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Introducere 
 
 

Lucrarea de faţă vine în sprijinul elevilor care se pregătesc pentru evaluarea naţională 
în vederea admiterii în liceu sau pentru recapitulări şi evaluări curente şi finale, fiind în 

conformitate cu programele şcolare actuale elaborate de Ministerul Educaţiei Naţionale şi 
de Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare. 

Evaluarea naţională a elevilor din clasa a VIII-a reprezintă un eveniment deosebit în viaţa 
unui adolescent. Dificultatea testului nu constă numai în natura subiectelor, ci mai ales în 

încărcătura psihică, cauzată de consecinţele finalizării testării, punctajul obţinut având o 

pondere însemnată în acceptarea la liceul dorit (80%). 

Structura cărţii pe ani de studiu permite actualizarea şi fixarea într-un timp scurt şi în mod 

sistematic a cunoştinţelor acumulate în clasele V–VIII prin breviarele realizate la fiecare noţiune 

semnificativă din Programa de Evaluare Naţională în vigoare. 

De asemenea, lucrarea poate fi utilizată zilnic în pregătirea curentă a elevilor precum şi 

pentru evaluarea sumativă începând cu clasa a V-a. 

Primele 123 teste sunt grupate pe clase, şi cuprind probleme care asigură parcurgerea 

conţinutului programei pentru Evaluarea Naţională elaborată de M.E.N., iar următoarele 44 de 

teste sunt modele asemănătoare cu cele pe care elevii le vor întâlni pe foaia de examen. 

Lucrarea oferă: 

123 de teste pentru recapitulare şi aprofundare structurate pe clase şi capitole în 

concordanţă cu programa în vigoare;  

44 Modele de teste pentru Evaluarea Naţională elaborate după modelul M.E.N. care pot 

fi parcurse astfel: 

– 14 variante până la 20 Decembrie 

– 10 variante până la 1 Aprilie 

– 20 de variante până la 10 Iunie  

Parcurgerea gradată a conţinutului programei actuale, oferă atât elevilor cât şi profesorilor 

care le îndrumă pregătirea, o eficientă recapitulare sistematică a noţiunilor studiate în cei patru 

ani de gimnaziu; exerciţiile şi problemele sunt astfel grupate încât să asigure o pregătire 

gradată şi din punct de vedere al dificultăţii.  

Testele din lucrare constituie totodată modele de subiecte şi pentru evaluări curente, 

semestriale sau finale pentru toate clasele din gimnaziu. 

Exerciţiile şi problemele din teste sunt însoţite de răspunsuri şi chiar rezolvări complete, 

astfel încât să poată fi utilizate în activitatea independentă a elevilor şi să permită 

autoevaluarea. 

Suntem recunoscători şi adresăm mulţumirile noastre tuturor colaboratorilor pentru 

observaţiile, sugestiile şi recomandările ce au contribuit la îmbunătăţirea lucrării. 
 
 

Artur Bălăucă 
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CAPITOLUL I. Recapitulare şi aprofundare 
A R I T M E T I C Ă 

CLASA a V-a 

Numere naturale. Mulţimi 
 

� Reţineţi! 

� Teorema împărțirii cu rest: oricare ar fi numerele naturale a și b cu b ≠ 0 există o pereche unică 
de numere naturale c și r astfel încât a = b · c + r, unde r < b. 
 Exemple: (18, 4) → 18 = 4 · 4 + 2, 2 < 4,  (15, 24) → 15 = 24 · 0 + 15, 15 < 24. 
 

� Media aritmetică a două numere naturale a și b este egală cu 
2

a b+
. 

2a

a b
m

+ 
= 

 
 

 
Test 1 

I. Completaţi spaţiile punctate. 
1. Cel mai mare număr natural de 5 cifre distincte este egal cu ... . 
 

2. Cel mai mic număr natural, mai mare decât 2012 este ... . 
 

3. Rezultatul calculului 3 · 5 – 2 este egal cu ... . 
 

4. Rezultatul calculului 28 : 4 + 10 este egal cu ... . 
 

5. Dacă x + 15 = 29, atunci x = ... . 
 

6. Dacă 2x – 3 = 17, atunci x = ... . 
 

II. Scrieţi rezolvările complete. 
1. Calculaţi: 

)]}.2:725:200(840[58:32{530  

;8989:8989 ;2:)02564:80()5065(:255  )

−⋅+⋅+⋅+

−+⋅−−−

c)

 b)a
 

2. Verificaţi că: 232 – 152 = (23 – 15)(23 + 15); ( ) ( )124512451245 22 +⋅−=− ; 

.642652542654)654(

;5135213)513(;7117211)711(
2222

222222

⋅⋅+⋅⋅+⋅⋅+++=++

+⋅⋅−=−+⋅⋅+=+
 

Operaţia Notaţia Definiţia Diagrama 

Reuniunea A ∪ B {x / x ∈ A sau x ∈ B} A BAB ∪

 

Intersecţia A ∩ B {x / x ∈ A şi x ∈ B} A BAB ∩

 

