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SUBIECTUL I 

Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect. (30p) 

1. Scrierea numărului 432 ca produs de puteri de numere prime este: 

a) 3 · 144  b) 24 · 33  c) 23 · 34  d) 16 · 27 

2. Scrisă sub formă de interval mulțimea 𝐼 =  { 𝑥 ∈ ℝ ⃒ − 5 ≤ 𝑥 < 3 } este: 

a) [−5; 3]  b) (−5; 3)  c) [−5; 3)  d) {−5; −4; −3; −2; −1; 0} 

3. O carte costă 30 lei. După o reducere cu 15%, cartea va costa: 

a) 25 lei  b) 25, 5lei  c) 32 lei  d) 20 lei 

4. Intersecția mulțimilor 𝐴 =  {0; 2; 4; 6} și 𝐵 =  {−2; 0; 4; 5; 6} este mulțimea: 

a) {−2; 0; 2; 4; 5; 6}  b) {5; 6}  c) {−2; 0; 2}  d) {0; 4; 6}  

5. Din cei 27 elevi ai unei clase o treime sunt băieți. Numărul fetelor din clasă este: 

a) 3   b) 9   c) 18   d) 15 

6. Media geometrică a numerelor 2 și 8 este: 

a) 4   b) 5   c) 6   d) 16 

 

SUBIECTUL II 

Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect. (30p) 

1. În figura alăturată este reprezentat un cub. Dreptele AB și  

CC' sunt: 

a) paralele   

b) coplanare    

     c) necoplanare                                   

d) concurente                                                                         

2.  Dreptele a și b din figura alăturată sunt paralele.  

     Valoarea lui x este egală cu:  

a) 122𝑜 

b) 147𝑜 

c) 43𝑜 

d) 133𝑜 

 

a 
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3. Suplementul unui unghi cu măsura de 38𝑜 45′ este egală cu:  

 a) 141𝑜 15′  b) 138𝑜 45′  c) 58𝑜 15′  d) 120𝑜 38′ 

4. Podeaua unui magazin are forma de dreptunghi cu dimensiunile de 25m și 32m. Dacă un metru pătrat de parchet 

costă 75 lei, iar pierderile cu montajul reprezintă 15% din suprafață, pentru a achiziționa parchetul necesar pentru 

pardoseala magazinului se plătește suma de:  

 a) 66000lei  b) 69000lei  c) 76000lei  d) 66500lei 

5. O grădină are forma unui pătrat cu latura de 12m. În interiorul grădinii este un 

rondou de flori circular ca în figură. Pe porțiunea rămasă în afara rondoului s-a 

semănat gazon. Aria suprafeței semănate cu gazon este mai mică decât: 

 a) 20m2  b) 30m2  c) 35m2  d) 15m2 

 

 

6. O curte în formă de trapez are bazele de 30m si 48m. Laturile neparalele au 

lungimile de 25m și 32m. O alee străbate curtea prin mijloacele laturilor neparalele. 

Lungimea acestei alei este de: 

 a) 28, 5m  b) 39m   c) 40, 5m  d) 18m 

 

SUBIECTUL III 

Scrieți rezolvările complete. (30p) 

1. O lucrare de control conține 26 de întrebări. Pentru fiecare răspuns corect se acordă 8 puncte, iar pentru 

fiecare răspuns greșit se scad 5 puncte. Un elev a răspuns la toate întrebările și a obținut la lucrare zero 

puncte.  

a. Câte răspunsuri corecte a dat elevul? 

b. Câte răspunsuri greșite ar fi dat dacă obținea 130 de puncte? 

2. Se consideră numerele reale 𝑎 =  (
1

3
+  

1

2
+  

4

5
) ∙ 30 și 𝑏 =  (

3

√27
−  

8

√12 
+  

5

√75
) ∶  

√3

12
 . 

a. Arătați că a = 49. 

b. Calculați (√𝑎 + 𝑏)
2021

 . 

3. Se consideră expresia 𝐸(𝑥) = (2𝑥 − 1)2 − 2(𝑥 − 2) (𝑥 + 1) −  (𝑥 + 1)2, unde x este număr real.  

a. Aduceți expresia la forma cea mai simplă. 

b. Demonstrați că, pentru orice număr natural nenul n , numărul 𝑁 = 𝐸(2𝑛 + 1) − 𝐸(2𝑛 − 1) este 

multiplu al lui 8 . 

