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SIMULARE, EVALUARE NAŢIONALĂ- MATEMATICĂ 

 

CLASA a VIII-a, DECEMBRIE 2020 

 

Anul şcolar 2020 – 2021 

 

 
Model propus de Prof. MOLDOVAN GHEORGHE 

ȘCOALA PROFESIONALĂ ,,GEORGE COȘBUC,,MEDIEȘU AURIT 

 

 
• Toate subiectele sunt obligatorii. 

• Se acordă 10 puncte din oficiu. 

• Timpul de lucru efectiv este de 2 ore. 

SUBIECTUL I 
Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect.                                                   (30 de puncte) 

 

5p 1. Câtul obţinut prin împărţirea lui 4444  la 22 este egal cu: 

               a) 12                 

               b) 111                    

               c) 101                

               d) 100 

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

  

5p 2. Dacă 
10b

7

+
 şi 

4b

4

+
 sunt fracţii echivalente, atunci b este egal cu: 

   a) 6    

              b) 4  

              c) 1    

              d) 0. 

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

  

5p 3. Numărul elevilor din lotul de atletism şi vârsta lor sunt  reprezentate în tabelul de mai jos. 
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Vârsta (ani) 12 13 14 15 

Număr elevi 8 3 9 6 

Conform tabelului numărul elevilor de 15 ani este mai mare decât numărul elevilor de 13 ani 

cu:  

                 a) 3                      

                 b) 6    

                 c) 5     

                 d) 1 

 

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

  

5p 
4. Pe o hartă cu scara 

500000

1
, distanţa dintre două oraşe este 8 cm. Distanţa reală dintre ele 

este de: 

   a) 50 km   

              b) 80 km   

              c) 72 km   

              d) 40 km    

 

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

  

5p 5. Rezultatul corect al calculului   ( 2  + 3 ) ( 3 – 2  ) este: 

     a) 7  

                b) 2  – 13   

                c) 2 2  + 3      

                d) 1 
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5p 6. Dacă Ilinca are de rezolvat următorul exerciţiu: A = 2x – 3  şi B = x + 5  atunci ea afirmă că                   

    (A + B) 2  este egal cu 9x2 + 12x + 4. Afirmaţia lui Ilinca este: 

 

a)  adevărată 

b)  falsă 

 

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

  

 

SUBIECTUL AL II-lea 
Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect.                                                   (30 de puncte) 

 

5p 1. Dacă PQRABC  , AB = 6 cm, AC = 8 cm, iar perimetrul  triunghiului PQR este 24 cm, 

atunci măsura segmentului QR este: 

        a) 12 cm             

        b) 10 cm             

        c) 16 cm                   

        d) 18 cm.  

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

  

5p 2. Perimetrul unui triunghi echilateral este egal cu 108 cm. Lungimea laturii sale este de : 

    a)  30cm   

               b) 18 cm   

               c) 36 cm   

               d) 34cm. 
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5p 3. Dacă laturile paralele ale unui trapez au lungimile de 20 cm şi 0,8 dm, atunci linia mijlocie a  

    trapezului are lungimea: 

 

           a) 10 cm       

           b) 14 dm        

           c) 14 m             

           d) 14 cm 

 

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

   

5p 4. Fie rombul ABCD cu măsura unghiului A de 600, BD = 6 cm, atunci perimetrul rombului 

este: 

           a) 24 dm   

           b) 22 cm       

           c) 12 cm          

           d) 18cm 

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

            

  

5p 5. Pe un cerc de rază R se iau punctele A, B, C astfel încât măsura arcului ABC este 240o. 

Măsura  unghiului ABC este:  

               a) 120o  

               b) 75o   

               c) 90o   

               d) 60o  
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5p 6. Dimensiunile unui paralelipiped dreptunghic sunt proporţionele cu numerele 2, 3, 4. Suma 

tuturor  muchiilor este egală cu 360 mm. Diagonala paralelipipedului  este egală cu: 

         a)     mm 

         b)    cm 

         c)       m 

         d)    m. 
 
 

 

 

 

 

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

 

 

SUBIECTUL AL III-lea 
Scrieţi rezolvările complete.                                                                                      (30 de puncte) 

5p 1. Andreea s-a gândit la un număr natural, pe care la mărit cu 5 şi rezultatul la împărţit la 6,  

     obţinând numărul 11.  

(2p) a) Aflaţi numărul la care s-a gândit Andreea. 

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

 

(3p) b) Dacă a micşorat numărul la care s-a gândit iniţial cu 6 şi l-a împărţit la 5 obţine acelaşi  

        rezultat? 
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5p 2. Fie 503298 −+=a şi 72162 −=b  

(2p) a) Arătaţi ca 26=a . 

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

 

(3p) b) Aflaţi media geometrică a numerelor a şi b. 

 

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

 

 

5p 3. Se consideră ( ) ( ) ( ) ( )323131313)(
2

−−−+−+= xxxxxE , unde x  este număr real.  

