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SUBIECTUL I 
Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect.(30 de puncte) 

5p 1. Dintre numerele       și                            : 
a) 20210  

b) 2021 

c) 1 

d) 0 

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   
 

5p 2. Media aritmetică a înălțimilor a trei clădiri este     m. Suma înălțimilor celor trei clădiri este:  

a) 6m 

b)      

c) 6   

d) 6   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   
 

5p 3. Dacă raportul a două numere este 
 

 
  atunci raportul lor procentual este: 

a) 75%    

b) 30% 

c) 40% 

d)  70% 
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5p 4. Tabelul de mai jos reprezintă repartiția notelor obținute de elevii unei clase în urma susținerii unui 

test la matematică: 

Note 3 4 5 6 7 8 9 10 

Nr. elevi  2 2 3 5 5 4 3 2 

 

Media clasei este: 

a) 6,65 

b) 6,66 

c) 6,6 

d) 6,17 

  

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   
 

5p 5. Dintre numerele           mai mic este: 

a)     

b)     
c) 3 

d)     
                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   
 

5p 6. Dacă x = 2, se cere valoarea funcției  f (x) =  3x – 10. Miruna  obţine rezultatul 4. Rezultatul 

obţinut de Miruna  este: 

a) Adevărat 

b) fals 
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SUBIECTUL al II- lea 
Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect.(30 de puncte) 

5p 1. În figura alăturată, este reprezentat schematic  

planul unei camere ABCD și al unei terase BEC.  

Se știe că ABCD este un dreptunghi cu AD = 5m 

CD = 6m, iar BEC este un triunghi dreptunghic isoscel.  

Dacă terasa se plachează cu gresie care costă 80 de lei 

metrul pătrat, iar magazinul acordă o reducere de 10%  

celui care cumpără mai mult de 12m
2
, atunci costul  

necesar plăcării terasei este : 

a)     

b)      

c)      

d)      
 

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   
 

5p 2. Unul dintre cele patru unghiuri congruente din jurul unui punct are măsura: 

a)     

b)     

c)      

d)     
 

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   
 

5p 3. În  dreptunghiul ABCD, lungimea AB = 18cm, 

iar BC = 24cm. Aria dreptunghiului este: 

a) 432cm
2
 

b) 84cm
2
 

c) 168cm
2
 

d) 216cm
2
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5p 

 

4. Se consideră rombul ABCD  în    AC = 16cm și  

BD = 12cm. Perimetrul rombului este: 

a) 40cm 

b)    cm 

c)        

d)    cm 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   
 

5p  

5. O cutie de carton are forma unei prisme patrulatere regulate  

cu latura bazei de 10cm și muchia laterală de 30 cm. Numărul 

cuburilor cu latura de  5 cm puse în această cutie: 

a) 50 

b) 60 

c) 24 

d) 120 
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5p 6. Un triunghi echilateral cu latura de 18cm este înscris  

într-un cerc. Aria  cercului este: 

a)             

b)            

c)          

d)            
 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   
 

 

 

 

SUBIECTUL AL III-lea 
Scrieţi rezolvările complete.(30 de puncte) 

5p 1. La o florărie s-au aranjat trandafiri în 40 de vaze. În unele vaze sunt câte 3 fire, iar în altele câte 5 

fire, în total 154 de fire. 

(3p) a) Aflați câte vaze s-au aranjat cu cinci fire. 

 

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

 

( 2p)  b) Dacă se aranjează toate cele 154 de fire astfel ca, în fiecare vază să fie același număr de 

fire, aflați numărul minim de vaze care se utilizează, știind că într-o vază încap cel mult 17 

trandafiri. 
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5p 2. Arătați că numărul           
 
                      este număr natural. 

 

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   
 

 

 

 

5p 

 

3. Se consideră funcţia f:  , şi f (x) = - 5x + 3. 

(3p)   a) Reprezentați  graficul funcției  f . 

 

 

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

 

( 2p)     b) Determinați numărul real m pentru care punctul P( m+2, m-1) este situat pe graficul 

funcției f. 

 

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   
 

 

5p 

 

4. Grădina lui Vlad are forma unui dreptunghi ABCD cu lungimea de 8m și lățimea de 6m. 

Mijloacele laturilor dreptunghiului sunt vârfurile rombului MNPQ care reprezintă o zonă 

plantată cu flori și împrejmuită cu un gard.  

