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Stimate cadre didactice/dragi elevi, 
 
V� mul�umim c� �i în acest an �colar a�i ales s� utiliza�i auxiliarele din colec�ia Mate 2000+!  

 

Mate 2000+ este cea mai longeviv� colec�ie din domeniul educa�ional la nivel na�ional �i, 

pentru multe genera�ii de elevi, ast�zi p�rin�i, reprezint� sinonimul reu�itei în carier� �i de ce 

nu, în via��. Conceput� �i gândit� de un colectiv de speciali�ti în domeniul educa�iei ca un 

produs unic pe pia�a editorial� din România, MATE 2000+ a reu�it s� se impun�, fiind în acest 

moment lider pe pia�a auxiliarelor �colare dedicate matematicii. 

 

Tehnologia a evoluat, vremurile s-au schimbat, iar toate acestea ne fac s� credem c� �i modul 

de abordare a pred�rii se va schimba treptat. Fideli dezideratului de a oferi elevilor informa�ii 

de un real folos, avem deosebita pl�cere de a v� prezenta Aplica�ia MATE 2000+. Creat� într-un 

mod intuitiv, disponibil� atât în Apple Store, cât �i în Play Store, cu sec�iuni dedicate elevilor �i 

profesorilor, aplica�ia îmbog��e�te partea teoretic� din auxiliarele noastre. 

 

Rolul aplica�iei MATE 2000+ este de a oferi elevilor posibilitatea de a urm�ri într-un 
mod sistematizat con�inuturile esen�iale din program�, iar pentru profesori reprezint� un 
sprijin important pentru organizarea eficient� a lec�iilor, atât la clas�, cât �i în sistem 
online.  
 

 

 

V� dorim o experien�� de utilizare excelent�! 

Echipa Editurii Paralela 45 

 

 

 

Prezentat� sub forma unui CAIET DE LUCRU modern, lucrarea de fa�� se constituie ca un 

veritabil ghid dedicat activit��ilor de înv��are bazal�, dar �i a 
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CUVÂNT-ÎNAINTE 
 

Seria „Mate 2000+ Standard”, adresat� elevilor de clasa a VII-a �i de clasa  
a VIII-a, a ap�rut din necesitatea sistematiz�rii �i a interpret�rii creative �i 
aplicative a no�iunilor din noua program� de studiu, în scopul armoniz�rii 
practicii �colare cu setul de competen�e impus de program� �i cu specificul 
subiectelor de examen. Prin ea se urm�re�te trecerea de la formarea no�iunilor 
�i a deprinderilor elementare de operare cu acestea, la dezvoltarea ra�iona-
mentului matematic riguros. 

Autorii au modelat conceptele �i no�iunile abstracte fire�ti domeniului 
astfel încât elevul s� vad� �i s� exerseze aplica�iile practice ale matematicii, 
fiind pus permanent în situa�ia de a adapta aparatul teoretic la necesit��ile �i  
la provoc�rile vie�ii de zi cu zi. Înv��area devine, prin aceast� deschidere c�tre 
realitatea concret�, pl�cut� �i necesar�. 

Fiecare volum începe cu recapitularea materiei din clasa anterioar�, dublat� 
de testele ini�iale elaborate în acord cu gradul de dificultate al Evalu�rii 
Na�ionale. Capitolele sunt împ�r�ite în lec�ii care pot fi parcurse în 1-3 ore �i se 
încheie, fiecare, cu câte trei teste sumative ce ofer� o imagine fidel� a nivelului 
de preg�tire la care se afl�, etap� cu etap�, elevii. Lec�iile încep cu o expunere 
detaliat� �i temeinic� a p�r�ii teoretice, fapt care asigur� o anumit� autonomie 
a lucr�rii fa�� de alte auxiliare didactice. Urmeaz� un num�r de probleme 
reprezentative pentru tematica lec�iei, înso�ite de rezolv�ri punctuale, care se 
constituie în modele de redactare a r�spunsurilor. Problemele propuse sunt 
gândite gradual, atât ca dificultate, cât �i din punct de vedere metodic, încât 
profesorul s� le adapteze în mod nuan�at ritmului de preg�tire al elevilor. Ele 
respect�, totodat�, pragurile de dificultate specifice subiectelor de la Evaluarea 
Na�ional�, iar cele care dep��esc acest nivel – pu�ine la num�r - sunt semnalate 
prin asterisc. Toate problemele au, la finalul culegerii, r�spunsuri sau solu�ii. 
În plus, volumul pentru clasa a VIII-a are, în ultima parte, teme recapitulative 
din materia claselor V-VII, gândite în spiritul subiectelor de Evaluare 
Na�ional�. 

