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EVALUARE NATIONALA PENTRU ABSOLVENTII CLASEI a VIII-a 

Matematica 

Test 2 

 
 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 )1()3324(   este egal cu….. 

2. Daca 
8

6

4

3


a
, atunci a este egal cu…….. 

3. Suma tuturor numerelor intregi din intervalul )7;4[  este…… 

4. Aria unui romb cu lungimile diagonalelor de 6cm si 8cm este de ….. 2cm . 

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

si AB 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 1 4 5 7 4 6 3 

 

Conform informatiilor din tabel, media clasei este de…… 

 

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

1. Desenati, pe foaia de examen, un cub ABCDA’B’C’D’. 

2. Aflati cel mai mare numar natural de trei cifre, care impartit pe rand la 3, 5 si respectiv 8 da de fiecare 

data restul 0. 

3. Pretul unui obiect a crescut cu 10% si dupa un timp a scazut cu 10%. Stiind ca dupa reducere costa 

44,55 lei, determinati pretul initial. 

4. Se considera numerele reale  si 
423

6

223

5

22

4

12

3











a   

si 14)12(2)222( 22 b  

a) Aratati ca 2024 a  

b) Calculati media geometrica a numerelor a si b. 

5. Se considera expresia 22 )4()5)(4(2)5()(  xxxxxE . 
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Aratati ca E(n) este patrat perfect pentru orice n numar natural. 

 

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

 

1. In figura alaturata este reprezentat un trapez isoscel ABCD, AB//CD, 045)( Am , CD=6cm, AD= 23 cm, 

iar E este punctul de intersectie dintre AD si BC. 

 
 

a) Aratati ca inaltimea trapezului este egala cu 3cm. 

b) Calculati aria trapezului ABCD. 

c) Calculati cat la suta reprezinta aria triunghiului ADC din aria triunghiului AEB. 

 

2. In figura alaturata este reprezentata o piramida patrulatera regulata VABCD, de varf V si baza patratul 

ABCD, AB= 26 cm, iar VM=6cm, unde M este mijlocul laturii BC. Se noteaza cu O punctul de intersectie 

dintre AC si BD. 

 
 

 

a) Aratati ca perimetrul lui ABCD este  egal cu 224 cm. 

b) Calculati unghiul dintre dreptele VM si AC. 

c) Calculati distanta de la P la dreapta VA, unde P este mijlocul segmentului VO. 