Diferenţa A \ B {x / x ∈ A şi x ∉ B} 
B \ A

A \ B

Produs 
cartezian 

A × B 
A × B × C 

{(x, y)/ x ∈ A şi y ∈ B} 
{(x, y, z)/ x ∈ A, y ∈ B, z ∈ C} 
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5. Un camion pleacă din localitateaa marcată cu litera A și trebuie să ajungă în 
localitatea marcată cu litera N. 
a) Care este lungimea celui mai scurt drum? 
b) Știind că până în localitatea D camionul merge cu viteza de 55 km/h și de la D la 
N cu viteza de 64 km/h, aflați în cât timp parcurge distanța dintre localitățile A și N 
pe drumul cel mai scurt. 
c) Camionul poate transporta odată câte 180 de lăzi cu fructe. Câte drumuri ar 
trebui să facă camionul pentru a tranporta 8540 de lăzi de fructe? 

 
 

A R I T M E T I C Ă  A L G E B R Ă 
CLASA a VI-a 

Numere naturale. Divizibilitatea în � 
 

Reţineţi! 

���� Un număr natural b divide un număr natural a dacă există un număr natural c astfel încât a = b · c. 
Observaţie. Nu există pentru orice pereche de numere naturale a şi b un număr natural c astfel 
încât a = b · c şi, urmează că relaţia b/a nu este peste tot definită în Í. 

Pentru a œ Í se consideră mulţimea Da = { }/ /x x a∈�  ale cărei elemente se numesc divizorii 

lui a. Da este mulţime finită. 
 

PROPRIETĂŢI: 
1. a/a, oricare a∈Í (reflexivitatea);  
2. a/b şi b/a ⇒ a = b (antisimetria);  
3. a/b şi b/c ⇒ a/c (tranzitivitatea); 
4. 1/a, oricare a∈Í; 
5. a/1 ⇒ a = 1;  
6. a/0, oricare a∈Í; 
7. 0/a ⇒ a = 0; 
8. a/b ⇒ a/b · c, oricare c∈Í; 
9. a/b1 şi a/b2 ⇒ a/b1 + b2 şi a/ b1– b2 (b1 ≥ b2); 
 

10. a/b şi a  c ⇒ a  b+c; 
11. a/b1 şi a/b2 ⇒ a/b1c1 + b2c2, oricare c1, c2∈Í;
 Generalizare:   
a/b1, a/b2, …, a/bn ⇒ a/b1c1 + b2c2 +…+ bncn, 
oricare c1, c2, …, cn∈Í; 
12. a/b ⇒ ac/bc, oricare c∈Í; 
13. ac/bc şi c ≠ 0 ⇒ a/b; 
14. a1/b1 şi a2/b2 ⇒ a1a2/b1b2. Generalizare: a1/b1, 
a2/b2, …, an /bn ⇒ a1a2…an / b1b2…bn.

 

���� Cel mai mare divizor comun (c.m.m.d.c) al numerelor naturale a şi b este un număr natural d, 
notat (a,b) care satisface condiţiile: 1. d/a şi d/b; 2. oricare d '∈Í cu d '/a şi d '/b ⇒ d '/d. 
 

���� Numerele naturale a şi b se numesc prime între ele dacă (a, b) = 1. 
 

���� Dacă a/c, b/c şi (a, b) = 1, atunci ab/c. 
Fie numerele naturale a şi b. Dacă (a, b) = 1, atunci există numerele naturale m şi n prime între ele 
astfel încât a = dm şi b = dn. 

A B

C

D

M

N

O

P

E
F

10 km

5 k
m

8 km

8 km
2 km

7 k
m 9 km

5 km

10 km

4 km
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Procente. Probleme. Calculul probabilităţii realizării unui eveniment 
 

Reţineţi! 

���� Cum aflăm p% dintr-un număr?    p% din  ·
100

=
p

a a . 

� Cum aflăm un număr când cunoaştem p% din el? 

     Dacă p% din x = a, atunci 
·100

=
a

x
p

. 

� Cum aflăm raportul procentual? Dacă 
100

p
 din a = b, atunci 

100·
=

b
p

a
. 

� Concentraţia unei soluţii = 100 · 
masa substanţeidizolvate

masa soluţiei
. 

 
Test 18 

 

I. Completaţi spaţiile punctate. 
1. Scris sub formă de raport procentual, raportul numerelor 11  şi 8 este egal cu ... . 
 
 

2. Probabilitatea ca la aruncarea simultană a două zaruri, suma punctelor obţinute 
să fie un număr divizibil cu 3 este egală cu ... . 
 
 

3. Preţul unui costum este de 1200 lei. Ştiind că preţul costumului s-a redus cu 
20%, atunci acesta costă după reducere ... lei. 
 
 

4. Tatăl lui Ionuţ primeşte de la E-On o factură, fără TVA de 80 lei. Cu TVA 
(TVA-ul este de 24%) tatăl lui Ionuţ achită la casă suma de ... lei. 
 
 

5. Probabilitatea de a alege un număr prim din primele 30 de numere naturale 
nenule este egală cu ... . 
 
 

6. Probabilitatea de a extrage 9 banane dintr-o cutie care conţine 10 banane, 12 portocale 
şi 23 mere este egală cu ... . 
 