Sper�m c� lucr�rile din seria „Mate 2000+ Standard” vor aduce bucuria 
înv���rii pentru elevii c�rora se adreseaz�, iar colegii no�tri profesori vor g�si 
în ele instrumente utile pentru îndrumarea copiilor. Succes tuturor! 

 
Autorii 
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15 Matematic�. Clasa a VII-a  

TESTE INI�IALE 
 

Se acord� 1 punct din oficiu. Timp de lucru: 50 de minute. 
 

TESTUL 1 
Partea I. Scrie�i doar litera corespunz�toare r�spunsului corect. (4 puncte) 
(0,5p) 1. Rezultatul calculului 6 – 12 : 3 – 4 este:  
  A. –6 B. –2 C. 4  D. 0 
(0,5p) 2. Pre�ul unui calculator este 2800 lei. Dup� o reducere cu 20%, pre�ul 

acestuia devine: 
  A. 2200 lei B. 2000 lei C. 2240 lei  D. 2600 lei 

(0,5p) 3. Dac� a ∈ � �i –9 < a + 1 < –7, atunci a este egal cu: 
  A. –10 B. –9 C. –8 D. –7 
(0,5p) 4. Ioana a cump�rat de la magazin o pâine de 2,50 lei �i 2 kg de cartofi de 

2,40 lei kilogramul. Pentru cump�r�turile f�cute, Ioana a pl�tit: 
  A. 4,90 lei B. 7,30 lei C. 7,50 lei D. 6,50 lei 
(0,5p) 5. Lungimea laturii unui triunghi echilateral cu perimetrul de 12,6 m este 

egal� cu: 
  A. 4 m B. 12,6 m C. 6,3 m D. 4,2 m 
(0,5p) 6. Complementul unui unghi de 35° are m�sura egal� cu: 
  A. 55° B. 65° C. 90° D. 145° 
(0,5p) 7. Un triunghi isoscel are m�sura unghiului opus bazei de 20°. Fiecare 

dintre unghiurile al�turate bazei sale are m�sura de: 
  A. 20° B. 50° C. 70° D. 80°  
(0,5p) 8. Un triunghi dreptunghic are catetele egale cu 6 cm �i 8 cm. Lungimea 

ipotenuzei triunghiului este egal� cu: 
  A. 8 cm B. 9 cm C. 10 cm D. 14 cm  
 
Partea a II-a. La urm�toarele probleme se cer rezolv�rile complete. (5 puncte) 

(1p) 1. Rezolva�i ecua�ia: 12 – 2(3x – 1) = –4, x ∈ �. 

(1p) 2. Fie a, b ∈ �*, astfel încât 3 2 12
7 23

a b
a b

+ =
+

. Determina�i valoarea raportului a
b

. 

(1p) 3. Se consider� triunghiul isoscel ABC cu baza BC �i m('A) = 30°. Dac�  
BD este în�l�imea din B a triunghiului ABC (D ∈ AC), determina�i m�sura 
unghiului CBD. 
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16 Matematic�. Clasa a VII-a

 4. În figura al�turat�, ABC este un triunghi 
echilateral, D este mijlocul laturii BC, iar E �i F 
sunt punctele în care cercul cu diametrul AD �i 
centrul O intersecteaz� laturile AB, respectiv 
AC. 

(1p) a) Determina�i m�sura arcului mic �AE  al cer-
cului C(O) �i ar�ta�i c� cercul este tangent 
dreptei BC. 

(1p) b) Ar�ta�i c� dreptele BC �i EF sunt paralele. 
 

