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Figura 1 

Lucrare scrisă la matematică   

Semestrul II, clasa a VII-a  

Notă: Timp de lucru 100 min. Se acordă 10 puncte din oficiu. 

Subiectul I (30 puncte) – Pe foaia de teză scrieŃi doar răspunsul corect 
Punctaj  

(5p) 1. Rezultatul calculului 2 +  6x : 2x =  …………… 
(5p) 2. Descompunând în factori expresia  x2 - 4 obtinem  ……….. 
(5p) 3. Numărul natural care este solutie  a ecuaŃiei x2 = 25  este .... .............  
(5p) 4. Construiți un cerc cu raza de 3 cm  și o coardă a  acestuia     ..............       
(5p) 5. Valoarea  cotangentei este 1 atunci când unghiul are …….o 
(5p) 6. Scrie teorema lui Pitagora pentru ∆ MNP din figura 1. 
 Subiectul II (30 puncte) – Pe foaia de teză scrieŃi rezolvarea completă                     N 

(5p) 
1. a) Reprezentanti într-un sistem de axe ortogonale  punctele A(4; 4), B(- 2, 2) si  

                C (3; - 3) 
(5p)       b) Aflati aria si perimetrul triunghiului ABC 

(5p) 
2. După efectuarea operatiilor necesare expresia ( 23 −x )2 + ( 23 −x )( 23 +x ) 

va fi egală cu……….  

(5p) 
3. Dacă măsura unghiului A al triunghiului ABC înscris în cercul  C ( O, r), este de 30o , 

atunci măsura arcului mic BC este……….. 
(5p) 4. În triunghiul ABC dreptunghic în B calculati cos Ĉ dacă BC = 5 si AB = 15. 
(5p) 5. Un triunghi cu lungimile de 5m, 4m respectiv 3m este un triunghi …………….. 

Subiectul III (30 puncte) – Pe foaia de teză scrieŃi rezolvarea completă 

 

 

(5p) 

(5p) 

1. Un elev citeste 30% dintr-o carte în prima zi, în a doua zi citeste 25% din carte. În 

ultima zi citeste  
5

2
din carte. După cele trei zile a citit toate cele  120 pagini ale cărŃii. 

a) În care zi a citit mai putin? Justificati! 
b) Câte pagini a citit în fiecare zi elevul?  

(5p) 2. Determină solutiile ecuatiei: |x2 - 16 |= 4 

 

(5p) 

(5p) 

(5p) 

 

3. O fată de masă are forma unui romb ABCD  cu latura de 4m si m(<DAB) = 120o
. 

Diagonalele rombului sunt concurente în punctul O.                           
a) sin (< CAD) =  
b) Dacă OT ⊥  AD, T∈  AD, aflati lungimea înăltimii OT 
c) Aflati aria unui servetel care să acopere un sfert din fata de masă. 

 

 

 