 

 

 

 

 



4. În figura alăturată este reprezentat triunghiul dreptunghic 

ABC cu 𝑚(∢𝐴) =  90𝑜, AB = 6 cm și AC = 4 cm. Pe laturile 

AB și AC se construiesc, în exteriorul triunghiului ABC, 

triunghiurile dreptunghice isoscele ABD și ACE cu 

𝑚(∢𝐷) =  𝑚(∢𝐸) =  90𝑜 .  

a. Demonstrați că punctele A, D și E sunt coliniare. 

b. Determinați distanța de la punctul E la dreapta BC. 

 

 

 

5. În figura alăturată este reprezentat un pătrat ABCD cu 

AB=4 cm și un triunghi echilateral BCE. Punctul F este 

mijlocul segmentului AD, {𝑄} = 𝐸𝐹 ∩ 𝐵𝐶 și {𝑃} = 𝐴𝐸 ∩

𝐵𝐶. 

a. Arătați că 𝑚(∢𝐹𝐴𝐸) =  75𝑜. 

b. Determină lungimea segmentului QP. 

 

 

 

6. În figură este reprezentată o piramidă triunghiulară VABC cu 

înălţimea VO, unde O este centrul cercului circumscris 

triunghiului echilateral ABC, BC = 18cm și VM = 9cm, unde 

punctul M este mijlocul segmentului BC. 

a. Calculați măsura unghiului VBC . 

b. Demonstraţi că dreptele VA și VM sunt perpendiculare.                                                                                               

 

 

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE 

 

 • Se acordă zece puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la zece a punctajului total acordat pentru 

lucrare.  

SUBIECTUL I și SUBIECTUL al II-lea  

• Se punctează doar rezultatul, astfel: pentru fiecare răspuns se acordă fie cinci puncte, fie zero puncte.  

• Nu se acordă punctaje intermediare.  

SUBIECTUL al III-lea  

• Pentru orice soluţie corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă punctajul corespunzător.  

• Nu se acordă fracţiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări parţiale, în limitele punctajului 

indicat în barem.  

 

SUBIECTUL I (30 de puncte) 

1. b) 5p  

2. c) 5p  

3. b) 5p  

4. d) 5p  

5. c) 5p  

6. a) 5p 

 

SUBIECTUL II (30 de puncte) 

1. c) 5p  

2. d) 5p  

3. a) 5p  

4. b) 5p  

5. c) 5p  

6. b) 5p 

 

SUBIECTUL III (30 de puncte) 

1. a. Notăm cu x numărul răspunsurilor corecte. 

 8x – 5(26 – x) = 0      1p 



 Rezolvare      1p 

  b. 8x – 5(26 – x) = 130    1p 

      Rezolvare         2p 

2. a. Aducerea la numitor comun    1p 

        Efectuarea calculculelor    1p 

   b. Raționalizarea numitorului    1p 

       Efectuarea calculculelor    1p 

       Calculul lui (√𝑎 + 𝑏)
2021

   1p 

3. a. Calculul pătratelor     1p 

        Aducerea expresiei la forma cea mai simplă 1p 

    b. Calculul lui E(2n+1)    1p 

        Calculul lui E(2n-1)    1p 

        Calculul lui N     1p 

4. a. Calculul măsurii unghiurilor BAD și CAE 1p 

        Calculul măsurii unghiului EAD  1p 

    b. 𝐴𝐸𝐵𝐶 =  𝐴𝐸𝐷𝐵𝐶 −  𝐴𝐸𝐷𝐵    1p 

        𝐴𝐸𝐵𝐶 =  
𝐵𝐶 ∙𝐸𝑀

2
, 𝐸𝑀 ⊥ 𝐵𝐶   1p 

        𝑑(𝐸, 𝐵𝐶) =  
5√13

13
     1p 

5. a. 𝑚(∢𝐵𝐴𝐸) =  15𝑜    1p 

        𝑚(∢𝐹𝐴𝐸) =  75𝑜    1p 

    b. ∆𝑄𝑃𝐸 ~∆𝐵𝑃𝐴     1p 

        𝑄𝑃 = 2√3(2 −  √3)     2p 

6. a. ∆𝑉𝐵𝑀 – dreptunghic isoscel   1p 

        𝑚(∢𝑉𝐵𝐶) =  45𝑜    1p 

     b. Calculul lui AM și BV    1p 

         Scrierea reciprocei teoremei lui Pitagora 1p 

         𝑚(∢𝐴𝑉𝑀) =  90𝑜 ⟹ 𝑉𝐴 ⊥ 𝑉𝑀  1p 

 

 