 

7. În diagrama de mai jos este reprezentat schematic terenul unei ferme agricole de 
1200 ha în funcție de culturi. Suprafața cultivată cu porumb este de ... ha. 
 
 

 
 

legume 2 % ( 0 )

porumb 2 % ( 0 )

liva 1 %dă ( 0 )
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8. În diagrama de mai jos, discul a fost împărțit în 12 părți egale. Porțiunea hașurată 
reprezintă din suprafață ... %. 
 

             
 

9. Figura de mai sus reprezintă printr-o diagramă circulară, repartizarea terenului 
unei ferme lugumicole. Suprafața cultivată cu dovlecei reprezintă ...%.   
 

II. Scrieţi rezolvările complete. 
1. Să se afle: a) 11% din 150; b) 7,5% din 350; c) 0,4% din 72. 
 
 

2. Să se afle un număr ştiind că: a) 18% din el este 630; b) 1,4% din el este 2800; 
c) 115% din el este 9200000; d) 10,(3)% din el este 9300. 
 
 

3. Să se afle: a) 25% din (15% din 10 500); b) 40% din (35% din 1600). 
 
 

4. După trei reduceri consecutive respectiv, cu 5%, 4% şi 3%, preţul unui obiect 
este de 221,16 lei. Să se afle preţul iniţial al obiectului. 
 
 

5. Ce cantitate de apă conţine 750 g soluţie de apă cu sare cu concentraţia de 5%? 
 
 

6. O bancă acordă o dobândă anuală de 10%. Să se afle ce sumă de bani trebuie să 
depună un client pentru ca peste un an să aibă la bancă un depozit de 2420 lei. 
 

Test 19 
 
 

1. a) Un elev a depus la o bancă suma de 3500 lei. Ce sumă va avea el după un an 
în depozit, dacă dobânda este de 12% pe an?  b) Un student depune la bancă 750 
dolari S.U.A. După un an, observă că are 795 de dolari în cont. Ce dobândă a 
aplicat banca în acel an? 
 

2. Pentru a obţine din grâu făină se pierde 30% din cantitatea de grâu. Din ce 
cantitate de grâu se obţin 350 kg de făină? 
 

3. Pentru obţinerea unei oranjade, se amestecă 15 g suc de portocale, 85 g zahăr şi 
900 g apă. Care este concentraţia de zahăr din oranjadă? 
 

4. Un autoturism pleacă din Botoşani spre Iaşi, la ora 5 dimineaţa, şi ajunge în Iaşi 
la ora 7. Se întoarce, plecând din Iaşi la ora 11 şi 15 minute şi ajunge în Botoşani la 
ora 14. Cu cât la sută şi-a micşorat viteza la întoarcere, dacă presupunem că, pe 
toată distanţa a circulat cu viteză constantă? 
 

5. Calculaţi probabilitatea de a alege: a) un număr prim din mulţimea numerelor 
naturale de la 9 la 40. b) un număr pătrat perfect dintre primele 100 de numere 
naturale nenule. 

10,3%

15,7%

30,5%

24%

?% 

vinete

dovlecei
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6. Calculaţi probabilitatea: a) de a alege un număr natural divizibil cu 5 din primele 
94 de numere naturale; b) de a extrage dintr-o cutie un pix ştiind ca în ea se află  
10 creioane şi 25 de pixuri. 
 

7. Într-o pungă cu 150 de lozuri, 120 sunt necâştigătoare. Care este probabilitatea 
ca primul loz extras să fie câştigător? 
 

8. Care este probabilitatea ca aruncând două zaruri să obţinem un număr cub 
perfect prin adunarea punctelor de pe cele două feţe? 
 

Numere întregi 
 

Reţineţi! 
Divizibilitatea în ���� 

 

 
 

 

���� Un număr întreg b divide un număr întreg a dacă există un număr întreg c astfel încât a = b · c. 
 

Observaţie. Din � ⊂ � rezultă că toate proprietăţile divizibilităţii în � prezentate la pag. 19 se 
extind în � deoarece extinderea de la � la � s-a realizat prin simetrizare, � = �– ∪ { }0  ∪ �+. 
În � apar proprietăţi caracteristice acestei mulţimi de numere din care prezentăm: 
 

1. a/b şi b/a ⇒ a = b sau a = – b 
(adică |a| = |b|); 

2. a/1 sau a/ (–1) ⇒ a = 1; 

3. a/b ⇔ –a/b ⇔ a/ (–b) ⇔ –a/ (–b); 

4. a/b ⇒ b = 0 sau ba ≤ ; 

5. a/b şi a > b ⇒ b = 0; 

6. (a, b) = (b, a) = (–a, b) = (a,– b) =(–a,–b) = ( ba , ). 
 

���� Un număr întreg se numeşte număr prim dacă mulţimea divizorilor săi are cardinalul 4. 
Observaţie. Condiţia revine la a ∉ { }1;0;1−  şi Da = { }1;1; ;a a− − . 
 

���� Un număr întreg a, a ∉{ }1;0;1−  care nu este prim se numeşte compus. 
 
