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SIMULARE 
 

EVALUAREA NAŢIONALĂ PENTRU ABSOLVENȚII CLASEI a VIII-a 
  

Anul şcolar 2020 – 2021 

 

 Matematică 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toate subiectele sunt obligatorii.
 Se acordă 10 puncte din oficiu.

 Timpul de lucru efectiv este de 2 ore.
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 SUBIECTULI                                      

Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect.            (30 de puncte) 



5p 1. Rezultatul calculului               este: 
a) 18 

b) 2 

c) 5 

d) 10 

  

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

5p 2. După o scumpire cu 10% , prețul unui obiect devine 66 de lei. Prețul obiectului înainte de scumpire 

era : 

a)  40  

b)  66 

c)  90 

d)  60 

  

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

5p 3. În diagrama de mai jos este prezentat profitul anual, 

exprimat în mii lei, realizat de o firmă în fiecare dintre 

ultimii cinci ani. Conform informațiilor din diagramă, 

media profitului firmei, pentru ultimii cinci ani, este: 

a) 180 

b) 140 

c) 112 

d) 160 

 
 

 
 

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          



5p 4. Produsul numerelor întregi din intervalul 3,3 este : 
a) -6 

b) 3 

c) 0 

d) -1 

 
 

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

5p 5. Care este numerele naturale de trei cifre, de forma    ̅̅ ̅̅ ̅ , știind că sunt divizibile cu 5 și cu 9 . 

a) 320 și 360 

b) 315 și 360 

c) 315 și 320 

d) 330 și 390 
 

 

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

5p 6. Se consideră numerele reale     √  și     √   Media geometrică a numerelor x și y 

este.. 

a) 1 

b) 2 

c) 3 

d) 4 
 
  

 

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          


 
 
 
 
 
 
 
 
 



SUBIECTULII                                      

Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect.            (30 de puncte) 
 

5p 1. Un unghi are măsura de       Măsura suplementului său este: 
a) 100 

b) 107 

c) 17 

d) 108 

  

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

5p 2. Se consideră dreptele a și b unde   || b. Determinați valoarea 

numărului x ,apoi aflați măsurile unghiurilor formate de secanta d cu 

dreptele a și b.   

a) 150 

b) 120 

c) 80 

d) 115 
  

 

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

5p 3. În figură alăturată triunghiurile ABC și ACD sunt dreptunghice 

în A. Stiind că AB = AC, 
  

  
 √ , BD = 10(1 + √3) cm, aria 

triunghiului BCD este: 

a)     √       

b)      √       

c)      √       

d)        

 
 
 

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          



5p 4. În Figură alțturată este reprezentat un trapez dreptunghic ABCD 

cu AB || CD , AB 18 cm , CD 12 cm și m   ̂     . Punctul 

E este situat pe latura AB , astfel încât CE  AB  .  

Aria trapezului ABCD este: 

a)   √      

b)   √      

c)   √      

d)   √      
  

 

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

5p 5. Se consideră P un punct exterior cercului de centru O. Tangentele la cerc, duse prin punctul P, 

intersectează cercul în punctele E şi F. Dacă    ̂ = 30 , măsură unghiul OFE: 

a) 60  
b) 30  
c) 90  
d) 45  

 

 

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

5p 6. Un cilindru circular drept are generatoarea egală cu 10 cm și raza bazei egală cu 5 cm.   

Perimetrul desfășurării pe un plan a suprafeței cilindrice este: 

a) 20         

b) 20           

c) 30         

d) 30           
  

 

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

 
 
 
 
 
 



SUBIECTUL al III-lea  

Scrieți rezolvările complete.                  (30 de puncte) 
 

5p 1. Un turist a parcurs un traseu în trei zile. În prima zi turistul a parcurs 40% din lungimea traseului, 

în a doua zi turistul a parcurs 
 

 
 din distanța rămasă de parcurs după prima zi, iar în a treia zi restul 

de 3 km .  

(3p)  a)  Calculați lungimea traseului parcurs în cele trei zile 

  

        (2p)  b)  Determinați câți  kilometri a parcurs în prima zi. 

 
 

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

5p 2. Se consideră numerele reale      √         √   și   (√   √   √  )  
 

√  
 . 

(2p)   a)  Arătați că      
 

  

           (3p)   b) Arătați că       (√  √ )     

  
 
 

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          



5p 3. Se consideră expresia                                  , unde x este număr real. 
 
  (3p)   a)  Arată că              ,  pentru orice număr real x. 

       (2p)   b)  Arătați că                              
 

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

5p 4. În Figură este reprezentat un romb ABCD cu AB 18 cm și   ̂     . 
 

