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C E N T R U L 
NAłIONAL DE 
EVALUARE ŞI 
E X A M I N A R E 

 

Evaluarea NaŃională pentru elevii clasei a VIII-a, în anul şcolar 2010-2011 
la disciplina Matematică 

 
 
Introducere 
 

Evaluarea NaŃională pentru elevii clasei a VIII-a este un examen naŃional şi 

reprezintă modalitatea de evaluare externă sumativă a competenŃelor dobândite pe 

parcursul învăŃământului gimnazial. 

În cadrul Evaluării NaŃionale pentru elevii clasei a VIII-a Matematica are statut de 

disciplină obligatorie. 

 
Structura probei de evaluare la disciplina Matematică 
 

Testele elaborate pentru proba scrisă la matematică contribuie la îndeplinirea 

funcŃiilor evaluării urmărite prin examenul de Evaluare NaŃională.  

Fiecare test asigură o cuprindere echilibrată a materiei studiate având un grad de 

complexitate corespunzător competenŃelor şi conŃinuturilor programei de Evaluare 

NaŃională, care este inclusă în programa şcolară, şi poate fi rezolvat în timpul stabilit de 2 

ore.  

Testul pentru proba scrisă la disciplina Matematică este format din trei subiecte. 

Primul subiect conŃine itemi de completare, subiectul al doilea şi subiectul al treilea 

conŃin itemi de tip rezolvare de probleme. Testul conŃine itemi care au un caracter 

aplicativ şi care solicită mai mult judecata bazată pe raŃionament deductiv. 

Subiectele nu vizează conŃinutul unui manual anume. Manualul şcolar reprezintă 

doar unul dintre suporturile didactice utilizate de profesori şi de elevi, care ajută la 

parcurgerea programei şcolare în vederea formării competenŃelor prevăzute de aceasta. 

 
CompetenŃe de evaluat la disciplina Matematică 
 

Proba scrisă la disciplina Matematică, susŃinută în cadrul examenului de Evaluare 

NaŃională 2011, evaluează competenŃe dezvoltate pe parcursul învăŃământului gimnazial, 

în conformitate cu programele şcolare pentru clasele a V-a - a VIII-a, în vigoare pentru 

absolvenŃii promoŃiei 2011. 
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CompetenŃele de evaluat, asociate conŃinuturilor programei pentru examenul de 

Evaluare NaŃională, în cadrul probei scrise la Matematică sunt: 

1. Utilizarea noŃiunii de număr real şi a relaŃiilor dintre mulŃimile de numere 

studiate  

2. Identificarea proprietăŃilor operaŃiilor cu numere reale  

3. Aplicarea operaŃiilor cu numere reale în calcule variate  

4. Analizarea unor situaŃii practice cu ajutorul rapoartelor, procentelor, proporŃiilor  

5. Identificarea unor probleme care se rezolvă cu ajutorul ecuaŃiilor, inecuaŃiilor sau 

a sistemelor de ecuaŃii, rezolvarea acestora şi interpretarea rezultatului obŃinut  

6. Aplicarea în rezolvarea problemelor a elementelor de logică şi de teoria mulŃimilor  

7. Utilizarea elementelor de calcul algebric  

8. Alegerea metodei adecvate de rezolvare a problemelor în care intervin dependenŃe 

funcŃionale sau calculul probabilităŃilor  

9. Aplicarea teoriei specifice funcŃiei de forma ( ): , ,f f x ax b→ = +ℝ ℝ  unde ,a b∈ℝ  

10. Utilizarea proprietăŃilor figurilor geometrice şi a corpurilor geometrice în probleme 

de demonstraŃie şi de calcul  

11. Reprezentarea, prin desen, a unor figuri geometrice şi a unor corpuri geometrice 

utilizând instrumente geometrice  

12. Transpunerea în limbaj matematic a enunŃului unei situaŃii-problemă  

13. Analizarea şi interpretarea rezultatelor obŃinute prin rezolvarea unei probleme 

practice cu referire la figurile geometrice şi la unităŃile de măsură  

14. Investigarea valorii de adevăr a unor enunŃuri şi construirea unor generalizări  

15. Redactarea coerentă şi completă a soluŃiei unei probleme 

 
Precizări privind evaluarea la disciplina Matematică 
 

Baremul de evaluare şi de notare este asociat sarcinilor concrete de lucru date 

elevilor şi pe baza acestuia se apreciază lucrările scrise. Baremul de evaluare şi de notare 

