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SIMULARE 

EVALUARE NAȚIONALĂ  MATEMATICĂ 

An școlar 2020-2021 

• Toate subiectele sunt obligatorii. 

• Se acordă zece puncte din oficiu. 

• Timpul de lucru efectiv este de două ore. 

SUBIECTUL I 

Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect. (30 de puncte) 

1. Cel mai mare divizor prim al numărului 143 este : 

a) 12                  b) 13                     c) 11              d) 19 

2.  Se consideră numerele naturale a=2 și  b=5 .  Valoarea raportului   este: 

a) 7                    b) 10                    c) 0,4             d) 2,5 

3. Temperaturi medi zilnice în luna ianuarie a anului 2020 au fost înregistrate în tabelul 

următor: 

Nr. zile 4 10 11 6 

temperatura -7ºC -1ºC 3ºC 6ºC 

 Temperatura medie din luna ianuarie2020 a fost:  

a) 1 ºC                b)  -1 ºC            c) 0 ºC                d) 2 ºC 

4. Cel mai mic dintre numerele  ,      ,       este: 

a)                b)                        c)                     d)    

 

5. Rezultatul calcului 1-3+5-7+9-11 este: 

a) -2                 b)  -3                           c) -5                      d) -6 
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6. Patru eleve au primit ca temă să efectueze operațiile indicate în tabelul de mai jos: 

Ana x= 32 +  y= 32 −  x - y 

Maria x= 3 2  y= - 18  x+y 

Ioana x= 
8

1
2 +  y= 2  x y 

Sabina x= 2 6  y= 5 3  x:y 

Elevele care au obținut ca rezultat un număr rațional sunt: 

a) Maria și Ioana          b) Ana și Ioana           c) Maria și Sabina           d) Ana și Sabina 

 

 

 

SUBIECTUL al II-lea 

Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect. (30 de puncte) 

1. În figura alăturată este desenat un romb ABCD. Simetricul segmentului AB față de dreapta  

AC este segmentul:                                                                   

                                                                             

2.  Perimetrul unui pătrat cu latura de 34,8 m este egal cu :  

a) 68,16 m              b) 126, 32 m                c) 139,2 m                   d) 68,64 m 

3. În figura alăturată sunt reprezentate trei obiective turistice A, B și C. Unghiul BAC are 

măsura de 90º, iar distanța dintre B și C este de 30 km. Lungimea traseului A-M-C,  M 

fiind mijlocul lui BC, este:      

a) BC 

b) AD 

c) DC 

d) AO 
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4. În cercul din figura alăturată, segmental AB este diametru , iar C este un punct pe cerc, 

astel încât măsura unghiului CBA este egală cu 30º . Măsura arcului mic CB este: 

              

 

5. În figura alăturată este desenat un semicerc înscris într-un trirunghi isoscel cu baza      

BC= 30 cm și înălțimea AD= 20 cm. Raza semicercului este: 

   

 

 

a) 30 km 

b) 45 km 

c) 50 km 

d) 15 km 

a)  150º 

b) 180º 

c) 90º 

d) 120º 

a) 8 cm 

b) 9 cm 

c) 10 cm 

d) 12 cm 
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6. În figura alăturată, dreptele d1 și d2 sunt paralele, iar măsurile a trei dintre unghiurile care 

se formează sunt 45º, 75º și xº. Valoarea lui x este egală cu :  

                      

 

 

 

SUBIECTUL al  III-lea 

Scrieți rezolvările complete. (30 de puncte) 

1. În curtea bunicii sunt oi și rațe, care au în total 16 capete și 50 de picioare. 

 (2p).  a) Stabilește dacă este posibil să fie 13 oi.  Justifică răspunsul! 

      (3p).  b) Determină numărul de rațe din curte. 

 

2. Fie expresia E(x) = x(3x+1) –(x - 2)2 – (x + 1)2 +5 

(2p).  a) arată că E(x) =  x2 + 3x, pentru orice număr real x 

(3p).  b) demonstrează că E(n) este număr natural par, oricare ar fi numărul natural n 

         

3. Numărul  ab , cu a,b cifre nenule, are proprietatea că  ba  + 8(a+ b) = 90. 

 ( 2p). a)  numărul 24 verifică ipoteza problemei? 

 ( 3p). b)  câte numere ab  au proprietatea din enunțul problemei? 

 

4. În figura alăturată sunt reprezentate o dreaptă d și un punct M, aflat la distanța de 12 cm 

de dreapta d. Din punctul M construim perpendicular MA pe dreapta d și oblicele MB și 

MC, astfel încât MB=15 cm, iar MC= 20 cm. 

