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SIMULAREA EVALUĂRII NAŢIONALE 

PENTRU ABSOLVENȚII CLASEI a VIII-a  

Anul şcolar 2020 - 2021 

Matematică 

 Toate subiectele sunt obligatorii.   

 Se acordă zece puncte din oficiu.  

 Timpul de lucru efectiv este de două ore. 
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SUBIECTUL I  

Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect.                                               (30 de puncte)  
 

(5p) 1. Rezultatul calculului 12 – 6 : (1 + 2) este:  

a) 2;   b) 4;   c) 6;   d)10;  

                                 
                                 
                                 

 

 

 (5p) 2. O bluză costă 240 lei. După o reducere de 30%, prețul bluzei va fi egal cu:  

a) 72 lei;  b) 80 lei;  c) 168 lei;  d) 210 lei. 

                                 
                                 
                                 

 

 

 (5p) 3. În tabelul de mai jos sunt prezentate temperaturile medii din primele cinci luni ale 

anului 2021. 

Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai 

−8 °C −3 °C 4 °C 8 °C 15 °C 

  

Variația maximă(diferența dintre cea mai mare și cea mai mică temperatură medie) a 
temperaturii medii în cele cinci luni este:  

a) − 8°C;   b) − 5°C;   c) 15° C;  d) 23° C; 

                                 
                                 
                                 
 

(5p) 4. Fie A = [−7; 7). Suma numerelor întregi din intervalul A este:  

a) −7;   b) −6;    c) 0;   d) 21.  

                                 
                                 
                                 

 

 

 (5p) 5. Dacă 12 caiete de același fel costă 66 lei, atunci 16 caiete ca acestea costă:  

a) 77 lei;  b) 88 lei;  c) 90 lei;  d) 99 lei. 

                                 
                                 
                                 
 

(5p) 6. Afirmația „Numărul a = 210 ∙ 36 : 68 este natural, pătrat perfect.” este:  

a) adevărată;    b) falsă. 
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SUBIECTUL al II-lea   
Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect.                                               (30 de puncte) 

 
(5p) 1. În figura alăturată este desenat un dreptunghi cu dimensiunile 5 cm și 2 cm, împărțit în 
pătrate cu latura de 1 cm. Aria părții colorate reprezintă o fracție f din aria întregului dreptunghi. 

Forma ireductibilă a fracției f este:  

a) 
𝟏

𝟐
;   b) 

𝟐

𝟓
;   

  

c) 
𝟔

𝟏𝟎
;  d) 

𝟑

𝟓
;  

                                 
                                 
                                 
                                 

 

 

 (5p) 2. Matei parcurge un traseu turistic, având forma triunghiului din figura alăturată, cu 

perimetrul de 1,8 km. Lungimea pasului lui Matei este de 0,6 m. Numărul de pași pe care îi va 
face Matei este :  

a) 300;  b) 1080;   

c) 3000;  d) 2160 . 

 

 

                                 
                                 
                                 

 

 

 (5p) 3. În figura alăturată, AB este o coardă a cercului de centru O și rază 6 cm. Lungimea 

coardei AB este 6√2 cm. Măsura unghiului OAB este: 

a) 30°;   b) 45°; 

 c) 60°;  d) 75°; 

 

 

                                 
                                 
                                 
 

(5p) 4. În figura alăturată este reprezentată o placă de faianță în formă de pătrat ABCD cu 

diagonala AC = √2 m. Aria plăcii de faianță este:  

a) 1 m2;    b) 2 m2;     

c) 4 m2;   d) 2√2 m2.  

 

 

                                 
                                 

     

     

B 
A 

O 

D C 

B A 
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 (5p) 5. În figura alăturată este desenat triunghiul ABC dreptunghic în A. Bisectoarele 

unghiurior B și C se intersectează în I. Măsura unghiului BIC este: 
  

a) 120°;  b) 130°;   

c) 135°;  d) 140°. 

 

 

                                 
                                 
                                 
 

(5p) 6. În figura alăturată dreptele a și b sunt paralele, iar c este o secantă. Valoarea lui x este:  
 

a) 20°;  b) 30°;   

c) 40°;  d) 50°. 

 

 
 

 

 

SUBIECTUL al III-lea   

Scrieți rezolvările complete. (30 de puncte)  

 
 1. Două kilograme de roșii și trei kilograme de cartofi costă, împreună, 16 lei. Patru kilograme 
de roșii și două kilograme de cartofi, de același fel, costă 24 lei.  :  

(2p) a) Este posibil ca un kilogram de roșii să coste 6 lei? Justifică răspunsul. 

                                 
                                 
                                 
                                 
                                 

 

(3p) b) Determină prețul unui kilogram de cartofi.      

                                 

                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 

C B 

I 

A 

a 

b 

c 
x+60° 

4x – 30° 
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  2. Se consideră expresia E(x) = (2x + 1)2 – 2(x – 1)2 + (1 – x)(x + 3), unde x 𝜖 R:  

(2p) a) Arată că E(x) = x2 + 6x +2.   

                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 

 

(3p) b) Determină valoarea minimă a lui E(x), x 𝜖 R . 