(2p) a) Calculaţi (3x + 1)2 şi (3x + 1) (3x – 1). 

 

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

 

(3p) b) Arătaţi că E(n) este un număr prim cu două cifre identice, pentru orice n  număr 

natural . 
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5p 4. Se consideră triunghiul ABC dreptunghic în A, M  AB, N  BC şi P  MP astfel încât  

MN// AC     şi NP // AB. 

(2p) a) Demonstraţi că MNPA este dreptunghi. 

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

 

(3p) b) Arătaţi că .1=+
AC

CP

AB

MB
 

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

 

 

5p 
5. Se consideră triunghiul ABC, dreptunghic în A, în care sinB = 

5

3
 şi ipotenuza BC = 40 cm. 

(2p) a)  Calculaţi cateta AC. 

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

(3p) b) Aflaţi perimetrul şi aria triunghiului ABC. 
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5p 6. În figura 3 este reprezentată o piramidă patrulateră regulată VABCD, VO )(ABC⊥ , unde 

{O} = ACBD. Ştiind că VAC  este un triunghi echilateral cu latură   egală cu 2a.  

(2p)  a) Calculaţi aria triunghiului VAC. 

             

                            

 

 

                                                                                           

 

            

 

 

 

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

 

(3p) b) Dacă VM este apotema piramidei, VM⊥BC, M ϵ [BC], aflaţi tangenta unghiului dintre 

VM şi AB . 
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EVALUARE NAŢIONALĂ PENTRU  CLASA aVIII-a 

Anul şcolar 2020-2021 

Matematică 

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE 
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a punctajului total acordat 

pentru lucrare. 

SUBIECTUL I ŞI SUBIECTUL al II-lea: 

• Se punctează doar rezultatul, astfel: pentru fiecare răspuns se acordă 5 puncte, fie 0 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 acordă punctaje intermediare pentru rezolvări parţiale, în limitele 

punctajului indicat în barem. 

 

SUBIECTUL I                                                                                                                  (30 de puncte) 

 

1. c 5p 

2. b 5p 

3. a 5p 

4. d 5p 

5. b 5p 

6. a 5p 

 

SUBIECTUL al II-lea                                                                                                     (30 de puncte) 

 

1. b 5p 

2. c 5p 

3. d 5p 

4. b 5p 

5. a 5p 

6. b 5p 

 

SUBIECTUL al III-lea                                                                                                     (30 de puncte) 

 

1. a) Notăm cu x numărul la care s-a gândit, deci (x + 5) : 6 = 11 

     x + 5 = 66 avem x = 61 este numărul la care s-a gândit Andreea 

1p 

1p 

b) (61 – 6) : 5 =  

     = 55 : 5 = 11 , deci a obţinut acelaşi număr 

1p 

2p 

2. a) 2550,2432,2798 ===  

    a = 252427 −+ = 26  

1p 

 

      1p 

b) 2672,29162 == , obţinem b = 23  

    mg = 62182326 ===ba  

1p 

 

2p 

3. a) (3x + 1)2 = 9x2 + 6x + 1 

    (3x + 1) (3x – 1) = 9x2 – 1  

1p 

1p 

b) E(x) = 9x2 + 6x + 1 –   9x2 + 1 – 6x  + 9 =  11 

    E(n) = 11 care este singurul număr prim cu două cifre identice. 

1p 

2p 
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4. a)  Din MN // AC, NP// AB MNPA este paralelogram,  

      cum  A = 90o   MNPA  dreptunghi 

1p 

1p 

b) Din MN//AC cf. T. Thales 
BC

BN

AB

MB
= .(1) Din NP//AB cf. T. Thales 

BC

NC

AC

CP
= .(2) 

Adunând relaţiile (1) şi(2)  1=+
AC

CP

AB

MB
 

 

 1p 

 

 

 

2p 

 

5. 
a) În triunghiul ABC, dreptunghic în A, avem 

BC

AC
B=sin  

     
5

3
=

BC

AC
 şi BC = 40 cm AC = 24 cm 

      

      1p 

 

1p 

b) În ABC , A = 90o , BC2  = AC2 + AB2 de unde obţinem AB = 32 cm 

     PABC = AB + AC + BC = 96 cm 

     AABC = 
2

ACAB 
= 384 cm2. 

1p 

 

2p 

6. 
a) În VAC  triunghi eghilateral, 

4

32l
AVAC =  

    
4

3)2(

4

3)( 22 aAC
AVAC ==  = 32a  

     

 

1p 

 

1p 

b) (VM, AB )= (VM, OM)= VMO, unde OM || AB. 

   OM = 
2

AB
,  AC = AB 2 ,  unde AB = 2a  şi OM = 

2

2a
 şi 

OM

VO
tgVMO = ,  

   VO = 3
2

3
a

AC
= , de unde

OM

VO
tgVMO = = 6   

 

1p 

 

2p 

 

 


