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MODEL SIMULARE EVALUAREA NAŢIONALĂ PENTRU ELEVII  
CLASEI a VIII-a 

Anul şcolar 2018 - 2019 
Matematică  

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

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

5p      1. Rezultatul calculului 15-6:3 este egal cu … 

5p        2. Media geometrică a numerelor 12 și 3 este egală cu ... 

5p        3. Complementul suplementului unui unghi cu măsura de 120∘ are măsura egală cu … 

5p        4. Un trapez cu înălțimea de 8 cm și linia mijlocie de 15 cm are aria egală cu … cm2. 

5p        5. ABCDA’B’C’D’ din figura de mai jos este un cub. Dacă suma lungimilor muchiilor 

cubului este egală cu 96 cm, atunci aria feței DCC’D’ este egală cu ... cm2. 

 
5p        6. În diagrama de mai jos sunt reprezentate rezultatele obținute de elevii unei clase la teza 

de matematică. Numărul elevilor din clasă cu nota cel mult egală cu 8 este … 
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SUBIECTUL al II-lea - Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. (30 de puncte) 
 

 
      5p       5.  Un elev așează 60 de cărți pe rafturile unei biblioteci astfel încât pe fiecare raft să 

fie cu 5 cărți mai multe cărți decât pe raftul precedent. Aflați câte cărți a așezat elevul pe ultimul 

raft? 
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SUBIECTUL al III-lea - Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. (30 de puncte) 
          1. În figura 1 sunt reprezentate schematic o pistă de atletism (tot conturul desenului) și un 

teren de fotbal ABCD, iar pe capete este amenajată o suptafață de zgură. Arcele de cerc AD și 

BC sunt semicercuri cu raza R=3 m, ABCD este dreptunghi, BD=12m. 

 
5p      a. Aflați aria terenului de fotbal. 

5p      b. Aflați lungimea pistei de atletism. 

5p      c. Aflați aria suprafeței acoperite cu zgură. 

 

          2. ABCDA’B’C’D’ este o prismă dreaptă cu baza un pătrat. Aria bazei este egală cu 100 

m2 , iar suma ariilor fețelor laterale este egală cu 200 m2. 

5p      a. Realizați un desen corespunzător și arătați că lungimea muchhiei AA’ este de 5m. 

5p      b. Calculați lungimea diagonalei A’C. 

5p      c. Aflați aria triunghiului AOC, unde O este punctul de intersecție al diagonalelor AC’ și 

A’C. 
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