
Model test 

SUBIECTUL I. Încercuieste litera corespunzătoare răspunsului correct. 

1. Numărul divizorilor naturali ai numărului 54 este: 

a)2;    b)4;     c)6;    d)8. 

2.  Numerele a, b, c sunt direct proporţionale cu 2, 3 şi 5. Numerele a, b, c au suma 50.     Produsul lor este: 

a)3750;    b)36b/.50:   c)30;    d)3500. 

3.  Rezultatul calculului 1-2+3-4+5-6+7-8+9-10 este: 

a)5;   b)-5;   c)6;    d)-6. 

4.  O bicicletă costă 1380 lei. După o mărire a pretului cu 10% e ava costa: 

a)138 lei;   b)1418 lei;   c)1518 lei;   d)1242lei. 

5. Situaţia mediilor generale ale unor elevi de clasa a VIII-a este redată în tabelul de mai jos: 

Intervalul 

mediilor 

[5,6) [6,7) [7,8) [8,9) [9,10) 10 

Numarul de 

elevi 

4 15 20 60 76 3 

   

 Numarul de elevi care au mediile cel putin egale cu 8 este: 

a) 159         b)  60            c)  136             d) 139 

6. Afirmatia ”Orice număr prim de doua cifre are cifrele distincte. ” este: 

a) adevarată       b)falsă 

SUBIECTUL al II-lea. Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului 

corect. 

1. În figura alăturată, unghiul AOB este de 45o , 𝑀𝑂 ⊥ 𝑂𝐴, iar punctele B, 

O, N sunt coliniare. Măsura unghiului MON este: 

a)135o;    b)45o;     c)125o;    d)90o. 

 

2. Un unghi are măsura de 47o30'. Măsura complementului său este: 

a)41o30';    b)42o30';    c)131o30';    d)132o30';     

3.  Curtea şcolii are următoarea formă. Se ştie că ABCG şi CDEF sunt 

dreptunghiuri, 𝐹𝜖𝐶𝐺 şi AB=400m, BD=300m. Lungimea gardului care 

împrejmuieşte curtea şcolii este: 

a)1000m;   b)1400m;   c)900m;    d)800m. 

 

4. În  figura alăturată este reprezentată o  placă de faianţă în formă de pătrat 

ABCD cu diagonala 𝐵𝐷 = √2m. Aria plăcii este: 

a)4m2;    b)2√2m2;     c)2m2;      d)1m2. 

5. În  figura alăturată este reprezentat schematic un stȃlp AO. Dimineaţa umbra lui este OM=4,5m, iar 

după-amiaza umbra lui este ON=2m. Punctele M,O,N sunt coliniare, iar 

unghiul MAN este drept.Lungimea stȃlpului este: 

a)2m;   b)1m;    c)3m;    d)4m.  

6. Pentru a vopsi toate feţele unui tetraedru regulat cu muchia de 6 cm avem 

nevoie de 72g de vopsea. Cantitatea de vopsea necesară pentru a acoperi 

toate fetele unui tetraedru regulat cu muchia de 1cm este: 



a)12g;   b)2g;    c)1g;     b)6g. 

SUBIECTUL al III-lea. Scrieţi rezolvările complete. 

1. O cantitate de mere a fost împărţită în mod egal într-un număr de lădiţe. Mai întȃi s-au pus cȃte 7 kg 

în fiecare lădiţă şi au rămas 65 kg. Apoi s-au mai adăugat cȃte 8 kg în fiecare lădiţă şi a mai rămas 

1 kg. 

a)Pot fi 9 lădiţe? Justifică răspunsul. 

b) Află cantitatea iniţială de mere. 

               2. Se consideră 𝐸(𝑥) = (
2𝑥

3
−

6

𝑥
) :

𝑥2−4𝑥+3

𝑥2−𝑥
, unde 𝑥𝜖R/{0,1,3}. 

                    a) Arată că 𝐸(𝑥) =
2𝑥+6

3
, oricare ar fi 𝑥𝜖R/{0,1,3} 

      b) Pentru cȃte numere naturalen, unde n≤100, numărul E(n) este întreg? 

