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Concursul Interjudeţean de Matematică RURAL MATH 

Ediţia a X-a, 21 aprilie 2016 

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  ( 6X5=30 de puncte)  Pe foaia de concurs scrieți numai rezultatele. 

1. Rezultatul calculului  
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 atunci  numărul natural ab  este egal cu … . 

3. Diagonalelor unui romb sunt de 16 cm și 12 cm. Înălțimea rombului este egală cu … cm. 

4. Prisma triunghiulară dreaptă ABCA’B’C’ cu bazele triunghiuri echilaterale are volumul egal cu 

3160 cm
3
 şi înălţimea AA’ de 10 cm. Lungimea muchiei AB este egală cu … cm. 

5. Într-o urnă sunt 80 de bile, numerotate de la 1 la 80.  Probabilitatea ca, extrăgând la întâmplare 

o bilă din urnă, aceasta să fie numerotată cu un număr care conţine cifra 3, este egală cu … . 

6. Repartiția culturilor pe o suprafață de 144 ha este reprezentată în diagrama de mai jos. 

Suprafață cultivată cu rapiță reprezintă din suprafața cultivată cu grâu și porumb un procent egal 

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

(5p) 1. Desenați, pe foaia de concurs, o piramidă patrulateră regulată de vârf V şi bază ABCD. 

(5p) 2. Determinați cifrele nenule şi distincte a şi b ştiind că 732.aba ab bab ba      

(5p) 3. Într-o clasă sunt 26 de elevi. Dacă din clasă ar pleca două fete și ar mai veni trei băieți, 

atunci numărul băieților ar fi jumătate din numărul fetelor. Determinați câte fete și câți băieți 

sunt în clasă. 

4. Se consideră funcţia : , ( ) 2 1f f x x   . 

(5p) a) Reprezentaţi grafic funcţia  f  în sistemul de coordonate xOy. 

(5p) b) Determinați coordonatele punctului situat pe graficul funcției  f  care are abscisa egală cu 

dublul ordonatei.  

 (5p) 5. Se consideră expresia  
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 unde  \ 1,0,1 .x  Arătaţi 

că  E x  este pătrat perfect, pentru orice  *\ 1 .x  

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

1. Un teren agricol are forma unui trapez isoscel ABCD cu baza mare [DC]. Se știe că    

AB=AD=2,5 km, iar înălțimea trapezului este egală cu jumătate din media aritmetică a celor două 

baze. Terenul este cultivat cu grâu de trei fermieri. Lotul celui de-al doilea fermier este de două 

ori mai mare decât al primului și cu 50 de hectare mai mic decât lotul celui de-al treilea fermier. 

(5p) a) Determinați aria suprafeței terenului agricol. 

(5p) b) Ce cantitate de grâu, exprimată în tone, se obține de pe întreg terenul agricol, dacă de pe 

fiecare hectar cultivat, primul fermier obține 1900 kg, cel de-al doilea 2,25 t, iar cel de-al treilea 

2400 kg? 

(5p) c) Ce profit obține cel de-al doilea fermier, știind că vinde grâul obținut cu 70 de bani 

kilogramul, iar cheltuielile pentru producție au fost de  60% din venit? 

 

2. O fabrică de lactate livrează laptele în cutii de carton având formă de paralelipiped      

dreptunghic ABCDA’B’C’D’ cu dimensiunile bazei de 10 cm și 8 cm, iar volumul de 1 litru. 

(5p) a) Arătaţi că înălțimea unei astfel de cutii este egală cu 12,5 cm. 

(5p) b) Determinaţi aria suprafeţei de carton utilizat pentru fabricarea unei cutii, știind că în 

procesul de fabricare sunt pierderi de 20% din materialul utilizat. 

(5p) c) O furnică pleacă din punctul A, intersectează muchia (BB’) în punctul M şi ajunge în 

punctul C’, deplasându-se pe suprafaţa laterală a cutiei, pe drumul cel mai scurt. Calculaţi BM.   


