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SIMULARE EVALUARE NAȚIONALĂ 

MATEMATICĂ 

SUBIECTUL I. Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect. 

1. Jumătatea  sfertului numărului 25 este : 

a) 2;  b) 22;  c) 1;  d)23. 

2. Un kg de bomboane  costă 30 lei. În tabelul de mai jos este prezentată o ofertă promoțională. 

Kg de bomboane cumpărate Oferta 

3 -60% la al treilea kilogram 

5 -30% 

 

Prețul unui kilogram de bomboane este: 

a) mai mic în prima ofertă;   b)   cu 6 lei mare în prima ofertă; 

c) cu 3 lei mai mic în a doua ofertă; d)   la fel în cele două oferte. 

3. Suma divizorilor naturali ai numărului 28 este : 

a) 28;  b)   56;  c)   27;  d)   29. 

4. Suma dintre opusul și inversul numărului -0,(2) este : 

a) 
7

18
;  b)  

77

18
;  c)−

77

18
;            d)  0. 

5. Suma numerelor întregi cuprinse între -3√3 și 3√2 este: 

a) -4;  b)   4;  c)  5;  d)  -5. 

Mihai vrea să-și cumpere un telefon mobil care costă 1000 lei.De ziua lui primește 132 lei de la bunici 

și 100 de lei de la părinți. Mihai primește săptămânal 48 de lei de la un văr pe care îl ajută să lucreze 

grădina. El spune că își poate cumpăra bicicleta în 16 săptămâni. Afirmația lui este: 

a) adevărată;   b) falsă. 

SUBIECTUL al II-lea. Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect. 

1. Câte triunghiuri se formează cu ajutorul a 5 puncte din plan, oricare trei dintre ele fiind 

necoliniare? 

a) 6;  b) 8;  c) 9;  d)  10. 

2. Unghiul format de bisectoarele a două unghiuri adiacente 

 congruente, cu măsura de 45° are măsura egală cu : 

a) 45°; b) 30°  c)  60°  d)  75°. 

 

3. O grădină are forma dreptunghiului din figura alăturată, 

 în care lățimea este egală cu 12 m și unghiul dintre  

diagonală și lungime are 30°.  

Aria terenului este egală cu : 

a) 144√3 m2;  b) 120 m2;  c) 144 m2;  d)72√2 m2. 
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4. În figura alăturată este reprezentat un teren pătratic în 

interiorul căruia se află un rond circular de flori cu aria 81𝜋 m2. 

Aria terenului este egală cu: 

a) 729 m2;  b)  324 m2; c) 448 m2; d) 256 m2. 

 

5. Pe un cerc de centru O având diametrul AB, se consideră punctul C, 

ca în figura alăturată. Dacă ∢BCO=40°, atunci arcuL 𝐴�̂� are măsura de :          A 

a)  40°;  b) 60°;     c) 80°;  d) 100°.                                                                                                                                                

6.  Un cub cu latura de 8 cm se taie în cubulețe cu latura de 1 cm.                                               0 

Câte cuburi cu latura de 3 cm se pot forma din cubulețele                                      C                               

rezultate în urma tăierii ?                                                                                                                             B 

a) 8;  b)   10;  c)  15;  d) 16. 

SUBIECTUL al III-lea. Scrie rezolvările complete. 

1. Dacă elevii unei clase s-ar așeza câte doi în bancă, toate băncile ar fi ocupate și într-una ar fi 

un singur elev. Dacă s-ar așeza câte 3 în bancă, ar rămâne 4 bănci libere și într-o bancă ar fi 

numai un elev.  

a. Este posibil să fie 28 de elevi în clasă ? 

b. Aflați câți elevi sunt în clasă. 

2. Considerăm expresia: 

𝐸(𝑥) = [(1 −
3𝑥2

1−𝑥2) ∙
𝑥−1

2𝑥+1
− 1] ∙

𝑥2+2𝑥+1

𝑥−2
,  x∈ ℝ\{-1, −

1

2
, 0, 1, 2}. 

a. Arată că E(x)=x+1, pentru orice x∈ ℝ\{-1, −
1

2
, 0, 1, 2}. 

b. Calculează E(10)+E(11)+...+E(20). 

3. Considerăm funcția f: ℝ → ℝ, f(x)=1-0,5x. 

a. Arată că numărul f(√2-1)-f(√2-3) este întreg. 

b. Calculează aria triunghiului determinat de graficul  

funcției și axele de coordonate ale reperului xOy. 

4. În figura alăturată, dreptunghiul ABCD are AB=2√3 m și BC=3dm. 

Punctul O este mijlocul laturii CD, iar M este un punct pe latura BC,             

astfel încât CM= 1m.                  D                                                                 C 

a. Arată că măsura unghiului AOM este 90°.             

b. Demonstrează că lungimea drumului AO+OM  

este mai mică decât 55 dm. 

                                                                                      A                                                                B 

 

5.  În figura alăturată ABCD este un pătrat cu latura de 12 dm.Punctele M și N se află pe laturile 

AD, respectiv CD, astfel încât ∢ABM=15° și MN ∥ AC.  

a. Arată că AM=CN. 

b. Demonstrează că triunghiul BMN este echilateral. 

 

 

O 

 

D 
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6. Fie ABCDEF o prismă triunghiulară regulată cu latura bazei  AB=8 dm, AD= 12 dm.  

a. Aflați Al și At. 

b. Aflați volumul. 

                                                D                                                                          E                        

                                                                                                                                                           

             

F 

A

 

B 
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Barem de corectare 

Subiectul I 

1. b);   2. c);   3. b);    4. c);     5. d);    6. a). 

Subiectul II 

1. b);  2. a);   3. a);   4. b);   5. c);     6. c). 

SUBIECTUL III 

1. a. Nu este posibil, nr. de elevi impar. 

b. 25 de elevi. 

2.   a. 𝐸(𝑥) = (
2𝑥−1

𝑥+1
− 1) ∙

(𝑥+1)2

𝑥−2
=x+1. 

  b.176. 

3.   a. -1. 

  b.  1 u2 

4. a. AO=√12 m, OM=2 m, AM=4 m, din AM2=AO2+OM2, ∢AOM=90°. 

b. AO+OM=2(√3 + 1) m. Avem 2√3 + 2 <5,5 ⟺2√3 < 3,5 ⟺ 

 12< 12,25, 𝑎𝑑𝑒𝑣ă𝑟𝑎𝑡. 

5. a.Triunghiul DMN este dreptunghic isoscel, deci DM=DN. Rezultă 

AM=NC. 

b. ∆MAB ≡ ∆NCB, rezultă MB=NB și ∢𝑁𝐵𝐶 = ∢𝑀𝐵𝐴 = 15°. 

Triunghiul MBN este isoscel cu ∢𝑀𝐵𝑁 = 60°, deci este echilateral. 

6. a. Al=3(12∙8)=288 dm2; At=Al+2Ab=288+32√3=32(9+√3) dm2. 

b. V=32√3 ∙ 12=384√3 dm3. 

 


