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EVALUARE NATIONALA PENTRU ABSOLVENTII CLASEI a VIII-a 

Matematica 

Test 1 

 
 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acorda 10 puncte din oficiu. 

 Timpul de lucru efectiv este de 2 ore. 

 

SUBIECTUL I- Pe foaia de examen scrieti numai rezultatele.    (30 de puncte) 

1. Rezultatul calculului )22(424   este egal cu….. 

2. Daca 6 kg de mere costa 18 lei, atunci 4 kg de mere de acelasi fel costa…… 

3. Cel mai mare numar intreg din intervalul )7;4[  este…… 

4. Perimetrul unui hexagon regulat cu latura de 5cm este egal cu……cm. 

5. In figura alaturata este reprezentata o prisma triunghiulara regulate ABCA’B’C’. Unghiul dreptelor AA’ 

si BC are masura de ….. 0 . 

 
6. In tabelul de mai jos este prezentata repartitia notelor obtinute de elevii unei clase la un test de 

matematica. 

 

Nota  4 5 6 7 8 9 10 

Nr.elevi 2 3 5 7 4 7 2 

 

Conform informatiilor din tabel, numarul elevilor care au obtinut cel mult nota 7 la test este…… 

 

SUBIECTUL al II-lea – Pe foaia de examen scrieti rezolvarile complete   (30 de puncte) 

1. Desenati, pe foaia de examen, un triunghi dreptunghic isoscel ABC, cu varful drept in A. 

2. Aratati ca, pentru orice numar natural n, numarul 13 25223   nnna  este divizibil cu 21. 

3. Un ciclist a parcurs un drum in trei zile astfel: in prima zi a parcurs o treime din tot drumul, a doua zi a 

parcurs doua cincimi din rest si i-au mai ramas de parcurs pentru a treia zi 30 de km. Determinati 

lungimea intregului drum. 

4. Se considera numerele reale )3212(2)7334(7 x  si 
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a) Aratati ca x=15. 

b) Calculati media aritmetica a numerelor x si y. 

5. Se considera expresia 153)2)(2()1()12()( 222  xxxxxxE . 

Aratati ca 2)( xE  pentru orice x numar real. 
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SUBIECTUL al III-lea – Pe foaia de examen scrieti rezolvarile complete  (30 de puncte) 

 

1. In figura alaturata este reprezentat un dreptunghi ABCD cu AB=8cm si BC=6cm. Punctul E este proiectia lui  

B pe dreapta AC.  

 
 

a) Aratati ca perimetrul dreptunghiului ABCD este egal cu 28 cm. 

b) Calculati lungimea segmentului AE. 

c) Calculati aria patrulaterului ABCB’, unde B’ este simetricul lui B fata de E. 

 

2. In figura alaturata este reprezentata o piramida triunghiulara regulata VABC, de varf V si baza triunghiul 

echilateral ABC, AB=12cm, iar VO= 62 , unde O este proiectia lui V pe planul (ABC). Fie M mijlocul 

segmentului [BC]. 

 
 

a) Arătati că AM= 36 . 

b) Calculati distanta de la C la planul (VAB). 

c) Demonstrati că muchiile BC și AV sunt perpendiculare. 

 