3. Fie 𝑎 =
1−√5

2
. 

a) Arătaţi că 𝑎2 − 𝑎 − 1 = 0. 

b) Calculaţi (3𝑎2 − 3𝑎 − 4)2021. 

4. În  figura alăturată este desenat un triunghi ABC cu AB=AC=25 cm şi BC=30 cm. 

a) Calculează distanţa de la punctul A la latura BC. 

b)Determină sinusul unghiului BAC. 

 

5. În  figura alăturată este reprezentat un parc ABCD, în formă de romb, împrejmuit cu un gard cu 

lungimea de 680 m. Distanţa, BE, dintre laturile AB şi CD este de 80 m. 

a) Află lungimea laturii AB. 

b) Calculează tangenta unghiului BAD, ştiind ca unghiul BAD este ascuţit. 

 

6.  Toate fețele laterale ale piramidei patrulatere VABCD sunt triunghiuri 

echilaterale cu latura 2cm.  

a)Aflaţi aria tuturor feţelor piramidei. 

b)Determinați poziția punctului M∈VA, astfel încât perimetrul 

triunghiului MBD să fie minim. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Barem: 

Subiectul I:  fiecare răspuns correct 5p 

1 2 3 4 5 6 

d a b c d b 

 

 

 Subiectul II: fiecare răspuns correct 5p 

1 2 3 4 5 6 

a b b d c b 

   

 Subiectul III: 

1. a)Nu, deoarece 9.>65.Pentru justificare 2 p. 

b)Sunt 8 ladiţe şi 121 kg de mere. Pentru scrierea ecuaţiei sau sistemului care rezolvă problema 1p. pentru 

finalizare 2 p. 

       2. a) pentru calculul din paranteza 1p 

               Descompuneri in factori……1p 

              Pentru finalizare 1p 

          b)n∈{6,9,12,…,99}, deci sunt 32 numere 

3/2n+6  ……..1p 

Finalizare…….1p 

       3.a)2p 

         b) 3𝑎2 − 3𝑎 − 4 = 3(𝑎2 − 𝑎 − 1) − 1……..1p 

Finalizare…….2p 

       4.a)Scrierea corectă a teoremei lui Pitagora…..1p 

           AD=20 cm…………………………..1p 

          b)Fie 𝐵𝐸 ⊥ 𝐴𝐶, 𝐸 ∈ 𝐴𝐶. 

 Din AD.BC=BE.AC rezulta BE=24 cm……….1p 

             sinA=BE/AC……………..1p 

               sinA=24/25…………..1p 

       5.a)P=4.AB       ……….1p 

             AB=170m………..1p 

         b)Scrierea teoremei lui Pitagora si aflarea lui AE, AE=150m…………1p 

        𝑡𝑔(∢𝐵𝐴𝐷) = 𝐵𝐸/𝐴𝐸 … … … … 1𝑝 

 Finalizare………..1p 

        6.a) scrierea formulei pentru aria unei fete…..1p 

            Observarea ca are 4 feţe si finalizare….1p 



             b) Fie M ∈ VA. Perimetrul triunghiului MBD este PMBD = BD + MB + MD. Cum BD este 

diagonala bazei și are lungime constantă, rezultă că perimetrul este minim atunci când 

suma MB + MD este minimă......1p 

 

            Pentru a putea evalua această sumă, o vom aduce într-un același plan. Vom desfășura piramida, 

decupând baza, astfel încât muchia VA să rămână latură comună pentru triunghiurile provenite din 

fețele laterale VAB și VAD. Prin desfășurare, am obținut configurația plană alăturată, în 

care VBA1D1 este un romb. Considerând O mijlocul segmentului VA1; oricare ar fi 

punctul M∈VA1, MB + MD = MB + MD1 ≥ OB + OD1 = = BD = a√3. În concluzie, perimetrul 

triunghiului este minim dacă și numai dacă M coincide cu O, adică este mijlocul muchiei VA.........2p 

 

 

               

 