 

Test 20 
 

I. Completaţi spaţiile punctate. 
1. Rezultatul calculului (–3) + (+5) + (–7) este egal cu ... . 
 

2. Rezultatul calculului (–18) : (+6) · (–7) este egal cu ... . 
 

3. Suma dintre cel mai mic număr întreg pozitiv de 3 cifre distincte şi cel mai mare 
număr întreg negativ de 4 cifre distincte este egală cu ... . 
 

4. D24 ∩ M –4 = ... . 
 

5. Dacă x2 – 9 = 7, atunci x = ... . 
 

6. Fie mulţimea A = {x ��* / |x| ≤ 5}. A \ �+ = {...}. 
 

II. Scrieţi rezolvările complete. 
1. Să se efectueze: a) –10 + (–17) + 27 + 3;  b) –21 – (–13) – 15– (+25);  
c) (–21)⋅(+10) : (–70);  d) (–2)3⋅(–2)70 : 435;  e) –45 : (–3)⋅20. 

–4       –3        –2        –1         0        +1        +2       +3        +4  
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Test 22 
 

1. Se consideră mulţimile: { } { }A / /24 , B / /6 .x x x x= ∈ = ∈� �  
a) Să se afle mulţimile: A, B, A ∪ B, A ∩ B, A \ B. 
b) Să se afle suma elementelor din fiecare mulţime. Ce observaţi? 
 

2. Determinaţi numărul divizorilor întregi ai numerelor: a) 12; b) 63; c) 283;  
d) 1800; e) 1 440; f) 5 390; g) –24; h) –83; i) –362. 
 

3.  a) Determinaţi x∈� astfel încât: 1) 
x21

12

−
 ∈�;  2) 

2

2

−

+

x

x ∈�.  
          

b) Determinaţi x∈� astfel încât: 1) 
12

8

−x
∈�;  2) 

1

1

−
+

x

x  ∈�.            
 

4. Determinaţi toate numerele de forma 2x · 3y care au: a) 12 divizori întregi;  
b) 30 de divizori naturali; c) 6 divizori întregi. 
 

5. Aflaţi valoarea de adevăr a următoarelor propoziţii: a) 3/ n(n – 1)(n + 1);  
4/ ( 2)( 1)( 1)n n n n− − +b) ; )3)(2)(1)(3)(2)(1(/7 +++−−− nnnnnnn c) , oricare ar fi n∈�*. 

 

Test 23 
 

1. Calculaţi: a) ;810824 +−−++−−−  b) );3(4)14(:)70(30 −⋅+−−+   

c) )4(:]12)23(:)6(9:)3[( 43469140 −+⋅−+− ; d) –(33⋅77⋅112)3 : (38⋅720⋅116). 
 

2. a) Determinaţi: 128-1812 DD şi DD ∩∩ . b) Aflaţi x∈Z, astfel încât:  

1) ;
1

6
Z∈

− x
 2)  ;

32

4
  Z∈

−x
  3)  

1

1
 ;N∈
+
−

x

x
 4) .

1

12
  Z∈

+
−

x

x
 

 

3. Rezolvaţi în Z ecuaţiile: a) ;13 −=+x  b) ;41 =−x c) ;712 =+x  

d) 211 =++− xx ; e) |6 – 2x| + |x – 3| + |x2 –9| = 0. 
 

4. Se dă şirul de rapoarte:
1 4 8 2

.
x y z t
= = =  Aflaţi numerele întregi x, y, z, t ştiind că z = t

2
. 

 

Test 24 
 

1. Se dau mulţimile A = {x œ Ù/ x = 4n, n œ Ù};  B = {y œ Ù/ y = 4n + 1, n œ Ù},   
C = {t œ Ù/ t = 4n + 2, n œ Ù}, D = {w œ Ù / w = 4n + 3, n œ Ù}. Calculaţi:  
A ∩ B; A ∩ C; B ∩ C; A ∩ B ∩ C; A ∪ B ∪ C ∪ D; A \ B; C \ B. 
 
 

2. Determinaţi x, y ∈ � ştiind că {3; x2 + 1; 10} = {3; 5; 4 – 2y}. 
 
 

3. Fie mulţimile: A = {–3; 4; 5}; B = {–1; 2}; C = {–3; –2; 1; 3}. Determinaţi 
mulţimile: A ∪ B; A ∩ C; A µ B; B µ A; A \ B; (A \ B) ∩ (A ∪ C). 
 

4. Determinaţi elementele mulţimilor: A = {x œ Í* / 2x  9}; B = {x œ Í /
2

7

−x
œ Í}; 

C = {x œ Ù /
1

6

+
−
x

œ Ù};  D ={x œ Ù /
1

2

+
−

x

x  œ  Ù};  E = {(x, y) / 1232 =+ yx ; x, y œ Í};  

F = {x œ Ù /
12

9

−x
œ Ù}. 
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Subiectul al III-lea (30p). Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. 
1. În figura alăturată sunt ilustrate schematic pardoseala unei 
bucătării ABMP şi pardoseala unei cămări PMC. MP = x,  
(x este o distanţă exprimată în metri, x > 0), m(�C) = 45°, 
m(�A) = 90°, P este mijlocul segmentului (AC) şi PM ⊥ BC. 
a) Exprimaţi în funcţie de x aria pardoselii cămării PMC.(5p) 
b) Arătaţi că aria pardoselii bucătăriei ABMP este egală cu  
(3,5x2 )m2.                                                                          (5p) 
c) Determinaţi valoarea lui x ştiind că aria pardoselii bucătăriei ABMP este cu  
12 m2 mai mare decât aria pardoselii din cămara MPC;                                       (5p) 
 
