
 1

 
 
 
 
 
 
 

SIMULARE EVALUARE NAŢIONALĂ  
 
 

Anul şcolar 2021 – 2022 
 
 

Matematică 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Model propus de prof. Tulvan Emilia 
Școala Gimnazială Mircea Eliade, Satu Mare 

 
 
 

 Toate subiectele sunt obligatorii. 
 Se acordă 10 puncte din oficiu. 
 Timpul de lucru efectiv este de 2 ore. 
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SUBIECTUL I 
Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect.         (30 de puncte)    
     
5p 1. Rezultatul corect al calculului (2 + 2  2) : 0,5-1 + 2 este egal cu:          

        a) 2 
        b) 5 
        c) 6 
        d) 7  
 

5p 2. Ştiind că 𝑎𝑎 + 5𝑎 = 146, atunci a este:   
         a) număr prim 
         b) cub perfect 
         c) pătrat perfect 
         d) cifră impară 
 

5p 3.  Cel mai mare număr natural care împărțit la 9 dă câtul 8 este:    
         a) 72  
         b) 74   
         c) 79       
         d) 80 
 

5p 
 
 
 

4. Fie 32 a  şi 32 b . Diferența dintre media aritmetică și media 
gometrică a numerelor a şi b este:               
          a) 4 
          b) 2 
          c) 1 
          d) 3  
 

 
5p 

5. Dacă raportul dintre x și y este , atunci valoarea raportului     este: 

          a) 1 
          b) 2 
          c) 3 
          d) 4  

5p 6. Ionel are în curte la bunici 6 iepuri și 8 pui. El afirmă că dacă vinde 2 
iepuri, va avea numărul iepurilor egal cu dublul puilor . Afirmaţia lui Ionel 
este: 
          a) adevărată 
          b) falsă 
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SUBIECTUL  II 
Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect.         (30 de puncte)    
 
5p 1.Dreptele paralele a și b sunt tăiate de secanta d. Utilizând notațiile din 

figura de mai jos, atunci valoarea lui x este: 
                                                                         

                                                      
          a) 30 
          b) 40 
          c) 50 
          d) 60                                                                                                                

5p 2. Fie ∆𝐴𝐵𝐶 dreptunghic cu M mijlocul ipotenuzei BC, AB = 6 cm și  
𝑚(≮ 𝑀𝐴𝐶) = 30 .  
Atunci lungimea ipotenuzei BC este: 

                                                              
          a) 6 cm                                                                                                              
          b)12 cm 
          c) 18 cm 
          d) 24 cm 
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5p 
 
 
 
 
 
 
 

3. În figura alăturată este reprezentat un dreptunghi ABCD cu AC = 24 dm şi 
BC = 12 dm, atunci 𝑚(≮ 𝐷𝐴𝐶) este egală cu:  
                                                                                                   
                                                                              A                              B 
            a) 90o                                                                                                                 
            b) 45o                                                                                    
            c) 60o                                                                              
            d) 30o                                                          
                                                                               D                              C         
                                                                

5p 4. În figura alăturată este reprezentat un triunghi ABC cu G punctul de 
concurență al dreptelor AM, BN și CP unde M, N şi P mijloacele laturulor BC, 
AC respectiv AB.  
Dacă AM = 12 cm, atunci AG este egal cu:   

           a) 3 cm                                                 
           b) 4 cm 
           c) 6 cm 
           d) 8 cm 
                                                                                                                                                                

5p 5. Măsurile unghiurilor unui triunghi sunt direct proporționale cu numerele 5; 7 
și 24. Cel mai mare unghi al acestui triunghi are măsura de:   
            a) 80o                                                                                                                             
            b) 90o                                                                                    
            c) 100o                                                                              
            d) 120o                                                                                                                            

5p 6. În figura alăturată este reprezentat un cub ABCDA’B’C’D’. Dreptele A’D şi 
BC’ sunt:                  
            a) perpendiculare                                                                                         
            b) coplanare                                                                                                                             
            c) coincid 
            d) paralele                                                                                                                                           
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SUBIECTUL  III 
Scrieţi rezolvările complete.            (30 de puncte) 
 
                                                                          
 
5p 

1.O clasă de elevi inimoși se pregătesc să doneze fructe unui azil de bătrâni. 
Se distribuie în mod egal 162 pere  și 124 mere în pungi și rămân astfel 
neambalate 2 pere și 4 mere.  
(2p) a) Pot fi folosite 8 pungi pentru distribuirea fructelor conform datelor 
problemei? Argumentați! 
 
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   

 
(3p) b) Care este numărul maxim de pungi pregătite de elevi? 
 
