
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 

 

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. 
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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 

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. 
 

 I. FELADAT – A vizsgalapra csak az eredményeket írjátok!                                          (30 pont) 

5p 1. Ha 31 7 9 20x− + − = , akkor az x szám értéke …. 
5p 2. Egy biciklis egy lejtın 20 perc alatt megy fel. Lefele ugyanezen a lejtın a biciklis sebessége 

kétszer akkora, mint felfele. A biciklis ... perc alatt ereszkedik le a lejtın. 
5p 3. Egy 15%-os árcsökkentés után egy tolltartó ára 34 lej. A tolltartó eredeti ára … lej volt.  

5p 4. Egy téglalap hosszúsága 9 cm és szélessége a hosszúság 
2

3
 része. A téglalap területe ... 2cm . 

5p 5. Adott az 1. ábrán látható  ALGORITM kocka. Az AM  és LG  egyenesek által alkotott szög 

mértéke … o . 
                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
   

5p 6. Az alábbi ábrán egy osztály II. félévi matematika dolgozatainak eredményei vannak feltüntetve. 
Az osztályban levı tanulók száma …. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A L 

G O 

T M 

I R 

1. ábra 

Az n osztályzatot 
elért tanulók száma  
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II. FELADAT – A vizsgalapra írjátok le a részletes megoldásokat!                              (30 pont) 

5p 1. Rajzolj a vizsgalapra egy szabályos négyoldalú gúlát, amelynek alapja ABCD és csúcsa V. 

5p 2. Adott az { }/ 3 2 4A x x= ∈ − ≤ℝ  halmaz. Határozd meg az A∩ℕ  halmazt! 

     5p 3. Ha egy ismeretlen szám kétszeresébıl kivonunk 0,(3) -at, majd a különbséget elosztjuk  

1,4(6) -tal, eredményül 0,(45) -öt kapunk. Határozd meg az ismeretlen számot! 

 4.  Adott az :f →ℝ ℝ , ( ) 2 5f x x= − +  függvény. 

5p a) Ábrázold grafikusan az  f  függvényt! 
5p b) Határozd meg az  m  valós számot, ha az  ( , 1)A m −  pont rajta van az  f  függvény grafikus képén! 

5p 5. Igazold, hogy az ( ) ( )
221 3

3 1 1 5 1 5
2 2

a
  = − + + + − ⋅ +       

 szám egész szám! 

 

III. FELADAT – A vizsgalapra írjátok le a részletes megoldásokat!                              (30 pont) 

 
1. Egy  1m  élhosszúságú kocka alakú edény tele van vízzel. Az egész vizet  áttöltik egy 10 dm  

magasságú téglatest alakú edénybe, amely alapjainak méretei 25dm  és 8dm.   

5p a) Számítsd ki hány liter víz van a kocka alakú edényben! 
5p b) Számítsd ki a második, téglatest alakú edény oldalfelszínét! 
5p c) Milyen magasságig emelkedik a második, téglatest alakú edényben a víz? 

 

2. A 2. ábrán egy körlap alakú virággrupp  tervrajza látható, amely egy téglalap alakú kertben 
található. A virággrupp a kert ( )AB  és ( )CD  oldalait az ,M  illetve N  pontokban érinti. Tudjuk, 

hogy 9mAB =  és 6mBC = . 

5p a) Számítsd ki a virággrupp területét! 

5p 
b) Vizsgáld meg, hogy a satírozott rész területe kisebb-e a körlap alakú virággrupp területénél! 
( 3,14 3,15π< < ) 

5p c) A kert satírozott részére ültetnek két fát. Igazold, hogy a két fa közötti távolság kisebb, mint 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 



Ministerul EducaŃiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului 
Centrul NaŃional de Evaluare şi Examinare 

 

Probă scrisă la Matematică  
Barem de evaluare şi de notare  
 

7 

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 

 
 
 
 