 

(3p)    a) Determinați lungimea gardului care  

împrejmuiește zona plantată cu flori. 
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(2p)     b) Zonele grădinii rămase neplantate cu flori vor fi pavate.Determinați suprafața zonei care se 

va pava. 

 

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   
 

5p 

 

 

5. Un rond de flori are forma unui semicerc ca în figura alăturată. Grădinarul vrea să planteze 

lalele în pătratul ABCD, iar restul grădinii să fie plantate panseluțe. Raza cercului din care 

provine semicercul este     m  
 

(2p)     a)     Calculați aria semicercului.                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

 

(3p)    b) Arătați că suprafața plantată cu lalele este mai mare decât cea plantată cu panseluțe, știind 

că            . 

 

                                   

                                   

 



 9 

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

 

 

 

 

 

5p 

 

6. Într-un rezervor sub formă de trunchi de piramidă patrulateră regulată cu muchiile bazelor de 10m, 

respectiv 8m, se află apă care se ridică la 6m din înălțime. 

Se știe că BC = 10cm și AA' = 40cm. 

(2p)      a) Aflați lungimea înălțimii piramidei din care provine trunchiul. 

  

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

 

(3p)       b) Se golește rezervorul într-un bazin sub formă de piramidă patrulateră regulată cu vârful 

în jos. Aflați înălțimea la care se ridică apa în bazin, dacă suprafața apei este un pătrat cu aria de 

183m
2
 .              
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EVALUAREA NAŢIONALĂ PENTRU ABSOLVENȚII CLASEI a VIII-a 

Anul şcolar 2020 - 2021 

Matematică 

Model 

 

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE 
 

 Se acordă zece puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la zece a punctajului total acordat 

pentru lucrare.  
 
    SUBIECTUL I și SUBIECTUL al II-lea  

 Se punctează doar rezultatul, astfel: pentru fiecare răspuns se acordă fie cinci puncte, fie zero 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.  
 

    SUBIECTUL I                                                                                                                      (30 de puncte) 
 

1.  c)  5p  

2.  c)  5p  

3.  a)  5p  

4.  a)  5p  

5.  a)  5p  

6.  b)  5p  

 
    SUBIECTUL al II-lea                                                                                                            (30 de puncte) 
 

1.  a)  5p  

2.  b)  5p  

3.  a)  5p  

4.  a)  5p  

5.  c)  5p  

6.  d)  5p  

 
    SUBIECTUL al III-lea                                                                                                            (30 de puncte) 

 

1.  

  

a) Notăm  cu x numărul vazelor cu câte 5 fire și atunci numărul vazelor cu câte 3 fire 

este 40 -x  

Se formează ecuația: 5x + 3(40 –x) = 154 

1p  

1p  

Rezolvarea corectă a ecuației, obținerea rspunsului 17 vaze. 

 

1p  

b)            1p 

 Mulțimea divizorilor lui 154 mai mici decât 17 este               

Numărul minim de vaze: 154:14 = 11 

 

1p 

2.  a) Calculăm două valori pentru x şi obţinem două puncte de coordonate 1 1( , ( ))A x f x și 2p  
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2 2( , ( ))B x f x  

Trasăm graficul funcţiei care trece prin cele două puncte. 1p 

b)                         , 0)  

                       

1p 

 1p 

3.  

 

 

 

 

 

 

       
 
                   1p  

                 

                   

                             

1p 

1p 

2p 

 

4.  a)                                  

                      

2p 

 

1p 

   

 b)                    1p 

 Se observă că       
 

 
      = 24m

2 1p 

 

5.  

  
        

   

 
  

            

 

1p 

 1p 

b) În triunghiul dreptunghic BOC:           
 

 
               m 1p  

 

Suprafața plantată cu lalele este 40m
2
 , suprafața plantată cu panseluțe        

                                          

                                  

1p 

 

1p 

6. a) Scrie o pereche de triunghiuri asemenea  
 

   
 

 

 
 , x reprezintă înălțimea piramidei 

mici. 

Înălțimea piramidei din care provine trunchiul este 30m. 

1p 

 

1p 

  

b)                

     
        

 
                         

1p 

2p 

  

 

 

  