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   

  
 
5p 

2. Fie expresia E(x) = (2x+1)2 – 2(x-1)2 + (1-x)(x+3), unde x este număr real. 
 
(2p) a) Arătaţi că E(x) = x2 + 6x + 2 
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(3p) b) Să se determine minimul expresiei E(x) 
 
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   

 

 
5p 3. Fie A ={𝑥 ∈ ℝ |  − 2𝑥 + 4 < 6} și B = {𝑥 ∈ ℝ / |2𝑥 − 1| < 5} 

 
(2p) a) Aflați cel mai mic întreg din A 
  
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   

 
 (3p) b) Aflați 𝐴 ∩ 𝐵     
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5p 4. În figura alăturată este reprezentată o placă de faianță în formă de trapez 

dreptunghic cu baza mare 9 cm, baza mică 6 cm şi BC = 5 cm        
   
  (2p) a) Arătaţi că perimetrul acestei plăci este  24 cm. 
                                                                                

           
                                                                                                                             
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   

 
(3p) b) Calculați lungimea cercului circumscris triunghiul ADC 
  
                                   
                                   
                                   
                                   

A 

D C 

B 
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5p 
 

5. Fie △ ABC cu AC = 9 cm, BC = 12 cm respectiv AB =15 cm. 
    
(2p) a) Arătaţi că triunghiul este dreptunghic.                                                         
                                                                                  C 
                                                                                                                         
                                                                                              
 
                                                                      A                                  B 
 
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   

 
(3p) b) Dacă M este mijlocul lui AB și E piciorul perpendicularei din C pe AB, 
aflați CM+CE 
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5p 6. În figura alăturată este reprezentată o prismă patrulateră regulată 
ABCDA’B’C’D’ cu AC’ = 2 cm şi  AA’= 2  cm.  
 
(2p) a) Arătaţi că perimetrul bazei ABCD este 4 cm.   
 
     
                                                                                                              
                                       
 
 
 
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   

 

 
  
  

(3p) b) Dacă O este centrul bazei ABCD, aflați cotangenta unghiului format 
de dreptele A’O și BB’ 
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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 II: 
 Se punctează doar rezultatul, astfel: pentru fiecare răspuns se acordă 

5 puncte, fie 0 puncte. 
 Nu se acordă punctaje intermediare. 
SUBIECTUL  III 
 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. 
 

Subiect I – 30 puncte 
1. b 5p 
2. b 5p 
3. d 5p 
4. c 5p 
5. a 5p 
6. b 5p 

 
Subiect II – 30 puncte 

1. c 5p 
2. b 5p 
3. c 5p 
4. d 5p 
5. d 5p 
6. a 5p 

 
Subiect III – 30 puncte 
 

1. a)Avem 162-2=160, 160:8=20 și 124-4=120, 120:8=15 
Se pot grupa fructele în 8 pungi 

1p 
1p 

b)Notăm x numărul pungilor => 𝑥 ∈ 𝐷  ș𝑖 𝑥 ∈ 𝐷  
calculăm (160,120) 
Numărul maxim de pungi este 40 

1p 
1p 
1p 

2. a)E(x)= 4x2+4x+1-2(x2-2x+1)+x+3-x2-3x 
E(x)= x2+6x+2 

1p 
1p 

b)E(x)= (x+3)2 – 7 
min (x+3)2 = 0, pentru orice x real 

1p 
1p 
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min E(x) = -7 1p 
3. a)-2x+4<6 =>-2x<2  => x>-1 

Deci 0 este întregul cel mai mic din A 
1p 
1p 

b)|2x-1|<5  => −5 < 2𝑥 − 1 < 5 => −4 < 2𝑥 < 6  
=> −2 < 𝑥 < 3 => 𝐵 = (−2; 3) 
𝐴 ∩ 𝐵 = (−1; 3) 

1p 
1p 
1p 

4. a)Fie E piciorul perpendicularei din C pe AB 
Prin Pitagora în △CEB dreptunghic în E => CE= 4cm=AD 
PABCD =6+4+9+5 = 24 cm 

1p 
 

1p 
b) Prin Pitagora în △ACD dreptunghic în D => AC=2√13𝑐𝑚 
Raza cercului este R = AC:2= √13𝑐𝑚 
Lcerc = 2𝜋𝑅 = 2√13𝜋 𝑐𝑚. 

 1p 
1p 
1p 

5. a)Se verifică: 225=81+144 
Prin reciproca lui Pitagora triunghiul ABC este dreptunghic în C 

     1p 
1p 

b)CM=AB:2= 7,5 cm 

CE=
∙

= 7,2 𝑐𝑚 

CM+CE = 14,7 cm 

1p 
1p 
1p 

6. a)AC’ = √𝑙 + 𝑙 + 2  => 𝑙 = 1 𝑐𝑚 
PABCD =4𝑙 = 4 cm 

1p 
1p 

b)BB’//AA’ =>≮ (𝐴 𝑂, 𝐴𝐴 ) =≮ 𝑂𝐴′𝐴 

△ 𝐴 𝐴𝑂 dreptunghic în A => 𝑐𝑡𝑔𝐴 =   

=> 𝑐𝑡𝑔𝐴 =  2 

1p 
1p 
1p 

 
 


