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Model de test pentru examenul de evaluare na

 

Subiectul I. Pe foaia de examen scrie

 

5p  1. Rezultatul calculului 800

5p  2. Produsul numerelor întregi din mul

5p  3. Inecuația x3
2

10x
≥

+

5p  4. În figura alăturată, triunghiul ABC este dreptunghic în A, m
unghiului B este de 30°, iar [CD este bisectoarea unghiului ACB. 
Să se calculeze măsura unghiului BDC.

5p  5. Aria laterală a prismei patrulatere regulate 

egală cu 2cm 20 . Atunci aria dreptunghiului 
cm2. 

5p  6. În diagrama de mai jos sunt reprezenta
numărul croaților a fost egal cu 32, afla

 

 

 

 

 

 

Subiectul al II-lea.Pe foaia de examen scrie

5p  1. Desenați pe foaia de examen un trunchi de piramid
'C'B'ABCA . 

5p  2. Fie 2)532(a += și 
media geometrică a numerelor a 

5p  3. Numărul băieților dintr

ca, alegând un elev din clasă, acesta s

din clasă.  

4 . Fie funcția f(x),:f →  RR

5p  a). Reprezentați grafic func

5p  b). Determinați punctele de pe graficul lui f cu ordonata egal
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Model de test pentru examenul de evaluare naţional

- clasa a VIII-a - 

Pe foaia de examen scrieți numai rezultatele (30 puncte). 

. Rezultatul calculului 800-714:7 este ......... 

. Produsul numerelor întregi din mulțimea 10} ,(-3) ,3 ,4{A 22−
−= este egal cu .........

x are ca mulțime de soluții intervalul ......... 

ă ă, triunghiul ABC este dreptunghic în A, măsura 
unghiului B este de 30°, iar [CD este bisectoarea unghiului ACB.  

sura unghiului BDC. 

ă a prismei patrulatere regulate 'D'C'B'ABCDA  este 

. Atunci aria dreptunghiului 'A'ACC este egala cu ...... 

. În diagrama de mai jos sunt reprezentați participanții la o tabără interna
ilor a fost egal cu 32, aflați numărul total de participanți.  

Pe foaia de examen scrieți rezolvările complete (30 puncte).

i pe foaia de examen un trunchi de piramidă triunghiulară regulat

i .)532(b 2
−=  Arătați că diferența dintre media aritmetic

 a numerelor a și b este egală cu 24. 

ților dintr-o clasă este cu 3 mai mic decât numărul fetelor. Probabilitatea 

ca, alegând un elev din clasă, acesta să fie băiat este egală cu .
11

5
 Aflați numă

.3x2f(x) +−=  
ți grafic funcția f.  

ți punctele de pe graficul lui f cu ordonata egală cu inversa abscisei. 

ţională 

este egal cu ......... 

ă ă internațională. Știind că 

puncte). 

ă regulată, notat  

a dintre media aritmetică și 

ărul fetelor. Probabilitatea 

ărul total de elevi 

 cu inversa abscisei.  
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5p  c) Se consideră expresia ( ) {-1,1}.-  x,
x1

1x2x:1
1x
2x4)x(E

2

2
R∈

−

++−
−
+=  Demonstrați că 

E(x)=-3, pentru orice {-1,1}.-x R∈  
 

Subiectul al III-lea.Pe foaia de examen scrieți rezolvările complete (30 puncte). 

1. ABCD este un trapez dreptunghic cu CD, ||AB ,90)BAD(m °=∠ AB = 12 cm,  

AD = 6 cm și CD = 3 cm.  

5p   a). Calculați aria trapezului. 

5p   b). Demonstrați că perimetrul trapezului depașește 31,5 cm. 

5p   c). Demonstrați că .BDAC ⊥  

2. În piramida tringhiulară regulată VABC, AB = 6cm, M și N sunt mijloacele laturilor [AB], 
respectiv [AC], iar triunghiul VMN este echilateral.  

5p   a). Demonstrați că aria bazei piramidei este egală cu 39 cm2. 

5p   b). Încap in piramidă 13 ml de lichid?  

5p   c). Demonstrați ca ).VBC(VA ⊥  

 

Prof. Marcelina Popa  


