iar celălalt număr este…………. 

(5p) 4.  Intr-o urnă sunt bile numerotate de la 9  la 79. Daca extragem la întâmplare o bilă, probabilitatea  

ca aceasta să fie numerotată cu un cub perfect este…. 

(5p) 5.  Muchia cubului care are volumul  de  343 ml are lungimea egala cu …cm. 

(5p) 6.   La sfârşitul semestrului I, elevii clasei a VIII-a au obţinut mediile la matematică conform 

diagramei alăturate. Numărul total al elevilor ce au obţinut  cel  putin media 8 este egal cu.............. 

 

            
 

        

                                                                                    

 

 

 

Subiectul II ( 30 puncte) 

1.Fie funcția �:� → �, ���� 	 

� � � 5. 

( 5 p) a)Sa se determine aria triunghiului determinat de graficul funcției f si axele de coordonate. 

( 5 p ) b)Sa se determine a∈ �  pentru ca punctul A�3� � 1, �� � 2�	 să apartină graficului functiei. 

2. Un test are 20 de probleme. Pentru fiecare problema rezolvată corect se acordă 5 puncte , iar pentru 

fiecare problemă rezolvată greşit se scad 2 puncte. 

(5p) a)  Aflaţi punctajul obţinut de un elev care a rezolvat corect doar 14 probleme. 



 (5p) b) Aflaţi numărul de probleme rezolvate corect de un elev, ştiind că acesta a obţinut 23 de puncte. 

3.(5p) Se consideră expresia ���� 	 	 �1 + ���
��
� ∶

��

����
���������	, unde x este număr real, � ≠ ±1; 	� ≠

2; 	� ≠ 

�	. Să se arate că E�x� 		 	6	. 

4.(5 p) Intr-o clasa sunt 30 elevi. 15 elevi  joaca volei, iar 18 elevi joaca handbal. Stiind ca 2 elevi  nu 

partcipă la jocuri, aflati câți elevi  joacă doar volei. 

Subiectul III ( 30 puncte) 

1.Figura alăturată reprezintă schema un teren  agricol  în formă de trapez dreptunghic cu AB şi CD baze şi 

m(A)= 90 
0
 , iar  AD= 30 m , DC = 10 m  Suprafaţa acestui teren a fost împărţită în trei parcele care au   

forma de  pătrat AGFE , trapez dreptunghic   DEFC şi triunghi dreptunghic isoscel FGB  .Dacă  aria 

trapezului DEFC este de 150 m
2
   , calculaţi:      

(5p)  a) Suprafaţa terenului ABCD.  

(5p)  b) Cât la % din aria pătratului AGFE reprezintă aria triunghiului BGF. 

(5p)  c) Terenul ABCD se împrejmuieşte cu gard . Dacă 1 metru de gard  costă 30 lei , verificaţi dacă 3700 

lei sunt suficienţi pentru împrejmuirea terenului . 

 

2. Un cort are forma unei piramide patrulatere regulateVABCD cu baza ABCD şi are toate muchiile 

congruente.Ştiind că distanţa de la punctul  V la planul BCD este de 2 2 m , să se afle : 

 (5p)   a)  muchia cortului 

 (5p)   b) Volumul cortului 

 (5p)   c) Cercetaţi dacă pentru confecţionarea cortului sunt suficienţi 44 2
m  de pânză impermeabilă ( toate                

              feţele cortului sunt din pânză ,inclusive podeaua ). 

 

 

 

Subiecte propuse de prof.Găină Veronica-Școala Vadu Pașii, prof.Martinescu Mioara-Școala Vișani, prof. Mihalache Gabriela-

Școala Surdila Greci, prof. Moldoveanu Tudorița-Liceul tehnologic Mihail Kogălniceanu, prof. Pană Stelică-Școala 

Chirnogi,prof. Tarță Mirela-Școala Movila Miresii. 


