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Concursul Interjudeţean de Matematică 

“RURAL MATH” – ediția a XII-a 

5 mai 2018, clasa a VIII-a, subiecte 

Subiectul I (30 de puncte) 

(5p) 1. Rezultatul calculului 111:3 41  este egal cu … . 

(5p) 2. Într-o clasă cu 30 de elevi, 30% sunt băieţi. Numărul băieţilor din clasă este egal cu …   

(5p) 3. Fie mulţimea  13 28,  A x x x    . Numărul elementelor mulţimii A este egal cu 

… . 

(5p) 4. Un romb are diagonalele de 6 cm şi 12 cm. Aria rombului este egală cu … cm
2
. 

(5p) 5. Se consideră cubul ABCDA′B′C′D′  cu 6AB  cm.  Distanţa dintre punctele A şi C′ este 

egală cu … cm.  

(5p) 6. În diagrama de mai jos sunt reprezentate numărul de intrări de autoturisme dintr-o 

parcare. Ziua săptămânii în care a intrat a 110-a maşină este … .  

 

 

 

 

 

 

 

Subiectul II (30 de puncte) 

(5p) 1. Desenaţi, pe foaia de concurs, o piramidă patrulateră regulată SABCD. 

(5p) 2. Dacă 6,a b   atunci determinaţi media aritmetică a numerelor 2a ; 2b şi 2ab . 

(5p) 3. Radu şi Alexandra au împreună 10 lei. Ei hotărăsc să cumpere împreună o carte, 

participând cu sume egale de bani. Radu este nevoit să împrumute de la Alexandra 1 

leu, iar după cumpărarea cărţii Alexandra rămâne cu 5 lei. Determinaţi suma de bani 

pe care a avut-o Alexandra iniţial. 

 4. Se consideră funcţia :f  , ( ) 3f x x   . 

(5p)  a)  Reprezentaţi grafic funcţia considerată. 

(5p)  b) Determinaţi numărul real a pentru care punctul (5,3 1)A a  este situat pe graficul 

funcţiei  f . 

(5p) 5. Arătaţi că 
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Subiectul III (30 de puncte) 

1. O cutie pentru medicamente are forma unui cub ABCDA′B′C′D′. Cutia este plină cu 36 

de recipiente medicale în formă de paralelipiped dreptunghic cu dimensiunile 2 m, 4 m 

şi respectiv 6 m.  

(5p)  a) Arătaţi că muchia cubului este egală cu 12 m. 

(5p)  b) Calculaţi aria totală a cubului. 

(5p)  c) Determinaţi probabilitatea ca, alegând o muchie oarecare a unui paralelipiped 

dreptunghic din cele 36, aceasta să aibă lungimea de 2 m. 

  2. Figura 2 reprezintă schiţa unui parc în formă de dreptunghi ABCD, cu lungimea de 40 

m şi lăţimea de 20 m. În interiorul parcului se află un lac în formă de dreptunghi 

MNPQ cu lungimea de 20 m şi lăţimea de 10 m. Lacul este înconjurat de gazon. În lac 

se află 9 peşti.  

(5p)  a) Determinaţi aria suprafeţei acoperite cu gazon. 

(5p)  b) Dacă ,AM BN CP DQ    atunci calculaţi lungimea segmentului [AM]. 

(5p)  c) Arătaţi că în orice moment în lac există cel puţin doi peşti pe o suprafaţă de 25 m
2
. 

                 

 

 

 

 

 

Figura 2 

 

Subiecte realizate de prof. Nicolae Stănică şi Daniela Stănică, Brăila 

 

 

 

 

 

 

Notă: 1. Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de două ore.  

2. Rezultatele vor fi afişate la avizierul unităţii şcolare, pe site-ul isjbraila.ro şi pe site-ul 

ssmrbraila.weebly.com.  

 

A B 

C D 

M N 

P Q 


