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SIMULARE EVALUARE NAȚIONALĂ 

 

• Toate subiectele sunt obligatorii. 

 • Se acordă 10 puncte din oficiu.  

• Timpul de lucru efectiv este de 2 ore. 

 

SUBIECTUL I ( 30 puncte) 

Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect: 

1. Cel mai mic multiplu comun al numerelor 20,30 și 50  este: 

a) 10  b) 300  c) 60  d) 30 

2. Mulțimea numerelor naturale din intervalul ( - 2; 4) este: 

a) {0,1,2,3,4}  b) { -1, 0,1, 2, 3}  c) {0, 1, 2, 3} 

3. În tabelul de mai jos sunt înregistrate date privind numărul de pagini citite în patru 

săptămâni de către Mihai. 

 Numar pagini 

Săptămâna 1  25 

Săptămâna 2 30 

Săptămâna 3 18 

Săptămâna 4 42 

 

Numărul de pagini citite în prima săptămâna este mai mic decât numărul de pagini citite în 

săptămâna a patra cu: 

a) 5  b) 17  c) 7  d) 67 

4. Într-o localitate sunt 1200 de elevi care susțin examenul de Evaluare Națională. Dacă trei 

pătrimi dintre aceștia au obținut medii mai mari sau egale cu 5, numărul celor care au 

obținut medii mai mici decât 5 este: 

a) 900  b) 300  c)800  d) 600 

5. Dintre setul de numere, cel scris în ordine crescătoare este: 

a) 5√3; 7; 3√7; 5√2; 

b) 7; 5√2; 3√7 ;5√3; 

c) 5√3; 7; 5√2; 3√7; 

d) 3√7; 5√2; 7; 5√3; 



6. Un drum în linie dreaptă are borne kilometrice amplasate din kilometru în kilometru. La 

ieșirea din localitatea A este o bornă ce indică 65 km, iar la intrarea în localitatea B este o 

bornă ce indică 124 km. Alin afirmă că ,,distanța dintre localitățile A și B este de 60 km,, 

Afirmația lui Andrei este:  

a) Adevărată  b) falsă 

SUBIECTUL II ( 30 puncte) 

Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect: 

1. În figura alăturată unghiurile AOB și BOC sunt adiacenta suplementare și   

 ˂ AOB = x - 250, < BOC = 3x + 450. Valoare lui x este egală cu: 

a) 800,  b) 100,  c) 170 30,  d) 400, 

 
2. În figura alăturată A, B, C reprezintă obiective turistice  

legate prin șoselele AB, BC și AC. Triunghiul ABC este 

isoscel cu BC = 36 km și m( < BAC) = 1200. Distanța 

de la obiectivul B la șoseaua AC ete:  

a) 9 km b) 18 km c)12 √3 km d) 36 km 

3. În figura alăturată, trunghiul ABC reprezintă partea ascuțită a  

vârfului unui creion, iar triunghiul ADE, mina creionului. Dacă DE 

este paralel cu BC, AD = 2 mm, DE = 1 mm și AB = 10 mm, atunci 

lungimea segmentului BC este de: 

a) 2 mm 

b) 5 mm 

c) 10 mm 

d) 6 mm 

4. În figura alăturată, cercul reprezintă suprafața unei mese, iar pătratul 

ABCD, un ornament din plastic aflat pe masă. Dacă aria ornamentului  

este de 98 dm2, atunci lungimea cercului este de: 

a) 14 Л dm 

b) 49 Л dm 

c) 7 Л dm 

d) 56 Л dm 

5. În figura alăturată segmentul OM și AB sunt paralele. Lungimea  

segmentului AB este:  

a) 120 

 

 

 



b) 180 

c) 240 

d) 200 

6. Paralelogramul DEFG are perimetrul egal cu 100cm. 

Daca DE este doua treimi din DG, atunci DG este: 

a) 30 cm 

b) 20 cm 

c) 15 cm 

d) 25 cm 

SUBIECTUL III ( 30 puncte) 

Scrie rezolvările complete: 

1. La un spectacol se vând 425 de bilete, unele cu 120 de lei, iar altele cu 100 de lei, 

încasându-se 45 100 lei. 

a) Este posibil ca numărul biletelor vândute  cu 100 lei să fie egal cu 460? 

b) Determină numărul biletelor de fiecare fel vândute. 

