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Inspectoratul Școlar Județean Constanța 

Evaluarea națională pentru absolvenții clasei a VIII-a 
Anul școlar 2020 - 2021 

Matematică  
Test 1 

• Toate subiectele sunt obligatorii.  
• Se acordă 10 puncte din oficiu. 
• Timp de lucru efectiv este de 2 ore. 

 
SUBIECTUL I  
Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect                   (30 puncte) 
 5p 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Suma numerelor prime care divid pe 120 este: 
a) 8 

b) 10 

c) 12 

d) 14 

                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   

 

 5p 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Prețul unui televizor este de 2400 lei. Andrei are un voucher pentru o reducere de 15%. Cât va plăti 
Andrei pentru a cumpăra televizorul? 
a) 2100 lei 

b) 2060 lei 

c) 2040 lei 

d) 2000 lei 

                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   

 

 

 5p 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Temperatura înregistrată într-o zi a lunii ianuarie la ora 6 la o stație meteo a fost de −5°C, iar la ora 
13 a fost de +2°C. Diferența dintre temperatura înregistrată dimineața și cea de la ora 13 este egală cu: 
a) −7°C 

b) −3°C 

c) +3°C 

d) +7°C 
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 5p 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4. Ordinea descrescătoare a numerelor 𝑎𝑎 = 3, (20);  𝑏𝑏 = 3,2(05);  𝑐𝑐 = 3,20(5)și 𝑑𝑑 = 3, (205) este: 
a) 𝑑𝑑, 𝑐𝑐, 𝑏𝑏,𝑎𝑎 

b) 𝑐𝑐,𝑑𝑑, 𝑏𝑏,𝑎𝑎 

c) 𝑑𝑑, 𝑏𝑏, 𝑐𝑐,𝑎𝑎 

d) 𝑐𝑐,𝑑𝑑,𝑎𝑎, 𝑏𝑏 

                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   

 

5p 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5. Alina, Marius, Claudia și Doru calculează 1
𝑥𝑥

+ 1
𝑦𝑦
− 1

𝑧𝑧
 pentru 𝑥𝑥 =

√8;𝑦𝑦 = √2;  𝑧𝑧 = √18 și obțin rezultatele înregistrate în tabelul 
alăturat. Cine obținut rezultatul corect? 
 
a) Alina 

b) Marius 

c) Claudia 

d) Doru 

                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   

 

Alina 
1

6√2
 

Marius √2
12

 

Claudia 7√2 

Doru 
7

6√2
 

 

 5p 
 

 

6. Ionel face tema la matematică de la ora 8:30 până la 9:15, apoi, după o pauză, face tema la geografie 
de la 9:35 la 10:10. În total, Ionel a făcut teme timp de: 
a) 80 minute 

b) 70 minute 

c) 65 minute 

d) 60 minute 
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SUBIECTUL  al II-lea  
Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect                    (30 puncte) 
 5p 
  
 
 
 
 
 

1. În figura alăturată punctele 𝐴𝐴,𝐵𝐵,𝑀𝑀,𝐶𝐶 sunt 
coliniare în această ordine, 𝐴𝐴𝐶𝐶 = 9 𝑐𝑐𝑐𝑐, 
𝐵𝐵𝑀𝑀 = 2 𝑐𝑐𝑐𝑐 și 𝑀𝑀 este mijlocul lui 𝐵𝐵𝐶𝐶. 
Atunci segmentul 𝐴𝐴𝐵𝐵 are lungimea de: 
a) 5 cm 

b) 3,5 cm 

c) 4 cm 

d) 4,5 cm 

                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   

 

 5p 
  
 
 
 
 
 

2. În figura alăturată, știm că 𝑎𝑎 ∥ 𝑏𝑏, punctul M este situat între 
dreptele 𝑎𝑎 și 𝑏𝑏, ∢𝑁𝑁 = 30° și ∢𝑃𝑃 = 45°. Atunci măsura unghiului 
𝑁𝑁𝑀𝑀𝑃𝑃 este: 
a) 90° 

b) 80° 

c) 75° 

d) 60° 

 