 

a) 30 

b) 45 

c) 120 

d) 60 
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5.  De pe două loturi, având împreună 206 ha, s-a strâns  recolta de cartofi, obținându-se, de 

pe fiecare lot, câte 19 tone la hectar. 

           ( 2p). a) află câte tone de cartofi s-au recoltat de pe cele 206 ha 

           ( 3p). b) determină câte hectare are fiecare lot, știind că de pe primul s-au obținut cu                           

 608 tone de cartofi mai mult decât de pe al doilea. 

 

6. În figura alăturată este reprezentată piramida patrulateră VABCD. Toate muchiile 

piramidei au lungimea de 6 cm. Punctul P se află pe muchia VC, astfel încât VP= 2PC. 

 

 

 

 

 

  (2p) a) Arată că BC=  7 cm 

  (3p) b) Demonstrează că sinusul   unghiului    

BMC are valoarea mai mică de  
7

2
 

(2p)  a) calculează aria unei fețe 

laterale a piramidei 

(3p)  b) află tangenta unghiului 

format de dreptele AD și BP. 
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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  

1 2 3 4 5 6 

b. c. a. d. d. a. 

5p 5p 5p 5p 5p 5p 

 

SUBIECTUL al II-lea 

1 2 3 4 5 6 

b. c. a. d. d. a. 

5p 5p 5p 5p 5p 5p 

 

SUBIECTUL  al III-lea 

1. a) dacă ar fi 13 oi, ele ar avea împeună 52 de picioare,  fals...................................................2p 

b) notăm r= numărul rațelor  

                 o= numărul oilor, atunci  o + r = 16   și  4o + 2r = 50............................................1p 

                  se obține r = 7.........................................................................................................2p 

sau metoda falsei ipoteze: 

presupunem,  fals, toate animalele sunt rațe:   16 2 = 32 de picioare......................................1p 

diferența de 50-32 = 18 picioare  

18:  ( 4-2) = 9  oi.......................................................................................................................1p 

16 - 9 =7 rațe.............................................................................................................................1p 

 

2. a) E(x) = 3x2 + x – ( x2 – 4x+4) – (x2+ 2x +1)+5......................................................................1p 

    E(x) = x2 + 3x, pentru orice număr real x..............................................................................1p 

b) E(n) = n2 + 3n = n( n+3)........................................................................................................1p  

     daca n=2k, kN, atunci E(n) =  2k( 2k+3) = 4k2 + 6k = 2 n1   E (n) este par.................1p 

     dacă n= 2k+1,  kN, atunci  E(n)= (2k+1)(2k+4)= 2 n2   E (n) este par....  .....................1p 

 

 



3. a)  verificăm dacă  42+ 8( 2+ 4) = 90,   ....................................................................................1p  

    90=90adevărat,  numărul 24 verifică ipoteza problemei.......................................................1p 

b) ba  + 8(a+ b) = 90    10b+a + 8a + 8b = 90  ................................................................1p 

                                                        18b + 9a = 90  / : 9 

                                                         2b + a = 10........................................................................1p 

                                                ab    81,62,43,24 ............................................................1p 

 

4. a)   AC= 16 cm,       AC2 = MC 2 –MA2  

      AB= 9 cm ,      AB2 = MB2 - MA2 .....................................................................................1p 

      BC = AC – AB....................................................................................................................1p 

b) aria triunghiului BMC = 
2

sin BMCMBMC 
...................................................................1p 

 

   aria triunghiului  BMC = 
2

AMBC 
 = 

2

127 
 = 42..................................................................1p 

      sin BMC = 
25

7
   

7

2
 .....................................................................................................1p 

 

5. a)   206 19 = 3914 tone ............................................................................................................2p 

b)  primul lot: x ha,    al doilea lot: y ha 

       x + y= 206............................................................................................................................1p 

       x 6081919 += y ...............................................................................................................1p 

       x = 119  și  y = 87................................................................................................................1p 

 

6. a)  aria unei fețe laterale = 
4

32l
................................................................................................1p 

                       A = 9 3 cm2 ........................................................................................................1p 

b)  AD ‖ BC     m ( ) PBCBCAD = , ...................................................................................1p 

    fie PS ⊥  BC,   în triunghiul PSC, m C= 60º,  m P= 30º  , rezultă SC=
2

PC
 = 1 cm, 

    BS = BC –SC = 6 cm – 1 cm= 5cm .........................................................................................1p 

    PS = 3 cm  .............................................................................................................................1p  

    tg (PBC )=  tg (PBS ) = 
5

3
=

BS

PS
 ..................................................................................1p 