este elaborat cu grad înalt de obiectivitate şi aplicabilitate, astfel încât să reducă 

diferenŃele de notare dintre corectori. Baremul de evaluare şi de notare a fost proiectat pe 

baza notării analitice. Aceasta implică determinarea principalelor performanŃe (unităŃi de 

răspuns) pe care elevul trebuie să le evidenŃieze în rezolvarea fiecărui item. Notarea 

analitică are avantajul de a asigura rigurozitatea corectării, favorizând realizarea unei 

aprecieri obiective. 

Baremul de evaluare şi de notare, în cazul itemilor de tip rezolvare de probleme, 

include elemente ale răspunsului care sunt notate. În acest fel candidatul primeşte 

punctaj pentru rezolvări parŃiale ale cerinŃei itemului. Pentru o evaluare unitară, în 
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barem se regăsesc rezolvări complete ale itemilor. Se punctează corespunzător oricare 

altă metodă de rezolvare corectă a problemei. 

Testul şi baremul corespunzător, elaborate în vederea asigurării transparenŃei şi 

informării persoanelor interesate, sunt prezentate ca modele pentru Evaluarea NaŃională. 
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EVALUARE NAłIONALĂ PENTRU ELEVII CLASEI a VIII-a  

Anul şcolar 2010 – 2011 

Probă scrisă la MATEMATICĂ  

                                                                                                                                               Model        

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

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

5p 1. Dacă 31 7 9 20x− + − = , atunci numărul x este egal cu …. 
5p 2. Un biciclist urcă o pantă în 20 de minute. La coborârea aceleiaşi pante, biciclistul îşi dublează 

viteza. Timpul în care biciclistul coboară panta este de ... minute. 
5p 3. După o reducere cu 15% , un penar costă 34 lei. PreŃul iniŃial al penarului a fost de … lei.  

5p 4. Un dreptunghi cu lungimea de 9 cm şi lăŃimea egală cu 
2

3
 din lungime are aria egală cu ... 2cm . 

5p 5. Se consideră cubul ALGORITM din Figura 1. Măsura unghiului dintre dreptele AM  şi LG  este 

egală cu … o . 
                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
   

5p 6. În graficul de mai jos sunt reprezentate rezultatele obŃinute de toŃi elevii unei clase la teza din 
semestrul al II-lea la matematică. Numărul elevilor din acea clasă este egal cu …. 
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Figura 1 
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SUBIECTUL al II-lea - Pe foaia de examen scrieŃi rezolvările complete.               (30 de puncte) 

5p 1. DesenaŃi, pe foaia de examen, o piramidă patrulateră regulată care are baza ABCD şi vârful V. 

5p 2. Se consideră mulŃimea { }/ 3 2 4A x x= ∈ − ≤ℝ . EnumeraŃi elementele mulŃimii A∩ℕ . 

     5p 3. Din dublul unui număr necunoscut se scade 0,(3) . DiferenŃa obŃinută se împarte la 1,4(6)  şi se 

obŃine rezultatul 0,(45) . DeterminaŃi numărul necunoscut. 

 4.  Se consideră funcŃia :f →ℝ ℝ , ( ) 2 5f x x= − + . 

5p a) ReprezentaŃi grafic funcŃia f. 
5p b) DeterminaŃi numărul real m pentru care punctul ( , 1)A m −  este situat pe graficul funcŃiei  f . 

5p 5. ArătaŃi că numărul ( ) ( )
221 3

3 1 1 5 1 5
2 2

a
  = − + + + − ⋅ +       

 este întreg. 

 SUBIECTUL al III-lea - Pe foaia de examen scrieŃi rezolvările complete.             (30 de puncte) 

 

1. Un vas în formă de cub cu lungimea muchiei de 1m  este plin cu apă. Se goleşte toată apa din 
vasul cubic într-un vas în formă de paralelipiped dreptunghic care are înălŃimea de 10 dm,  iar 

dimensiunile bazei de 25dm  şi de 8dm.   

5p a) CalculaŃi câŃi litri de apă sunt în vasul cubic. 
5p b) CalculaŃi aria laterală a vasului paralelipipedic. 
5p c) CalculaŃi înălŃimea la care se ridică apa în vasul paralelipipedic. 