2. Se consideră expresia E(x) = ( x – 2 )( x + 1) + x( x-3) – ( x – 1)2 , unde x este un număr 

real. 

a) Arată că E(x) = ( x – 3 )(x + 1), pentru orice număr real x. 

b) Determină număarul natural n, n ≠ 3, pentru care 
3𝑛+3

𝐸(𝑛)
 este un număr întreg. 

3. Dacă elevii unei clase se așează câte patru în bancă , atunci rămân cinci bănci libere, iar 

dacă se așeză câte trei într-o bancă , rămân două bănci libere, iar intr-o bancă stă un 

singur elev. 

a) Este posibil ca în clasă să fie un număr impar de elevi? 

b) Determină numărul bancilor și numărul elevilor. 

 

4. In figura alăturată este reprezentat un dreptunghi 

ABCD cu AB = 9 cm și AD =3 √2 cm. Punctele  

M și N sunt situate pe laturile CD și AB astfel  

Încât DM = BN = 3cm. 

a) Determină măsura unghiului AMB 

b) Demonstrează că dreptele BD, MN și AC sunt concurente. 

5. În figura alăturată este reprezentat trapezul isoscel  

ABCD cu AB ││ CD, AB = 20 cm, CD = 4 cm și  

AC ┴ BD, AC ∩ BD = { O }. Punctele M și N sunt 

 mijloacele segmentele AD și BC. 

a) Arată că MN = 12 cm; 

b) Determină perimetrul trapezului; 
 

 

 



6. Fie VABCD  o piramidă patrulateră regulată care reprezintă schematic acoperișul unei 

clădiri. Se știe că AB = 10 m și VA = 15 m. 

a) Arătati că 280 m2 de tablă nu sunt suficienți pentru a învelii suprafața exterioară a 

acoperișului; 

b) O insectă merge în linie dreaptă de la B la un punct M, situat pe muchia VC și apoi 

tot în linie dreaptă, de la M la D. Întregul drum parcurs de insectă are lungimea de 20 

m. Determinați lungimea lui CM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAREM DE CORECATE SI NOTARE 

PARTEA I 

1. A 

2. C 

3. B 

4. B 

5. B 

6. B 

 

PARTEA A II A   

 1. D 

2. B 

3. B 

4. A 

5. C 

6. A 

 

PARTEA A III – A 

 

1. a) 460 • 100 = 46000 > 45100 

b) 130 bilete de 120 lei și 295 bilete de 100 lei. 

 

2. b) n este 0, 2, 4, 6 

 

3. a) e = 4 ( b – 5 ) div cu 4 deci nr de elevi nu poate fi impar 

b) e = 4 ( b – 5 ), e = 3 (b-3) + 1 si b = 12 e = 28 

 

4. a) se aplică reciproca teoremei lui Pitagora în triunghiul MAB si se dem că unghiul AMB are 900. 

b) patrulaterul ANCM e paralelogram, iar punctul de interdescție al diagonalelor MN și AC , este mijlocul 

segmentului AC , care coincide cu mijlocul segmentului BD, deci dreptele BD, AC și MN sunt 

concurente. 

 

5. a)  MN este linie mijlocie  

b) triunghiurile DOC și AOB  sunt dreptunghice isoscele cu înălțimile egale cu 2 cm și 10 cm, deci 

înălțimea trapezului este 12 cm. Se obține AD = 4√13 și perimetrul egal cu 24 + 8√13 cm. 