 

2. Figura alăturată reprezintă schematic acoperişul unei 
case. ABCA

'
B

'
C

' este o prismă dreaptă cu baza un triunghi 
echilateral, ABC. Se ştie că: AB = 6 m şi BB

' = 12 m. 
a) Calculați aria triunghiului ∆BCA'.                                                                    (5p) 
b) Calculaţi volumul prismei ABCA

'
B

'
C

'.                                                              (5p) 
c) Câţi metri pătraţi de tablă sunt necesari pentru acoperişul casei?                     (5p) 
 

Timp efectiv de lucru: 2 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
 

Test 35 
 

Subiectul I (30p). Pe foaia de examen scrieţi numai rezultatele. 
1. Rezultatul calculului (14x – 6x) : 2 este egal cu ... .                                          (5p) 
 

2. Dintre numerele a = 1,6(3) şi b = 1,63 mai mare este numărul ... .                  (5p) 
 

3. 30% din 450 lei este egal cu ... lei.                                                                    (5p) 
 

4. Aria unui disc cu raza de 5 cm este egală cu ...π cm2.                                      (5p) 
 

5. Diagonala unui cub cu muchia de 2 3 cm este egală cu ...cm.                        (5p) 
 

6. Un bazin se umple cu ajutorul unui robinet. Cantitatea 
de apă din bazin după un timp t poate fi exprimată cu 
ajutorul graficului alăturat. Conform graficului, după 
două ore, în bazin se află ... ℓ apă.                               (5p) 
 

Subiectul al II-lea (30p). Pe foaia de examen scrieţi 
rezolvările complete. 
1. Desenaţi, pe foaia de examen, o piramidă patrulateră regulată de vârf V şi bază 
MNPQ.                                                                                                                   (5p) 
 

2. Dan are 40 lei iar Andrei de trei ori mai mult. Câţi bani au, în total, cei doi 
prieteni?                                                                                                                 (5p) 
 

3. Pentru copiii unui orfelinat s-au pregătit pachete-cadou de Crăciun care conţin 
banane şi portocale, în total 8 fructe. O banană costă 0,80 lei, iar o portocală costă 
0,60 lei. 
a) Care este preţul maxim al unui pachet-cadou?                                                 (5p) 
b) Dacă la pachetul-cadou se adaugă o jucărie de 5 lei, care este preţul minim al 
acestuia?                                                                                                      (5p) 

A

B

C

A'

B'

C'

1        2         3        

150

100

50

ca
n
ti
ta
te
a 
de
 a
p
ă 
(l
it
ri
)

A

B

C

M

P

x
45°
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3. Să se determine trei numere direct proporţionale, respectiv, cu numerele 4; 6; 8 
astfel încât:  
a) Primul număr să fie 24;                                                                                     (5p) 
b) Suma numerelor să fie 216.                                                                              (5p) 
 

4. Se consideră funcţia ƒ : � → �, ƒ(x) = –x + 4. Verificaţi dacă punctele P(1; 3); 
Q(–2; 6); R(4; 0) sunt coliniare.                                                                            (5p) 
 

 

5. Fie expresia: E(x) =
2

7 –1 21 1 8 –8
: – · ·

1 –1 7 4 –3

x x x

x x x x

+ 
 + 

 unde x ∈ � ~ 
3

–1,0,1,
4

 
 
 

. 

Arătaţi că E(x) = 
8

1+x
.                                                                                         (5p) 

 
Subiectul al III-lea (30p). Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. 
1. În figura alăturată este ilustrată schiţa unui teren unde 
ABCD este un pătrat cu latura de 12 dam iar BEFM un 
dreptunghi cu MB = x dam (0 < x < 12) şi BE = 16 dam. 
a) Arătaţi că aria întregului teren este egală cu 16(9 + x) dam2. 

(5p) 
b) Pentru ce valoare a lui x aria pătratului ABCD este egală cu aria dreptunghiului 
BEFM?                                                                                                                  (5p) 
c) Dacă BM = 9 dam şi terenul este cultivat cu grâu iar producţia medie la hectar 
este de 4,5 tone, să se afle ce producţie a fost obţinută de pe tot terenul.             (5p) 
 

2. Figura alăturată reprezintă schematic un cort, unde 
ABCDMNPQ este un paralelipiped dreptunghic şi 
SMNPQ este o piramidă patrulateră regulată. ABCD 
este un pătrat cu latura de 4 m, AM = 2 m iar înălţimea 

piramidei SO = 2 3 m. 
a) Aflați suprafața pânzei necesare pentru a acoperi 
suprafața laterală a cortului. 
b) Calculaţi volumul de aer din cort.                         (5p) 
c) Verificaţi dacă ajung 65 m2 de pânză pentru  
confecţionarea cortului.                                             (5p) 
 

