
• Test iniŃial, clasa a VIII-a D, 24.09.2009 
• TreceŃi pe foaia de test rezolvarea copmpletă a fiecărei probleme. 
10 puncte din oficiu 

Partea I: 
(5p) 1. Rezultatul calculului 2 5 3 5+  este egal cu …. 
(5p) 2. SoluŃia reală a ecuaŃiei 4 1x + =  este egală cu …. 

(5p) 3. Dintre numerele 
1

2
 şi 

1

2
 mai mic este numărul …. 

(5p) 4. Media aritmetică a numerelor 12 şi 6 este egală cu …. 
(5p) 5. Aria triunghiului echilateral cu latura de 6 cm este egală cu …. 
(5p) 6. Rezultatul calculului sin 45 cos45−� �  este egal cu …. 
(5p) 7. Lungimea ipotenuzei unui triunghi cu catetele de 3 şi 4 cm este egală cu … cm. 
(5p) 8. Dacă ABC MPQ∆ ∆∼  şi ( ) 30 ,m ABC = �

∢  atunci ( ) ... .m QPM = �

∢  

Partea a II-a: 

(25p) 9. Un aparat de filmat se ieftineşte cu 20% din preŃul pe care îl are. După un timp 
aparatul de filmat se scumpeşte cu 20% din noul preŃ. După scumpire aparatul costă 1152 
lei.  a) Care a fost preŃul iniŃial al aparatului de filmat? 

b) Care a fost preŃul aparatului după ieftinire? 
(25p) 10.  În rombul ABCD , măsura unghiului BAD  este de 30� , 6AB =  cm şi punctul 
P este  mijlocul segmentului .BC  

a) ArătaŃi că distanŃa de la punctul B  la dreapta AD  este de 3 cm. 
b) CalculaŃi aria patrulaterului ADCP . 

      c) CalculaŃi lungimea segmentului .AP  
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