(2p)    a) Arătați că perimetrul rombului ABCD este egal cu 72 cm . 
    

   

  

(3p)     b) Arătați că lungimea diagonalei BD este egală cu   √  cm . 
 

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

5p 5. În Figură este reprezentat un dreptunghi ABCD cu AB 10√  cm , BC  20 cm. 
Se consideră punctul E , mijlocul laturii BC și punctul F situat pe segmentul AE , 

astfel încât BF  AE  . 

(2p)    a) Arătați că    
  √ 

 
 cm . 

     

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          



 (3p)    b) Demonstraţi că punctele B , F și D sunt coliniare. 

  

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

5p 6. În Figură este reprezentat un tetraedru ABCD cu AB= AC= AD  10 

cm. Triunghiul BCD este echilateral, are perimetrul egal cu 30 cm , iar 

punctele M și N sunt mijloacele segmentelor BC , respectiv AD . 
(2p)    a)  Arătați că perimetrul triunghiului ABC este egal cu 30 cm . 

 
  
 
 
 
 

 

        (3p)    b)  Demonstrați că, dacă P este mijlocul segmentului BD , atunci dreapta MP este paralelă cu 

planul  ACD. 
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SIMULARE 
 

EVALUAREA NAŢIONALĂ PENTRU ABSOLVENȚII CLASEI a VIII-a 
  

Anul şcolar 2020 – 2021 

 

 Matematică 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toate subiectele sunt obligatorii.
 Se acordă 10 puncte din oficiu.

 Timpul de lucru efectiv este de 2 ore.
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 SUBIECTULI                                      

Karikázzátok be az általatok helyesnek vélt választ:            (30 de puncte) 



5p 1. A                számítás eredménye : 
a) 18 

b) 2 

c) 5 

d) 10 

  

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

5p 2. Egy 10% -os árnövekedés útán egy termék ára 66 lej. A termék eredeti ára egyenlő : 

a)  40  

b)  66 

c)  90 

d)  60 

  

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

5p 3. Adott a mellékelt diagram amelyen egy cég 5 évi 

nyereségét ábrázolja lejben kifejetve. A cég átlag 

nyeresége az utóbbi öt évben: 

 

a) 180 

b) 140 

c) 112 

d) 160 

 

 

 

 

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          



5p 4. A 3,3 intervallumban lévő egész számok összege : 
a) -6 

b) 3 

c) 0 

d) -1 

 

 

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

5p 5. Az    ̅̅ ̅̅ ̅ alakú természetes számok amelyek oszthatóak 5-el és  9-el is: 

a) 320 și 360 

b) 315 și 360 

c) 315 și 320 

d) 330 și 390 

 

 

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

5p 6. Adott az      √  és     √  valós számok. Az x és y mértani közepe egyenlő: 

a) 1 

b) 2 

c) 3 

d) 4 

 

  

 

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

 

 

 

 

 

 

 



SUBIECTULII                                      

Karikázzátok be az általatok helyesnek vélt választ:            (30 de puncte) 

 

5p 1. Egy      os szög  kiegészítő szöge egyenlő: 

a) 100 

b) 107 

c) 17 

d) 108 

  

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

5p 2. Adott az a és b egyenesek , ahol   || b. Határozzátok meg x értékét 

,majd számítsátok ki az a és b egyenesek d szelővel alkotott szögét.   

 

a) 150 

b) 120 

c) 80 

d) 115 

  

 

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

5p 3. A mellékelt ábrán  ABC és ACD derékszögű háromszögek A-ban. 

Ha tudod, hogy  AB = AC, 
  

  
 √ , BD = 10(1 + √3) cm.  

A BCD háromszög területe : 

a)     √       

b)      √       

c)      √       

d)        
 

 

 

 

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          



5p 4. A mellékelt ábrán egy ABCD  derékszögű trapéz látható, ahol 

AB || CD , AB 18 cm , CD 12 cm és m   ̂     . Az E pont 

az AB szakaszon helyezkedik el úgy, hogy CE  AB  .  
Az ABCD trapéz terület: 

a)   √      

b)   √      

c)   √      

d)   √      

  

 

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

5p 5. Adott egy O középpontú kör és rajta kivül egy P pont. A P pontból húzott érintő a kört E és F 

pontban metszi.  Ha    ̂ = 30 , az OFE szög mértéke : 

a) 60  
b) 30  
c) 90  
d) 45  

  

 

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

5p 6. Egy szabályos henger alkotója 10 cm és az alap kör sugara 5 cm. A henger kifejtett palástjának 

kerülete egyenlő: 

a) 20         

b) 20           

c) 30         

d) 30           

  

 

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

 

 



SUBIECTUL al III-lea  

A vizsgalapra a teljes megoldást írjátok le.                                                                    (30 de puncte) 

 

5p 1. Egy turista egy utat három nap alatt tett meg.Első nap megtette az út  40%-át, második nap a 

megmaradt út  
 

 
 ed részét, és harmadik nap még 3 km-t tett meg. 