 

TESTUL 2 
Partea I. Scrie�i doar litera corespunz�toare r�spunsului corect. (4 puncte) 

(0,5p) 1. Rezultatul calculului + +1 1 1
2 3 6

este: 

  A. 2
3

 B. 1 C. 11
12

 D. 37
36

 

(0,5p) 2. Dac� = 2
3

a
b

, atunci num�rul 3a – 2b – 1 este egal cu: 

  A. 0 B. 1 C. –1 D. –2 
(0,5p) 3. Solu�ia ecua�iei x : 2 + 1 = 0 este: 

  A. 4 B. 1
2

 C. –2 D. – 1
2

 

(0,5p) 4. Iulia rezolv� tema la matematic� în jum�tate de or� �i tema la englez� 
într-un sfert de or�. În total, ea a lucrat la teme timp de: 

  A. 45 minute B. 60 minute C. 75 minute  D. 90 minute 
(0,5p) 5. Diametrul unui cerc are lungimea de 4 cm. Raza acelui cerc are lungimea 

de: 
  A. 8 cm B. 1 cm C. 2 cm  D. 16 cm 
(0,5p) 6. În jurul punctului O se formeaz� unghiurile 'AOB, 'BOC, 'COD �i 

'DOA. Primele trei unghiuri au m�surile 30°, 150°, respectiv 72°. M�sura 
unghiului 'DOA este: 

  A. 118° B. 108° C. 98°  D. 128° 
(0,5p) 7. Dac� �ABC � �MNP �i AC = 12 cm, atunci lungimea segmentului MP este: 
  A. 2 cm B. 10 cm C. 12 cm D. 24 cm 
(0,5p) 8. În triunghiul dreptunghic ABC, AD este bisectoarea corespunz�toare 

ipotenuzei. M�sura unghiului 'DAC este: 
  A. 30° B. 45° C. 60°  D. 90° 

 

A 

B C 
D 

E F 
O 
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19 Matematic�. Clasa a VII-a  

ALGEBR� 
 

CAPITOLUL I 
MUL�IMEA NUMERELOR REALE 

 

I.1. R�D�CINA P�TRAT� A UNUI NUM�R NATURAL P�TRAT PERFECT.  
CALCULUL R�D�CINII P�TRATE A UNUI NUM�R NATURAL  
P�TRAT PERFECT  

P�tratul unui num�r natural n este num�rul n2 = n ⋅ n. Un num�r de forma n2, cu 
n ∈ �, se nume�te num�r natural p�trat perfect. 

Exemple: 0 = 02, 1 = 12, 4 = 22, 9 = 32, 16 = 42 etc. sunt numere naturale p�trate 
perfecte. 

  R�d�cina p�trat� a unui num�r natural p�trat perfect x (sau radical 
din x) este num�rul natural y al c�rui p�trat este x, adic� x = y2. 

Pentru a desemna r�d�cina p�trat� folosim simbolul . 

Exemple: 0 = 0; 1 = 1; 4 = 2; 9 = 3 etc.  
Observa�ii:  
 
1.  
 

2. Dac� x, y ∈ �, atunci x  = y ⇔ x = y2. 

3. În mul�imea numerelor întregi (�) exist� dou� numere care ridicate la p�trat 
dau, de exemplu, 9, aceste numere fiind –3 �i 3. Prin defini�ie, r�d�cina p�trat� a lui 9 
este num�rul pozitiv 3. Deci, 9  ≠ –3. 

 
Vom prezenta, în continuare, dou� metode de calcul a r�d�cinii p�trate a unui 

num�r natural p�trat perfect. 
 
M1. Descompunerea num�rului considerat în factori primi 

Exemple: 1) 1024 = 210 = (25)2 � 1024  = 25 = 32;  

 2) 13689 = 34 ⋅ 132 = (32 ⋅ 13)2 � 13689  = 32 ⋅ 13 = 117. 

3 9 
p�trat 

r�d�cin� p�trat� 

DEFINI�IE: 
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20 Matematic�. Clasa a VII-a

M2. Algoritmul de extragere a r�d�cinii p�trate 
Pentru a ilustra metoda, vom calcula 18225 . 
 

I. | |1 82 25  Desp�r�im num�rul în grupe de câte dou� 

cifre, de la dreapta la stânga. 
 