Timp efectiv de lucru: 2 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
 

Test 37 
 

Subiectul I (30p). Pe foaia de examen scrieţi numai rezultatele. 
1. Rezultatul calculului 18 $ 6 : 2 este numărul natural ... .                                 (5p) 
 

2. Se consideră intervalul I = ($3, 3]. Cel mai mic element al mulţimii I ∩ � este 
numărul .... .                                                                                                           (5p) 
 

3. Restul obţinut la împărţirea numărului 190 la 30 este numărul  ... .                 (5p) 
 

4. Perimetrul pătratului cu aria de 49 m² este egal cu ... m.                                  (5p) 
 

A
B

CD

E

F
M

A B

CD

M
N

PQ

O

S



 152

Subiectul al II-lea (30p). Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. 
1. Desenati, pe foaia de examen, o prismă triunghiulară regulată SUPERI.         (5p)    
 
 

2. a) Aflaţi cel mai mic număr natural de trei cifre care împărţit la 17 dă restul 7. (5p)  
b) Aflaţi suma tuturor numerelor de trei cifre care împărţite la 17 dau restul 7.  (5p)          
 
 

3. Fie  functia f : � →  �,  f(x) = 3x – 8. Determinaţi punctul de pe graficul funcţiei 
f, ce are coordonatele egale.                                                                                  (5p)     

4. Rezolvaţi în ×� �  sistemul de ecuaţii: 
13 31 57

31 13 75

x y

x y

− =


− =
.                          (5p)     

5. Arătaţi că  ( 1)( 2)( 3) 1a a a a+ + + + ∈� , oricare ar fi a ∈ �.                       (5p)    
 
Subiectul al III-lea (30p). Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. 
 

1. Figura alăturată reprezintă schematic un patinoar 
format dintr-un dreptunghi PATI cu lungimea PA = 50 m, 
lăţimea PI = 40 m şi din două semicercuri de diametre 
PI şi AT. 
a) Calculaţi lungimea gardului ce înconjoară patinoarul, 
dacă π = 3,14;                                                          (5p)   
b) Verificaţi dacă aria patinoarului exprimată în ari, este un număr real ce aparţine 
intervalului (32; 33), ştiind că 3,14 < π < 3,15;                                                     (5p)   
c) Care este distanţa maximă dintre doi patinatori aflaţi pe acest patinoar?         (5p)  
 

 

2. Vlad are un acvariu în formă de paralelipiped dreptunghic cu lungimea de  
100 cm, lăţimea de 80 cm şi înălţimea de 40 cm. 
a) Calculaţi aria laterală a acvariului;                                                                   (5p)    
b) Câţi litri de apă încap în acvariu?                                                                     (5p)    
c) Vlad are 15 peştişori în acvariu, pe care trebuie să-i hrănească zilnic. Ştiind că 
un peştişor consumă 0,5g de hrană pe zi, aflaţi ce cantitate de hrană consumă cei  
15 peştişori în 30 de zile.                                                                                       (5p)    

 

Test 40 
 

Subiectul I (30p). Pe foaia de examen scrieţi numai rezultatele. 
1. Rezultatul calculului  4 + 216 : 2 este egal cu … .                                            (5p)    
 

2. Într-un pachet sunt 15 caiete de matematică, 13 caiete dictando şi 12 caiete cu 
foaie velină. Probabilitatea ca primul caiet luat din cutie să fie de matematică este 
egală cu  … .                                                                                                          (5p)    
 

3. Ionuţ depune la bancă suma de 1000 lei. Dacă banca acordă o dobândă de 7% pe 
an, atunci după un an, Ionuţ are la bancă ... lei.                                                    (5p)    
 

4. Un romb are o diagonală şi latura egale cu 7 cm. Aria rombului este egală cu ... cm². 
 (5p)    

 

5. Se consideră cubul PUTERNIC. Măsura unghiului dintre planele (UNIT) şi 
(TURC) este egală cu ...º.                                                                                      (5p)    
 

P A

TI
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Subiectul al II-lea (30p). Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete 
1. Desenaţi, pe foaia de examen, corpul geometric a cărui desfăşurare este dat de 
desenul din figura 3.                                                                                     (5p) 
 

2. Se consideră mulţimea A = {x ∈ � / –2 ≤ x – 3 ≤ 5}. Enumeraţi elementele 
mulţimii A ∩ {–2; 0; 1; 3; 5; 7; 10}.                                                                    (5p) 
 

3. Un test de logică cuprinde 10 întrebări (toate obligatorii). Pentru un răspuns 
corect, Gabriel primeşte 5 puncte, iar pentru unul greşit este penalizat cu două 
puncte. Aflaţi câte puncte a obţinut Gabriel dacă a dat 7 răspunsuri corecte.      (5p) 
 

4. Fie funcţia f : � → �, f (x) = ax + b, a, b ∈ �. 
a) Dacă f (–2) + f (–1) = f (–5) şi f (3) = –1, aflaţi a şi b.                                      (5p) 
b) Reprezentaţi graficul funcţiei f : � → �, f (x) = –x + 2 într-un sistem de 
coordonate xOy.                                                                                                     (5p) 
 