                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 

 

 

  3. Media aritmetică a două numere reale a și b este 39. Mărind primul număr cu 30 și 

micșorând al doilea număr cu 12, primul număr devine de trei ori mai mare decât al doilea:  

 

(2p) a) Arată că a + b = 78. 

                                 
                                 
                                 

 

(3p) b) Determină numerele a și b. 

                                 
                                 
                                 
                                 
                                 

  
4. În figura alăturată este schița podelei unei camere în forma de trapez dreptunghic ABCD în  

care AB = 8 m și BC = CD = 5 m:  

(2p) a) Află aria podelei.  

 

 

 

                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 

 

 

D C 

A B M 
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(3p) b) Dacă M este un punct pe latura AB, AM = 3 m, arată că dreptele CM și BD 

sunt perpendiculare. 

 

                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 

 

  5. În figura alăturată, ABCD este un pătrat cu diagonala AC = 10 cm, iar BDM este un 

triunghi echilateral (punctele C și M sunt de aceeași parte a dreptei BD):  

(2p) a) Calculează aria pătratului. 

 

 

 

                      
                      
                     

 

                      
                      

 

(3p) b) Arată că segmentul CM are lungimea 5(√3 − 1) cm. 

                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
 

 6. În figura alăturată ABCDA’B’C’D’ este un cub cu muchia de 10 cm, iar M și N’ sunt 

mijloacele muchiilor BC, respectiv A’D’.  

 
 

 

(2p) a) Demonstrează că planele (A’AM) și (CC’N’) sunt paralele.  

   

                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 

M 

D 

A B 

C 

M 

N’ 
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(3p) b)  Arată că distanța dintre planele  (A’AM) și (CC’N’) este 2√5 cm. 
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Ministerul Educaţiei și Cercetării  

Centrul Naţional de Politici și Evaluare în Educație  

SIMULAREA EVALUĂRII NAŢIONALE PENTRU ABSOLVENȚII CLASEI a VIII-a  

Anul şcolar 2020 - 2021  

Matematică  

  

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.  d)  5p 

2.  c)  5p 

3.  d)  5p 

4.  a)  5p 

5.  b)  5p 

6.  b)  5p 

 

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)  

 

1.  d)  5p 

2.  c)  5p 

3.  b)  5p 

4.  a)  5p 

5.  c)  5p 

6.  b)  5p 
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SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 

 

1.   a) Dacă un kilogram de roșii costă 6 lei, atunci 4 kilograme costă 24 lei. 

Dar se spune că 4 kg de roșii și 2 kg de cartofi costă 24 de lei. 
1p 

Deducem că nu este posibil ca un kilogram de roșii să coste 6 lei  1p 

b)Dacă r este prețul unui kilogram de roșii și c este prețul unui kilogram de cartofi, 

atunci avem: 

2 r ....... 3 c .......16 lei | ∙ 2                  4 r ....... 6 c .......32 lei  
4 r ....... 2 c .......24 lei                         4 r ....... 2 c .......24 lei 

 

                                                                    4 c ........8 lei 

                                                                    1c..........8 : 4=2 lei 

R: Un kg de cartof costă 2 

1p  

 

1p 

 

1p 

2.  a) E(x) = 4x2 + 4x + 1 – 2x2 + 4x – 2 – x2 – 2x +3= 1p 

 

             = x2 + 6x +2 

 
1p 

b) E(x) = (x + 3)2 – 7  ≥  –  7, oricare ar fi x număr real 

 

2p 

E(– 3) = – 7 

Valoarea minimală a lui E(x) =  –7 

1p 

3.  a) (a + b ) : 2 = 39  1p 

a + b = 78 1p 

 

 b) a + b = 78 și a + 30 = 3(b – 12) 

 
a = 42 și b = 36 

2p  

1p 

4.  a) În triunghiul dreptunghic DAM,  aplicăm teorema lui Pitagora, rezultă DM = 4 m     

 
1p 

A = (B + b) ∙ h / 2, A = 26 m2 1p 

b) Se demonstrează că patrulaterul DMBC este romb,  

 

rezultă că diagonalele sunt perpendiculare, adică CM și BD sunt perpendiculare 

 

2p  

1p 

5.  a) AB = 5√2 cm 1p 

A = 50 cm2 1p 
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b) Cum CB = CD și MB = MD, punctele M și C se află pe mediatoarea segmentului BD, 

așadar M, C și centrul O al pătratului sunt puncte coliniare 

Astfel, MC = MO – CO = 5√3 − 5 = 5(√3 − 1) cm 

2p  

1p 

6.  a) AM || C’N’ și AA’|| CC’ 1p 

Deci, (A’AM) || (CC’N’) 1p 

b) Fie N mijlocul lui AD; evident că N 𝜖 (CC’N’) 

Dacă NP ⊥ AM, P 𝜖 AM, atunci NP ⊥ (A’AM), prin urmare d((A’AM),( CC’N’)) = 

d(N, (A’AM)) = NP 

 
 

 

NP = 
AM ∙MN

𝐴𝑀
 = 2√5 cm 

2p 

 

 

 

 

1p 

 