II. C�ut�m cel mai mare num�r natural al c�rui 

p�trat este mai mic sau egal cu 1. Scriem acest 
num�r, 1, în dreapta sus, iar p�tratul s�u 12 = 1 
îl a�ez�m sub 1 (stânga) �i efectu�m sc�derea. 

 
III. Coborâm, în stânga, grupa urm�toare (82) �i 

desp�r�im ultima cifr� cu un punct, iar în 
dreapta coborâm dublul lui 1, adic� 2. 

 
IV. Împ�r�im pe 8 la 2, ob�inem câtul 4. A�ez�m 

pe 4 la dreapta lui 2 �i înmul�im num�rul 
astfel format cu 4: 24 ⋅ 4 = 96. Cum 96 > 82, 
relu�m opera�ia anterioar� cu predecesorul lui 
4, care este 3: 23 ⋅ 3 = 69 < 82. Scriem 69 sub 82 
(în stânga) �i facem sc�derea. Pe 3 îl scriem în 
dreapta sus, lâng� 1. 

 
V. Coborâm, în stânga, urm�toarea grup� �i 

desp�r�im ultima cifr� printr-un punct. În 
dreapta coborâm dublul lui 13 (13 ⋅ 2 = 26). 
Num�rul 26 se cuprinde în 132 de cinci ori. 
Trecem pe 5 în dreapta lui 26 �i înmul�im 
rezultatul cu 5, astfel: 265 ⋅ 5 = 1325. Diferen�a 
din stânga este zero. Scriem în dreapta sus, 
lâng� 13, pe 5. 

 
Algoritmul este astfel încheiat, iar 18225  = 135. 

| |1 82 25 1  
   1  . 
   = 

| |1 82 25 13  
   1  .              24 ⋅ 4 = 96 
   =  8.2          23 ⋅ 3 = 69 
       6 9 
       1 3 

| |1 82 25 1  
   1  .              2 
   =  8.2            

| |1 82 25 135  
   1  .              24 ⋅ 4 = 96 
   =  8.2          23 ⋅ 3 = 69 
       6 9          265 ⋅ 5 = 1325 
       1 3 2.5 
       1 3 2 5 
       = = = = 
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21 Matematic�. Clasa a VII-a  

 
 

 

1. Calcula�i: 324 , 5184  �i 3 510 2 5⋅ ⋅ . 
Solu�ie: Vom descompune numerele de sub radicali în factori primi. Astfel, ob�inem:  

324  = 2 42 3⋅  = ( )2 22 3⋅  = 2 ⋅ 32 = 18,  

5184  = 6 42 3⋅  = ( )3 2 22 3⋅  = 23 ⋅ 32 = 72, 
3 510 2 5⋅ ⋅  = 4 62 5⋅  = ( )2 3 22 5⋅  = 22 ⋅ 53 = 500. 

2. Determina�i num�rul natural n, �tiind c� n = 10 1216 3 3⋅ + . 
Solu�ie: Cum 16 ⋅ 310 + 312 = 310 ⋅ (16 + 9) = 310 ⋅ 52 = (35 ⋅ 5)2, rezult� c� n = 35 ⋅ 5 = 1215. 

3. Determina�i num�rul natural x, �tiind c� 2 1x +  – 3 = 12. 

Solu�ie: Deoarece 2 1x +  = 15, înseamn� c� 2x + 1 = 152, deci 2x = 224 sau x = 112. 

4. Determina�i cifrele a, b, x, y, pentru care 4ab xy= . 

Solu�ie: Evident, dac� extragem radicalul din 4ab , ob�inem un num�r de dou� cifre, cu 
prima cifr� 2, deci x = 2. Deoarece 202 = 400, 212 = 441, 222 = 484, iar 232 = 529, rezult� c� 
a = b = 0 �i y = 0 sau a = 4, b = 1 �i y = 1 sau a = 8, b = 4 �i y = 2. 

 

 
 

1. Determina�i p�tratele urm�toarelor numere naturale: 11, 12, 13, 14, 15, 20 �i 160. 
2. Ridica�i la p�trat urm�toarele numere �i scrie�i de fiecare dat� rezultatul ca produs 
de puteri ale unor numere prime: 25, 23 ⋅ 3, 24 ⋅ 32 ⋅ 5, 311 ⋅ 57, 2n ⋅ 72n+1 (n ∈ �). 