                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   

 

 5p 
  
  
 
 
 
 
 

3. Aria rombului 𝐴𝐴𝐵𝐵𝐶𝐶𝐴𝐴 cu 𝐴𝐴𝐶𝐶 = 6 𝑐𝑐𝑐𝑐 și ∢𝐴𝐴 = 60° este:  
a) 24√3 𝑐𝑐𝑐𝑐2 

b) 24 𝑐𝑐𝑐𝑐2 

c) 18√3 𝑐𝑐𝑐𝑐2 

d) 18 𝑐𝑐𝑐𝑐2 
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 5p 
 
 
 
 
 
 

4. În trapezul 𝐴𝐴𝐵𝐵𝐶𝐶𝐴𝐴 cu 𝐴𝐴𝐵𝐵 ∥ 𝐶𝐶𝐴𝐴 și 𝐶𝐶𝐴𝐴 = 2𝐴𝐴𝐵𝐵, 
raportul dintre aria triunghiului 𝐴𝐴𝐵𝐵𝐴𝐴 și aria 
trapezului este: 
a) 1

2
 

b) 1
3
 

c) 1
4
 

d) 1
5
 

                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   

 

 5p 
  
 
 
 
 
 

5. Punctele 𝐴𝐴,𝐵𝐵,𝐶𝐶 și 𝐴𝐴 sunt situate pe cercul 𝒞𝒞(𝑂𝑂, 𝑟𝑟) astfel încât 𝐵𝐵,𝑂𝑂 și 
𝐶𝐶 sunt coliniare, 𝐶𝐶𝐴𝐴 = 𝑟𝑟 și măsura arcului 𝐴𝐴𝐶𝐶 este egală cu 60°. Aflați 
măsura unghiului 𝐴𝐴𝑃𝑃𝐶𝐶, unde 𝑃𝑃 este punctul de intersecție al dreptelor 
𝐵𝐵𝐶𝐶 și 𝐴𝐴𝐴𝐴. 
a) 90° 

b) 60° 

c) 45° 

d) 30° 

                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   

 

 5p 
 

 

6. Care este capacitatea unui cuptor cu microunde sub formă de paralelipiped dreptunghic având 
dimesiunile interioare de 30 𝑐𝑐𝑐𝑐, 25 𝑐𝑐𝑐𝑐 și respectiv 20 𝑐𝑐𝑐𝑐? 
a) 12 𝑙𝑙 

b) 13 𝑙𝑙 

c) 14 𝑙𝑙 

d) 15 𝑙𝑙 
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SUBIECTUL  al III-lea  
Scrieți rezolvările complete                           (30 puncte) 
 5p 
  
 
 
 
 
 

1. Într-un bloc sunt 20 de apartamente cu 3 sau 4 camere, în total 65 de camere. 
(2p) a) Este posibil ca numărul apartamentelor cu 4 camere să fie 6? Justificați. 

                                   
                                   
                                   
                                   
                                   

(3p) b) Determinați numărul de apartamente cu 3 camere. 
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   

 

 5p 
 
 
 
 
 
 

2. Fie expresia 𝐸𝐸(𝑥𝑥) = (𝑥𝑥 + 3)2 + �2𝑥𝑥 + √5��2𝑥𝑥 − √5� − (2𝑥𝑥 + 1)(2𝑥𝑥 + 3), 𝑥𝑥 ∈ ℝ. 
(2p) a) Calculați 𝐸𝐸(−2). 

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    

(3p) b) Arătați că 𝐸𝐸(𝑛𝑛) este pătrat perfect pentru orice număr natural nenul 𝑛𝑛. 
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   

 

 5p 
  
  
 
 
 

3. Fie funcția 𝑓𝑓:ℝ → ℝ, 𝑓𝑓(𝑥𝑥) = 𝑥𝑥+4
2

. 
(2p) a) Calculați 𝑓𝑓(−6) ∙ 𝑓𝑓(−5) ∙ 𝑓𝑓(−4). 