5. Se consideră expresia: E(x) =
2 2 2 3 2

1 1 2 8
– – :

–4 4 16– –4x x x x x x x

 
 + 

, unde x este număr 

real, x ≠ 0, x ≠–4 şi x ≠ 4. Arătaţi că oricare ar fi x ≠ 0, x ≠ –4 şi x ≠ 4,E(x) = 
4

x .(5p) 

Subiectul al III-lea (30p). Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete 
1. Figura alăturată reprezintă schematic un 
procedeu prin care Vasilică încearcă să 
determine înălţimea a doi brazi care se află în 
afara curţii casei sale. Vasilică se aşază întins 
pe iarbă la marginea gardului astfel încât 
picioarele să atingă baza unui stâlp [AB] 
vertical al gardului. În acest fel Vasilică vede 
vârful B al stâlpului, dar şi vârfurile D şi F ale 
celor doi brazi. Apoi Vasilică măsoară 
distanţele de la ochii săi la rădăcinile celor doi 
brazi. Dacă înălţimea lui Vasilică până la 
nivelul ochilor este egală cu înălţimea gardului,  
adică VA = AB, aflaţi: a) Măsura unghiului �VBA. 
b) Dacă VC = 15 m, aflaţi înălţimea bradului CD. 
c) Dacă bradul FE are înălţimea de  20 m, aflaţi distanţa de la ochii lui Vasilică la 
rădăcina acestui brad. 
 

2. Figura alăturată reprezintă schematic o piscină acoperită 
şi are formă de paralelipiped dreptunghic ABCDA’B’C’D’, 
acoperişul VA’B’C’D’ are formă de piramidă patrulateră 
regulată. Se ştie că AB = BC = 8 m, BB’ = 3 m şi VA’ = 6 m. 
a) Aflaţi câţi lei a costat tabla necesară pentru acoperişul 
piscinei, dacă un metru pătrat de tablă costă 40 de lei. 
(Se ştie că 5 2,236
 ) 
b) În timpul zilei prin evaporare nivelul apei a scăzut cu 10 cm. 
Câţi litri de apă s-a evaporat într-o zi? 
c) Dacă piscina este golită, ce distanţă parcurge o muscă zburând de la punctul A la 
vârful V al acoperişului? 

 

 

A B

CD

V

A’ B’

C’D’



 160

RĂSPUNSURI, INDICAŢII, SOLUŢII, COMENTARII.  
BAREME DE EVALUARE ŞI NOTARE 

 

Capitolul I. RECAPITULARE ȘI APROFUNDARE 
Test 1. I. 98765. 2. 2013. 3. 13. 4. 17. 5. 14. 6. 10. II. 1. a) 7; b) 1; c) 1850. 3. 680. 4. a) 0; b) 38500; 
c) 81; d) a = 8; b = 9; c = 10. 5. 128; 137; 146; 236; 245.  
Test 2. I. 1. 20. 2. 16. 3. 10 · 10 = 100. 4. 140. 5. 2809. 6. 550. II. 1. a) 8; b) 8; c) 1000. 2. a) 56;  
b) 210; c) 1. 3. 51. 4. (a,b) ∈ {(2,15), (13,4)}. 5. 25 copii şi 12000 lei. 6. (8 ⋅ 10 + 0) + (8 ⋅ 10 + 1) +…+  
+ ... + (8 ⋅ 10 + 7) = 668.  
Test 3. I. 1. 101. 2. 100 ≤ 32 · n + 8 ≤ 999, de unde 92 ≤ 32 · n ≤ 991 şi 3 ≤ n ≤ 30. Deci există  
30 – 2 = 28 de numere. 3. a = 350 : 70 = 5. 4. 150, 153, 156, 159. 5. a = 49 şi b = 56. Deci b. 6. 14.  
II. 1. 200. 2. a) 28; b) 21. 3. 2992 şi 995. 4. U(a) = 3, deci a nu este pătrat perfect. 5. 60 Km/h.  
6. A = {150, 152, 154, 156, 158}. B = {400, 410,…, 490, 405, 415,…, 495}; C = {170};  
D = {272; 474; 676; 878}.  
Test 4. I. 1. A ∪ B = {1, 2, 3, 7, 8, 9, 10}. A ∩ B = {2, 7}. 2. 50. 3. 2002. 4. {2, 4}; {2, 5}; {2; 6}; 
{4; 5}; {4, 6}; {5, 6}. 5. 54. 6. {0, 2, 4, 6, 8}. 7. 912. 8. 33. 9. 0, 1, 2 sau 3. II. 1. a) F; b) F; c) F; d) A; e) F. 
2. 21 de numere. 3. U(N) = 7 etc. 4. 5 870. 5. 12; 13 sau 3, 4, 5, 6, 7. 6. 30.  
Test 5. 1. 1 903 şi 45. 2. 34; 35 + 34; 3n + 24 ⋅ 3n + 1 dacă n este par; 36 + 33 ⋅ 37 = 36 ⋅ (1 + 33 ⋅ 3) =  
= 36 ⋅ 100 = (33 ⋅ 10)2; 511 + 3⋅ 510 – (2 ⋅ 54)2 = (54 ⋅ 14)2. 3. 64. 4. a) 7; b) 5; c) 0; d) 3; e) 10; f) 3; g) 3; 
h) orice număr natural nenul; i) 9. 5. ∅; {7}; {8}; {9}; {7; 8}; {7; 9}; {8; 9}; {7; 8; 9}. 6. A = {0; 1; 2; 3}; 
B = {1; 2; 3; 4; 5}; C = {0; 1; 2; 3; 4; 5} etc.  
 