 

(3p)  a)  Milyen hosszú volt a turista által megtett út? 

  

        (2p)  b)  Határozzátok meg az első nap megtett út hosszát! 

 

  

 

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

5p 2. Adott az       √         √   és   (√   √   √  )  
 

√  
  valós számok. 

(2p)   a)  Mutásátok  ki, hogy      
 

  

           (3p)   b) Bizonyítsátok be, hogy        (√  √ )     
 

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          



5p 3. Adott az                                 kifejezés, ahol  x egy valós szám. 
 

  (3p)   a)  Mutassátok ki, hogy               ,  bármely x valós szám esetén. 

 

 

 

 (2p)   b)  Bizonyítsátok be, hogy                              

 

 

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

5p 4. A mellékelt ábrán egy  ABCD rombusz látható, ahol AB 18 cm  és 

   ̂     . 
 

(2p)    a) Mutassátok ki, hogy ABCD rombusz kerülete 72 cm . 

    

  

(3p)     b) Bizonyítsátok be, hogy BD átló hossza   √  cm . 
 

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          



5p 5. Az ábrán egy ABCD téglalap található, ahol AB 10√  cm , BC  20 cm .  
A  BC oldal felezőpontján egy E pont található és  F pont rajta van az  AE 

szakaszon úgy, hogy BF  AE. 
 

(2p)    a) Mutassátok ki ,hogy    
  √ 

 
 cm . 

 

 

     

       (3p)    b) Bizonyítsátok be,hogy B , F és D pontok kollineárisak. 
 

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

5p 6. Az ábrán egy ABCD szabályos tetraéder található, ahol AB= AC= AD 

 10 cm. A BCD egyenló oldalú háromszög amelynek kerülete 30 cm, 

M és N pont a BC és AD szakaszok felezőpontjai 

. 

(2p)    a)  Mutassátok ki, hogy az  ABC  háromszög területe 30 cm . 

 

  

 

 

        (3p)    b)  Bizonyítsátok be, ha P pont a BD szakasz felezőpontja, akkor MP egyenes párhuzamos 

 ACD síkkal. 
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SIMULARE EVALUAREA NAŢIONALĂ PENTRU ABSOLVENȚII CLASEI a VIII-a  
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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 ȘI SUBIECTUL al II-lea:  
 Se punctează doar rezultatul, astfel: pentru fiecare răspuns se acordă fie 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 pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări parţiale, în limitele 

punctajului indicat în barem.

 

SUBIECTULI 
 

1. a) 5p 

2. d) 5p 

3. c) 5p 

4. c) 5p 

5. b) 5p 

6. a) 5p 

 
SUBIECTUL al II-lea 
 

1. b) 5p 

2. b) 5p 

3. c) 5p 

4. d) 5p 

5. b) 5p 

6. a) 5p 

   
SUBIECTUL al III-lea 
 

1. a)   zi :   
  

   
 
 

 
   

  
 

  
 
 

 
        

2 zi: 
 

 
 
 

 
  

 

 
  

 

 
  

 

 
       

      km. 

b)      km    

 
 

 
       km 

1p 

 

 

1p 

 

1p 

 

 

1p 

1p 

2. a) (  √ )
  
  (  √ )     √       √   

        

1p 

1p 

 



b)             √  √   

      (√  √ )       √   √   √   √     

1p 

2p 

3. a)  ( )  (    )   (   )(   )  (   )               
                      

b)  ( )       

            

2p 

1p 

1p 

1p 

4. a)                          

               

b)                              

        ̂               
  

  
      

√ 

 
 
  

  
         √    

          √  cm 

1p 

1p 

1p 

1p 

1p 

5. a)         ̂         
         ,     

  

 
 
  

 
    cm 

                                 √      √   

          √              
  √ 

 
  

b) AE este mediană în      și, cum F AE astfel încât EF  
 

 
  , obținem că 

punctul F este centrul de greutate al triunghiului ABC  

BO este mediană în triunghiul ABC , unde AC BD   O , deci F BO , de unde 
obținem că punctele B , F și D sunt coliniare 

1p 

1p 

 

 

 

2p 

 

1p 

 

6. a)                                
              
b) M este mijlocul lui BC și P este mijlocul lui BD , deci MP este linie mijlocie în 

      

MP CD și CD (ACD ), deci MP || (ACD)  

1p 

1p 

 

2p 

1p 

 


