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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. 



 

 
2 

 

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. 
 

 ЗАВДАННЯ I – На екзаменаційному листку напишіть тільки результати.         (30 балів) 

5б 1. Якщо 31 7 9 20x− + − = , то число x дорівнює …. 

5б 2. Велосипедист піднімається по нахиленій дорозі за 20 хвилин. При спуску, тієї ж нахиленої 
дороги, велосипедист збільшує свою швидкість удвічі. Час за який велосипедист спуститься 

по нахиленій дорозі є ... хвилин. 

5б 3. Після 15% знижки, пенал коштує 34 леїв. Початкова ціна пенала була … леїв.  

5б 4. Прямокутник, довжина якого 9 cм, а ширина рівна 
2

3
 з довжини, має площу рівну... 2cм . 

5б 5. Розглядають куб ALGORITM , який поданий на малюнку 1. Міра кута між прямими AM  i 

LG  дорівнює … o . 

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

   

5б 6. На нижчеподаному малюнку, подані результати отримані всіма учнями деякого класу за 

письмову роботу з математики за другий семестр. Число учнів даного класу дорівнює …. 
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Малюнок 1 

 

Число  учнів 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

4 5 6 7 8 9 10 

Оцінка  

отримана  за 
письмову 

роботу   



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

 

Probă scrisă la Matematică 
 

5 

 

ЗАВДАННЯ II - На екзаменаційному листку напишіть повні розв’язки . (30 балів) 

5б 
1. На екзаменаційному листку намалюйте правильну чотирикутну піраміду, основа якої 

ABCD, а вершина V. 

5б 2. Розглядають множину { }/ 3 2 4A x x= ∈ − ≤ℝ . Перелічіть елементи множини A∩ℕ . 

     5б 3. З подвійного невідомого числа віднімають 0,(3) . Отриману різницю ділять на 1,4(6)  i 

отримують результат 0,(45) . Визначте невідоме число. 

 4.  Розглядають функцію :f →ℝ ℝ , ( ) 2 5f x x= − + . 

5б a) Побудуйте графік функції f. 

5б b) Визначте дійсне число m, для якого точка ( , 1)A m −  знаходиться на графіці функції f . 

5б 5. Докажіть, що число ( ) ( )
22

1 3
3 1 1 5 1 5

2 2
a

  = − + + + − ⋅ +       
 - ціле.  

 ЗАВДАННЯ III - На екзаменаційному листку напишіть повні розв’язки . (30 балів) 

 
1. Посудина кубічної форми, з довжиною ребра 1м , наповнена водою. Спорожняють від води 
посудину кубічної форми у посудину форми прямокутного паралелепіпеда, висота якої 10 дм  

а розміри основи становлять 25 дм і 8 дм 

5б a) Обчисліть, скільки літрів води міститься у посудині кубічної форми. 

5б b) Обчисліть бічну поверхню посудини форми прямокутного паралелепіпеда. 

5б c) Обчисліть висоту до якої піднімається вода у посудині форми прямокутного 
паралелепіпеда. 

 

2. Малюнок 2 зображає схему грядки квітів кругової форми, яка знаходиться всередині 

прямокутного садка i яка дотична до сторін ( )AB  i ( )CD  садка в точках M та N . Відомо, що: 

9AB м=  i 6BC м= . 

5б a) Обчисліть пощу грядки. 

5б b) Перевірте, чи заштрихована площа є меншою від площі круглої грядки. ( 3,14 3,15π< < ) 

5б c) Докажіть, що якщо посадимо де-небудь два дерева у заштрихованій площі садка, відстань 
між ними є меншою від 11 м 
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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. 
2

1 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 

 

 
 
 


