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Concursul Interjudeţean de Matematică RURAL MATH 

Ediţia a VII-a, 27 aprilie 2013 

                                                    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.  

1. Ordinea crescătoare a numerelor: a = - 0,1(04) ; b = - 0,1(14); c = - 0,11(4) este: 

a) a; b; c                b) c; a; b                   c) c; b; a                      d) b; c; a 

2. Cu cât este egală diagonala unui pătrat, care are perimetrul de 16 cm? 

a) 4 cm                  b) 8 cm                     c) 4 √ 2cm                  d) 6 cm 

3. Dacă media aritmetică a cinci numere naturale este 35 şi media aritmetică a primelor patru numere este 37, 

atunci al cincilea număr este egal cu: 

a) 25                      b) 27                        c) 28                             d) 30 

4. Calculând ipotenuza unui triunghi dreptunghic isoscel, care are o catetă egală cu 4√ 2 se obţine: 

a) 6 cm                  b) 8 cm                     c) 10 cm                      d) 12 cm 

5. Calculând 
�

��√�
+ �

��√�
	, se obţine: 

a) - 4                b) 4        c)−2√5     d) 2√5 

6. Rezultatul calculului �√3 + √2��5 − √6� +	�√2 − 1�
�
− 3√3 este egal cu: 

a) 0                        b)−3√3 
    c) 3                            d) -3  

7. O clădire are înălţimea de 8 m si o scară are lungimea de 10 m. Calculând distanţa faţă de clădire la care trebuie 

pusă scara pe sol pentru ca al doilea capat al scării să ajungă la acoperis fară a-l depaşi, se obţine: 

a) 8 m                    b) 10m     c) 18m     d) 6m 

8. Dacă Δ���	 ∽ 	Δ��� iar AB = 13 cm, BC = 20 cm, AC = 21 cm, si ���� = 162	��,	, atunci lungimea laturii 

MP este egală cu: 

a) 42 cm          b) 63 cm     c) 39 cm     d) 60 cm 

9. Daca  triunghiul  isoscel are ABC are baza BC=12 cm  si aria cu  48 cm 2 ,atunci perimetrul triunghiului este 

egal cu: 

a)32cm b)60cm c)26cm d)23cm 

10. Daca un romb cu latura de 8   cm  are unghiul ascutit de 60, atunci aria rombului este egala cu:   

a)48 3        b)12 3                   c) 23 3                   d)32 3  



11. Daca un dreptunghi  ABCD are diagonala AC= 16 3  cm, iar AD=12 5 cm,atunci aria dreptunghiului este 

egala cu: 

a)12 15  b)48 15  c)24 15  d)32 15  

12. Rezultatul calculului sin 45 cos30 sin 60 cos 45° ° − ° °   este: 

a)    1                                                                            b)  2 6
 

c) 
6

2

 
d) 0

 

13. Aria unui dreptunghi cu lungimile laturilor de x-2 si x+2 este de 12
2

cm .Diagonala dreptunghiului are 

lungimea de: 

a) 2 10               b) 4 2                            c)12                           d) 6 10   

14. Daca 
1 1 1

........
3 7 7 11 39 43

S = + + +
⋅ ⋅ ⋅

  atunci S este egala cu: 

a)
1

56187
            b)

40

129
                            c)

1

43
                         d)

10

129
  

15. Efectuând 
27 4 3 (1 2 3)− − +  obținem: 

a) 11 5 3− −        b)13 3 3+                     c) 15 3 3− −             d) 16 3−   

16. Calculând: 2 8 12 ...... 800+ + + +  obținem: 

a)210                  b)800                             c) 420 2                  d) 210 2   

17. Un dreptunghi are latimea de 4 cm , iar diagonale formează un unghi ascutit cu masura de 60
0
. Aria 

dreptunghiului este: 

a)16√3       b) 16        c)32   d) 8√3 

18. Daca un triunghi dreptunghic are lungimile proiectiilor catetelor pe ipotenuza egale  cu 6 3  si respectiv 8 3 , 

atunci aria triunghiului  este egala cu: 

a)84 b)24 c) 24 3  d) 84 3  

19. Media geometrică a numerelor  = �2 − √3�
�
 si 	! = �2 + √3�

�
 este 

a)1                 b)2 + √3                       c)7                           d)	√7 

20. Prin centrul de greutate G al triunghiului ABC se duc paralelele GE||AB , E∈(BC) si GF||AC , F∈(BC).Stiind 

ca BC=18cm, atunci lungimea segmentului EF este: 

a)9cm     b) 4,5cm                     c) 6cm               d)2cm 
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