                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   

(3p) b) Reprezentarea geometrică a graficului funcției 𝑓𝑓 
intersectează axele 𝑂𝑂𝑥𝑥 și 𝑂𝑂𝑦𝑦 ale sistemului de axde ortogonale în punctele 𝐴𝐴, respectiv 𝐵𝐵. Determinați aria 
triunghiului 𝐴𝐴𝑂𝑂𝐵𝐵. 



Probă scrisă la matematică                                                                                                                                                              Pag 6 of 8 
  
                       
 

                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   

 

5p 
 
 
 
  
 

4. În figura alăturată este reprezentat trapezul isoscel 𝐴𝐴𝐵𝐵𝐶𝐶𝐴𝐴, cu  
𝐴𝐴𝐵𝐵 ∥ 𝐶𝐶𝐴𝐴,𝐴𝐴𝐵𝐵 = 12 𝑐𝑐𝑐𝑐,𝐴𝐴𝐴𝐴 = 𝐴𝐴𝐶𝐶 = 𝐵𝐵𝐶𝐶 = 6 𝑐𝑐𝑐𝑐. Notăm cu O  
intersecția diagonalelor 𝐴𝐴𝐶𝐶 și 𝐵𝐵𝐴𝐴. 
(2p) a) Arătați că 𝐴𝐴𝐶𝐶 ⊥ 𝐵𝐵𝐶𝐶. 

                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   

(3p) b) Calculați perimetrul triunghiului 𝐴𝐴𝑂𝑂𝐶𝐶. 
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   

 

5p 
  
 
 
 
 

5. Se dau punctele 𝐴𝐴,𝐵𝐵,𝐶𝐶 coliniare în această ordine  
astfel încât 𝐴𝐴𝐵𝐵 = 2 𝑐𝑐𝑐𝑐 și 𝐵𝐵𝐶𝐶 = 4 𝑐𝑐𝑐𝑐. Se construiesc  
semicercurile de diametre 𝐴𝐴𝐵𝐵,𝐵𝐵𝐶𝐶 și respectiv 𝐴𝐴𝐶𝐶 de  
aceeași parte a dreptei 𝐴𝐴𝐶𝐶, ca în figura alăturată.  
Punctul 𝑂𝑂 este centrul semicercului 𝐵𝐵𝐶𝐶. 
(2p) a) Arătați că aria cuprinsă între cele trei semi- 
cercuri (colorată cu alb) este mai mare de 12 𝑐𝑐𝑐𝑐2. 
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(3p) b) Calculați tangenta unghiului 𝑀𝑀𝐴𝐴𝐶𝐶, unde 𝑀𝑀 se află la intersecția dintre perpendiculara în 𝑂𝑂 pe 𝐴𝐴𝐶𝐶 
și semicercul 𝐴𝐴𝐶𝐶. 

                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   

 

 5p 
 

 

6. Se consideră piramida patrulateră regulată 𝑉𝑉𝐴𝐴𝐵𝐵𝐶𝐶𝐴𝐴 cu  
𝐴𝐴𝐵𝐵 = 260 𝑐𝑐𝑐𝑐 și 𝑉𝑉𝐴𝐴 = 338 𝑐𝑐𝑐𝑐.  
(2p) a) Câți litri de vopsea sunt necesari pentru a vopsi baza  
piramidei, dacă pentru a acoperi 1 𝑐𝑐2 sunt necesari 0,5 𝑙𝑙 de  
vopsea? 

                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   

(3p) b) Aflați lungimea segmentului 𝑀𝑀𝐵𝐵, știind că 𝑀𝑀 este un punct de pe muchia 𝑉𝑉𝐵𝐵 ales astfel încât suma 
𝐴𝐴𝑀𝑀 + 𝑀𝑀𝐶𝐶 să fie minimă. 
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