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EVALUAREA NAŢIONALĂ PENTRU ABSOLVENȚII CLASEI a VIII-a 

Anul şcolar 2020 - 2021 

Matematică 

 

Model propus de Școala Gimnazială ”Mihai Viteazul” Călărași 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Toate subiectele sunt obligatorii.  

• Se acordă 10 puncte din oficiu.  

• Timpul de lucru efectiv este de 2 ore.  
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SUBIECTUL I  

Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect.                                                      (30 de puncte) 

5p 1. Inversul numărului 46 este numărul: 

    a)  64  

    b)  46−  

    c)  
1

46
 

    d) 
1

46
−  

 

5p 2. În tabelul de mai jos sunt prezentate informații referitoare la numărul problemelor rezolvate 

suplimentar la matematică de patru elevi,  în două zile consecutive. 

 luni marți 

Andreea 6 2 

Barbu 5 4 

Carmen 9 3 

David 6 5 

Elevii, pentru care raportul dintre numărul de probleme rezolvate luni și numărul de probleme 

rezolvate marți are aceeași valoare, sunt: 

   a) Andreea și Barbu 

   b) Barbu și Carmen 

   c) Andreea și Carmen 

   d) Barbu și David 
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5p 3. Într-o zi, temperatura aerului la prânz era de 4C, iar seara de 2− C. În acea zi, temperatura 

măsurată la prânz este mai mare decât temperatura măsurată seara cu:  

   a) 6C 

   b) 6− C 

   c) 2− C 

  d) 2C 

 

5p 4. Dintre următoarele seturi de numere, cel scris în ordine crescătoare este:  

    a) 2 7, 5, 3 3, 26  

    b) 5, 3 3, 2 7, 26  

    c) 5, 26, 3 3, 2 7  

    d) 26, 5, 3 3, 2 7  

 

5p 
5. Patru elevi înmulțesc numerele 

1 1

2 3
x = +  și 6y =  și obțin rezultatele înregistrate în tabelul 

următor. 

 

 

 

 

 

 

Dintre cei patru elevi, cel care a obținut rezultatul corect al înmulțirii este: 

    a) Ana 

    b) Bianca 

    c) Radu 

    d) Mihai 

 

 

Ana 12

5
 

Bianca 5  

 

Radu 6

5
 

Mihai 2  
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5p 6. În tabelul de mai jos este prezentată situația statistică a notelor obţinute de elevii unei clase a 

VIII-a la un test. 

 

 

 

 

Media notelor obținute de elevii clasei a VIII-a la test este: 

   a) 7 

   b) 7,8 

   c) 7,5 

   d) 7,4 

 

Nota la test 4 5 6 7 8 9 10 

Număr de elevi 1 2 2 8 6 5 1 

      SUBIECTUL al II-lea  

      Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect.                                      (30 de puncte) 

5p 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. În figura alăturată sunt reprezentate punctele A, 

B, C, D, E și dreapta d. Simetricul punctului A 

față de dreapta d este punctul:  

   a) B 

   b) C 

   c) D 

   d) E 

 

 

5p 2. În figura alăturată sunt reprezentate punctele A, 

B, C, D, astfel încât punctele C și D sunt situate  

la distanțe egale față de punctul A, respectiv față 

de punctul B, iar măsura unghiului ABC este de  

150 . Măsura unghiului CBDeste egală cu: 

   a) 150  

   b) 60  

   c) 90  

   d) 30  
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5p 3. Figura alăturată reprezintă schița unei grădini în care sunt  

plantați șase trandafiri situați în punctele A, B, C, D, E, F. 

 Se știe că 25AB AD= = m, 30BD = m, C se află la  

jumătatea distanței dintre B și D, iar E la jumătatea distanței 

 dintre A și C. Dacă A, F și D sunt coliniare și EFD este 

 unghi drept, care este distanța dintre trandafirii situați în  

E și F ? 

  a) 3 m 

   b) 6 m 

   c)  9 m 

   d) 10 m 

 

 

 

5p 4. Figura alăturată reprezintă schița unei terase în formă 

 de trapez, cu .AB CD  Punctele M și N  împart latura  

DC în trei segmente congruente.  

Suprafețele ADM și BNC sunt acoperite cu travertin. 

 Aria suprafeței ADM  reprezintă din aria suprafeței BNC: 

   a) 80% 

   b) 90% 

   c)  100% 

    d) 110% 
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5p 5. Punctele T și S sunt situate pe cercul de centru O astfel 

 încât măsura unghiului OST este de 65.  Punctul C este  

intersecția tangentei la cerc în punctul T cu tangenta la cerc 

 în punctul S. Măsura unghiului SCT este egală cu: 

   a) 100  

   b) 110  

   c) 120  

   d) 130  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

5p 6. În figura alăturată este reprezentată o cutie în formă  

de paralelipiped dreptunghic ABCDABCD cu  

 AB = 1,6 m, BC = 0,8 m, AA = 0,9 m. Numărul  

maxim de cuburi cu muchia de 40 cm care intră în cutie  

este egal cu: 

   a) 15 

   b) 16 

   c)  17 

   d) 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

SUBIECTUL al III-lea  

Scrie rezolvările complete.                                                                                         (30 de puncte) 

5p 1. Numărul elevilor dintr-o clasă este cuprins între 18 și 32. Dacă elevii clasei s-ar așeza în rânduri 

de câte 6 sau câte 8, de fiecare dată ar rămâne un rând cu un elev. 

(2p) a) Este posibil ca numărul elevilor clasei să fie 19? Justifică răspunsul dat. 

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

 

(3p) b) Determină numărul elevilor din clasă. 

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

 

 

5p 
2. Se consideră expresia 
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(2p). a) Arată că ( )( )2 2 2 1 ,x x x x+ − = + − pentru orice număr real x.  

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

(3p) b) Demonstrează că  E(x) = 1, pentru orice  \ 2;1;2;3 .x −  
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5p 3. Se consideră funcția 

: , ( ) 2 6f f x x→ = − +   

(2p) a) Calculează (0) (2).f f+   

               

               

               

               

               

               

               

               

 
 

 

 

(3p) b) Reprezentarea geometrică a graficului funcției  f  intersectează axele  Ox  șiOy  ale 

sistemului de axe xOy  în punctele A, respectiv B. Determină perimetrul triunghiului AOB. 

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                
 

5p 4. În figura alăturată ABCD este dreptunghi, iar BCE este 

 triunghi echilateral, 8AB = cm, ,AC CE⊥  iar AE  

intersectează pe BC în P. 

(2p) a) Arată că  8 3AD = cm. 

 
 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 
 (3p) b) Calculează aria trapezului CPAD. 
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5p 

 

5. În figura alăturată este  reprezentat triunghiul ABC, măsura  

unghiului A este de 45 ,  măsura unghiului C este de30 ,   

iar lungimea segmentului BC este de 12 cm.  Construim  din B 

 perpendiculara pe AC,  care intersectează pe AC în D.  

(2p) a) Arată că AD = 6 cm.  

(3p) b) Demonstrează că perimetrul triunghiului BCD este mai mic decât 28,5 cm. 
 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

5p 6. Se consideră tetraedrul regulat  ABCD.  

Notăm cu M mijlocul muchiei AB, cu N 

 mijlocul muchiei AC și cu P mijlocul muchiei AD.   

 Lungimea segmentului MN  este egală cu 2 cm. 

(2p) a) Dacă tetraedrul este confecționat din 

carton, arată că sunt suficienți 28 cm2 pentru 

confecționarea tetraedrului. 

 

 

 

(3p) b) Calculează sinusul unghiului dintre dreptele NP și CM. 
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