 

2. Figura 2 reprezintă schiŃa unui rond de flori, circular, care se află în interiorul unei grădini 
dreptunghiulare şi care este tangent laturilor ( )AB  şi ( )CD  ale grădinii în punctele ,M  respectiv 

N . Se ştie că: 9mAB =  şi 6mBC = . 

5p a) CalculaŃi aria rondului. 
5p b) VerificaŃi dacă aria porŃiunii haşurate este mai mică decât aria rondului circular. ( 3,14 3,15π< < ) 
5p c) ArătaŃi că, oriunde am planta doi copaci în zona haşurată a grădinii, distanŃa dintre aceştia este mai 

mică decât 11m.  
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EVALUARE NAłIONALĂ PENTRU ELEVII CLASEI a VIII-a 
Anul şcolar 2010 - 2011 

 Probă scrisă la MATEMATICĂ 
                                                                                                                                    Model           

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE 

SUBIECTUL I 

♦ Se punctează doar rezultatul, astfel: pentru fiecare răspuns se acordă fie 5 puncte, fie 0 puncte. 
♦ Nu se acordă punctaje intermediare. 
SUBIECTUL al II-lea şi SUBIECTUL al III-lea        
♦ Nu se acordă fracŃiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări parŃiale, în 

limitele punctajului indicat în barem. 
 
♦ Pentru orice soluŃie corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă punctajul maxim 

corespunzător.  
♦ Total 100 de puncte din care 10 sunt din oficiu. 
♦ Nota finală se calculează prin împărŃirea punctajului obŃinut la 10. 

SUBIECTUL I                                                                                                                             (30 de puncte) 

1.  13 5p 
2. 10 5p 
3. 40 5p 
4. 54 5p 
5. 45 5p 
6. 31 5p 

SUBIECTUL al II-lea                                                                                                                (30 de puncte) 

1.  Desenează piramida   
Notează piramida   

4p 
1p 

2. 4 3 2 4x− ≤ − ≤  2p 
 2

2
3

x− ≤ ≤  1p 

 { }0,1,2A∩ =ℕ  2p 

3.  Se notează cu x numărul necunoscut; 
6 1

2 0,(3)
3

x
x

−
− =  1p 

 
 

22
1,4(6)

15
=  1p 

 5
0,(45)

11
=  

6 1 15 5

3 22 11

x −
⋅ =  

1

2
x =  

1p 
 

1p 
 

1p 

4.  a) Alegerea corectă a două puncte care aparŃin graficului 4p 

 Trasarea graficului funcŃiei 1p 
 b) ( , 1) ( ) 1fA m G f m− ∈ ⇔ = −  2p 
 ( ) 2 5f m m= − +  1p 
 2 5 1m− + = −  1p 
 3m =  1p 
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5. 
21 1

3 3 3
2 4
 − = − + 
 

 1p 

 
2

3 3
1 3 1

2 4

 
+ = + +  

 
 1p 

 ( ) ( )1 5 1 5 4− ⋅ + = −  

1a = ∈ℤ  

1p 
2p 

SUBIECTUL al III-lea                                                                                                               (30 de puncte) 

1. a) Lungimea muchiei cubului este egală cu 10dm  2p 

 
31000dmcub apăV V= =  

1000litriapăV =  
2p 
1p 

 b) 66dmbP =  2p 

 Aria laterală 2660dml bA P h= ⋅ =  3p 

   

 c) Notăm cu h înălŃimea cerută şi astfel volumul apei este 325 8 1000 dmapăV h= ⋅ ⋅ =  3p 

 5dmh =  2p 

2. a) Raza rondului este 3mr =  2p 

 Aria rondului este egală cu 2 29 mrπ π=  3p 

 b) Aria dreptunghiului este egală cu 254m  2p 

 Aria porŃiunii haşurate este egală cu ( ) 254 9 mπ−  1p 

 Justificarea faptului că 54 9 9π π− <  2p 

 c) Cea mai mare distanŃă dintre două puncte ale dreptunghiului este lungimea diagonalei [ ]AC  2p 

 Folosind teorema lui Pitagora se obŃine 117 mAC =  2p 

 Finalizare: 117 121 11< =  1p 

 
 
 
 