Test 6. 1. b; 2. a; 3. b; 4. d; 5. a; 6. c; 7. a; 8. d; 9. a; 10. 4489 şi 45; 11. A = {0, 1, 2, 3, 4}; 
B = {1, 2, 3, 4, 5, 6}; C = {0, 1, 2, 3, 4, 5}; A ∪ B ∪ C = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6}; A ∩ C = {0, 1, 2, 3, 4};  
A \ B = {0}; B \ C = {6}. 12. a) 47; b) 45; c) 83.  
 

Test 7. I. 1, 2, 3. 2. 3600 de pomi. 3. 12. 4. 20 de lei. 5. 13,054. 6. 6,75. 

II. 1. 
0 1

2
3

3
4

5
6

 . 2. 10 15 20 25 50
; ; ; ;

12 18 24 30 60
.  

3. .
99

63
;

88

56
;

77

49
;

66

42
 4. a) 1, 2, 4. b) 1, 2, 4; c) 2, 3, 5, 9; d) 1, 2, 3, 7; e) 1. 5. a) ;

50

30
;

7

3
;

8

3
;

10

3
;

55

15
;

43

3
 

b) ;
4

30
;

2

5
;

20

16
;

10

7
;

5

3
;

2

1
;

5

2
;

10

3
 c) .

6

5
;

3

2
;

36

23
;

72

44
;

108

54
;

180

75
;

9

3
;

18

5
 6. a) 1; 2; 3; 4; b) 3; 4; 5; 6; 7; c) 2; 3.  

 

Test 8. I. 567 de lei. 2. a � {1, 2, 3, 4, 5, 6}. 3. 2,042 = 4,1616. 4. n = 4. 5. n � {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8}. 

6. 
12

13
. 7. 9,79. 8. 8. 9. 7. II. 1. a) 2,99; 3,007; 3,045; 3,45; 3,461; 3,501; 4,07. b) 7,3211; 7,3212; 

7,3219. 2. a) 1,952; b) 2,9617; c) 3 145; d) 4 050, 5; e) 0,00203012; f) 0,14; g) 30 112 000. 3. 301,2 

şi 323,7. 4. 1440 hl. 5. Aplicaţi principiul cutiei. 6. 
14 35 70 21
; ; ; ;

18 45 90 27

28 56
; .

36 72
  

 

Test 9. 1. a) 15; b) 11; c) 36; d) 3; e) 2; f) nu are soluţie. 2. 5 ani şi 35 ani. 3. a) 2 001; b) 2; c) 371,912. 
4. De exemplu: 5,681; 5,683; 5,689. 5. B = {3, 5, 6, 8} şi A = {3, 5, 6, 11} sau A = {3, 5, 6, 1, 10} sau 
A = {3, 5, 6, 2, 9} sau A = {3, 5, 6, 4, 7}. 6. 2358,75 kg. 7. 130 m şi 975 m2. 8. a) 2,1 m; b) 2 016 hl.  
 

Test 10. I. 1. a) 0,002 km; b) 20 dm; c) 0,4 dam; d) 3 m. 2. a) 2 400 g; b) 4,7 kg; c) 250 dag; d) 0,02 kg. 
3. a) 20 000 cm2; b) 2 ha; c) 0,04 ari; d) 250 000 dm2. 4. a) 3 000 000 cm3; b) 3⋅106 dm3; c) 0,000004 dam3; 
d) 2,5m3. 5. a) 700 cl; b) 17 dl; c) 0,4 l; d) 180 dl. 6. a) 1000 l; b) 0,017 hl; c) 4 l; d) 0,0045 m3; 
e) 1 782 cm3; f) 0,0001414 dam3; g) 0,002055 m3; h) 0,000315 dam3. 7. a) 21,05; b) 1,606. 
8. a) 250,48; b) 280,55; c) 323,8. 9. a) 2000,006; b) 0,2594; c) 137. 10. a) i) 2°20'56''; ii) 225,6' = 
= 13536''; b) i) 133°44'52''; ii) 73°40'12'' – 29°53'49'' = 72°99'72'' – 29°53'49'' = 43°46'23''; 
iii) 104°13'. II. 1. 336 000 l. 2. 421,875 l. 3. 14,4 kg pe o parte a gardului. 4. 70 cm. 5. a) Drumul cel 
mai scurt trece în ordine prin localitățile: A - B - F - D - M - N. Drumul are lungimea egală cu 10 + 8 + 

+ 2 + 2 + 7 + 9 = 38 km. b) (10 + 8 + 2 + 2) : 55 + (7 + 9) : 64 =
2 1 13

5 4 20
+ = ore =

39

60
ore = 39 de minute. 
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