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ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 SUCEAVA  

FIȘE DE LUCRU 

 

Fișa nr. 1 

  PUTERI - clasa a V-a 

 

1. Efectuaţi următoarele calcule cu puteri:         (2p) 

                         a) 23 - 17 + 25 = .................................................................................... 

                         b) ( )323 =   .................................................................................... 

                         c)  22 ∙ 43 =  .................................................................................... 

        d) 102 – 50 ∙ 52 =  .................................................................................... 

2. a) Scrieţi pătratul numărului 17  ............................................................................. (0,5p) 

b) Scrieţi cubul numărului  6  ............................................................................. (0,5p) 

3. Calculaţi      6 + 2 ∙ ( ) 2222 2:1133:18253 +−       (1p) 

4. Comparaţi numerele:          (1,5p) 

a) 735        937;  b) 425         248;  c) 334         251;

5. Aflaţi numărul natural n ce verifică egalitatea: 7n + 7n+1 = 392     (1p) 

6. Arătaţi că numărul  21999 · 52000 +3  nu este pătrat perfect.      (1p) 

7. Stabiliţi pătratul perfect al numărului  n = 2018 + 2(1 +2+3 + …. + 2017).    (0,5p) 

 

Fișa nr. 2 

MULŢIMI - clasa a VI – a  

    

I. (4p) Completaţi spaţiile punctate:   

 1. Mulţimea care nu are nici un element se numeşte….........….. 

 2. Numărul de elemente al unei mulţimi finite este………............….acelei mulţimi. 

 3. Mulţimea literelor din cuvântul “aritmetică” are un număr de …............elemente. 

 4. Elementele mulţimii A= 61/  xNx  sunt………………………. 

 5. D18=…….. 

6. Dacă A={2,5,7} şi B={1,5,8}, atunci:  AB= …… 
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II. (1p) Asociaţi fiecărui simbol din coloana A denumirea corespunzătoare din coloana B 

   A                       B 

 1.       a) mulţimea numerelor naturale nenule 



 2.       b) reuniune 

 3. M5     c) mulţimea vidă 

 4. N       d) intersecţie 

      e) mulţimea multiplilor lui 5 

III. (2p) Fie mulţimile   A= {xN/ x+1<5},  B={yN  / 2 Y <16}, C={zN/ z = y - 1, yB}. 

a) Determinaţi elementele mulţimilor A, B, C. 

b) Stabiliți dacă  mulţimile A şi C sunt disjuncte. 

IV. (1p) Din cei 30 de elevi ai unei clase, 20 participă la olimpiada de matematică, iar 18 la olimpiada de limba 

română. a) Câţi elevi participă la ambele olimpiade? 

 b) Câţi elevi participă numai la olimpiada de matematică? 

V. (1 p)Să se determine mulţimile A şi B ştiind că sunt îndeplinite simultan condiţiile: 

a)  AB=1, 2, 3, 4, 5, 6,7, 8; 

b)  AB=1, 3, 5, 7; 

c)  A \ B=2, 4, 6, 8. 

 

Fișa nr. 3 

Asemănarea triunghiurilor – clasa a VII-a 

 

1. (1p) Într-un triunghi bisectoarea unui unghi determină pe latura opusă .………………………… 

………………………………………………………………………………………….……. 

2. (1p) Dacă ABCMNP scrieţi perechile de elemente congruente și proporționale.. 

3.  (1p) Fie triunghiul ABC şi punctele DAB, EAC astfel încât  DE BC. Ştiind că AD=5 dm, AE=7 dm, 

EC=5 dm, atunci AB =……………………………………………….. 

4. (1p) Triunghiurile ABC şi A1B1C1 sunt asemenea. Determinaţi x şi y. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. (1p) Fie M un punct pe diagonala AC a unui patrulater convex ABCD. Se duc MP || AB, P punct pe latura 

BC și MQ || CD, Q situate pe latura AD. Să  se arate că =+
CD

MQ

AB

MP
constant. 
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6. În figură ABCD este trapez isoscel cu AD║BC, F Є (CD), BC = 24 cm, AB = AD = 12 cm, CF = 4 cm. 

(1p) a) Completaţi figura cu  AF ∩ BC = { M } şi FE║BC, E Є (AB).                                                                                             

(1p) b) Arătaţi că ADF  şi MCF sunt triunghiuri asemenea.                                                                          

(1p) c) Aflaţi lungimea segmentelor DF şi CM.                          

(1p) d) Calculaţi raportul ariilor triunghirilor AEF şi ABC.  

 

 

Fișa nr. 4 

Puncte, drepte, plane, – clasa a VIII-a 

 

1.) a) Două puncte distincte determină …………………………………......................…………….(5p) 

b) O dreaptă şi un punct exterior ei determină ……………………………….......................…....(5p) 

c) Măsura unghiului a două drepte este mai mică sau egală cu .................................................... (5p) 

d) Dacă două plane au un punct comun, atunci...............................................................................(5p) 

e) Două drepte se numesc paralele ................................................................................................(5p) 

2.) Analizaţi desenele de mai jos şi specificaţi:  

a) care  reprezintă desfăşurarea unui paralelipiped dreptunghic; (5p) 

b) care  reprezintă desfăşurarea unui cilindru; (5p) 

c) care  reprezintă desfăşurarea unei piramide patrulatere. (5p) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.) In figura alăturată  ABCDA’B’C’D’ este un paralelipiped 

dreptunghic.  

i) Completaţi:  

a) AA’ şi BC sunt drepte..........................; (3p) 

b) AD şi B’C’ sunt drepte .....................; (3p) 

c)  (ABB’)  (ADD’)=...................; (3p) 

d) (ABC)  (BCC’)=.................... ; (3p) 

e) o diagonală a paralelipipedului este ................. ; (3p) 

ii) Precizaţi valoarea de adevăr a propoziţiilor: 

a)  BD  (ABC) ; ........ (3p)    b) BD  (ADD’) ; ........ (3p)    c)  BD  (BDD’) ; ........ (3p)      
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4.) a) Desenaţi o piramidă patrulateră regulată SABCD. (4p) 

      b) Construiți SM, apotema piramidei date. (4p) 

    Dacă SA = 10 cm, BC = 2 cm şi AC  BD ={O}, calculaţi: 

1) perimetrul şi aria bazei; (6p) 

2) lungimea segmentului SO; (3p) 

3) măsura unghiului dintre SO şi AC  (3p) 

4) sinusul unghiului determinat de dreptele SB şi BC; (3p) 

5) distanţa de la S la dreapta BC. (3p) 

 

 

 