3. Scrie�i toate numerele naturale p�trate perfecte cuprinse între 200 �i 500. 
4. Ar�ta�i c� urm�toarele numere naturale sunt p�trate perfecte: 
 a) 25, 36, 81, 100, 900; b) 54, 26, 1210, 62n, 134n+6 (n ∈ �). 

5. Ar�ta�i c� urm�toarele numere naturale sunt p�trate perfecte: 
 a) 32 + 42; b) 32 + 42 + 122; c) 37 + 36; 
 d) 211 – 210; e) 2 ⋅ 33 ⋅ 65; f) 33 ⋅ 125. 
6. Efectua�i urm�toarele calcule �i scrie�i rezultatul sub form� de p�trat perfect: 
 a) 3 ⋅ (3 ⋅ 29 + 91 : 7 – 52); b) 1 + 3 + 5 + ... + 49; 
 c) 251 + 7 ⋅ 250; d) 930 : 311 + 10 ⋅ 348 – 350. 

7. Determina�i câte elemente are mul�imea A = {x ∈ � | x este p�trat perfect �i x ≤ 1000}. 

8. a) Care poate fi ultima cifr� a p�tratului unui num�r natural? 
 b) Ar�ta�i c�, dac� n este un num�r natural, atunci numerele naturale 5n + 2 �i 5n + 7 
nu sunt p�trate perfecte. 

PROBLEME REZOLVATE 

PROBLEME PROPUSE 
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22 Matematic�. Clasa a VII-a

9. Ar�ta�i c� num�rul a = 345 + 262 nu este p�trat perfect.  
10. Calcula�i (utilizând descompunerea în factori primi): 
 a) 4 ; 64 ; 81 ; 196 ; 2500 ; 

 b) 22 ; 63 ; ⋅2 62 5 ; ⋅4 86 3 ; ⋅ ⋅2 6 42 3 5 ; 

 c) 22 n ; m43 ; ⋅2 62 5n m ; 4 27 n+ ; 6 42 m− (m, n ∈�*); 

 d) ⋅ 1112 3 ; ⋅ 1318 2 ; 3 5 116 2 3⋅ ⋅ ; + ⋅31 307 2 7 ; − ⋅ +22 21 203 2 3 3 . 
11. Calcula�i (folosind algoritmul de extragere a r�d�cinii p�trate): 
 a) 225 ; 441 ; 576 ;  
 b) 1764 ; 3136 ; 7056 ; 
 c) 10404 ; 50625 ; 64516 . 
12. Calcula�i: 
 a) + −36 64 81 ;  b) ( )− −100 169 25 ; 

 c) :+9 196 49 ; d) ( ) :−256 144 4 ; 

 e) ( )+ +
7

0 1 361 ; f) ( )+ ⋅2 324 16 ; 

 g) ( ) :+289 169 225 ; h) ⋅ −2 121 441 . 

13. Calcula�i: 
 a) + + + + +1 3 5 7 9 11 ;  b) ( ):− −20 32 7 5 ; 

 c) : + ⋅104 2 4 3 ; d) ( ) ( )− ⋅ +14 6 7 11 ; 

 e) +8 112 2 ; f) +2 215 20 ; 

 g) + +2 2 23 4 12 ; h) ( )−12 103 7 7 . 

14. Determina�i x∈�, �tiind c�:  

 a) = 15x ;  b) − =2 16x ; c) + =7 12x ;  d) + − =3 4 6x . 

15. Calcula�i abc , �tiind c� =ba c1 3 . 

16. Determina�i num�rul natural abcd , �tiind c� =5 3abc d . 
17. Afla�i lungimea laturii unui ring de box în form� de p�trat cu aria de 36 m2. 
18. Afla�i perimetrul unui p�trat echivalent cu un dreptunghi cu lungimea L = 175 cm 
�i l��imea l = 28 cm (dou� figuri plane se numesc echivalente dac� au ariile egale). 
19. Podeaua unei camere are forma unui dreptunghi cu dimensiunile L = 12 m �i 
l = 8 m. Pentru pavarea ei se folosesc 384 pl�ci p�trate de gresie cu latura de x cm. 
Afla�i valoarea lui x. 
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