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TESTUL

MATEMATICĂ

INDICAŢII PENTRU LUCRU

•	 Testul pe care trebuie să-l rezolvi conţine 20 de probleme. Pentru rezolvarea testului sunt 
prevăzute 120 de minute. 

•	 Problemele nu trebuie să le rezolvi în ordinea în care sunt date.

•	 Ţine cont de faptul că problemele diferă prin felul în care trebuie să dai răspunsul (completare, 
încercuire, legare, subliniere, etc).

•	 În timp ce lucrezi, poţi folosi creionul obişnuit, radiera, liniarul, echerele şi compasul, dar nu 
ai voie să foloseşti calculatorul.

•	 Răspunsurile şi modul de rezolvare scrie-le cu pixul.

•	 Răspunsul scris numai cu creionul nu va fi luat în considerare, dar nici răspunsul care este 
şters şi corectat.

•	 Pe această pagină şi pe ultima pagină nu scrie nimic, dar nici în pătratul din dreapta 
exerciţiului. 

•	 Dacă vei termina mai mai repede decât ceilalţi, vei preda testul şi vei ieşi în linişte.

Îţi dorim mult succes la examen!

* 



МАТ RUM 3 

1. Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.

În scriеrеа zecimală valoarea fracției 
5
7  este:

а) 1,4
b) 1,5
c) 1,6
d) 7,5

2. Aplicând operațiile marcate, completează spațiile libere cu valorile corespunzătoare.

1,4 –5 1,5 –5

:

· +

3. La aniversarea terminării școlarizării Ion a cumpărat o cutie de baloane pentru a împodobi sala școlii. 
După ce fiecare dintre prietenii lui Ion a luat câte șapte baloane, în cutie nu a mai rămas niciun balon. 
Câte baloane au fost în cutia pe care a cumpărat-o Ion?

Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.

а) 244
b) 245
c) 246
d) 247

4. Încercuieşte litera din faţa numărului care este soluția ecuației 2 + 2x = 2,2.

а) 0,1
b) 0,55
c) 1
d) 2,1



4 МАТ RUM 

5. Nicu trebuie să rotească racheta cu un anumit unghi și să o lanseze spre planeta Pluran, pentru a 
depăși un anumit nivel dintr-un joc. Are le dispoziție unghiurile de 60°, 90°, 150° și 180°. Scrie în 
fiecare unghi măsura corespunzătoare, astfel încât Nicu să depășească nivelul respectiv.

1 2

3 4

6. În imagine sunt redate câteva insule. Cu A, B și C sunt notate porturile, iar liniile reprezintă traseele 
vapoarelor din port în port. Determină cea mai mică distanţă dintre portul A şi portul B.  
Scrie modul de rezolvare.

Distanţa cea mai mică dintre portul A și portul B este de __________ km.

AC

B

12 km

5 km



МАТ RUM 5 

7. Mircea și-a cumpărat o cască și a plătit factura cu bancnotele din imagine, dar a avut de primit rest. 
Cât a plătit Mircea casca?

 

Mircea a plătit casca ___________ dinari.

8. Determină coordonetele punctului A din imagine. 

A(_______, _______)

9. În două despărțăminte de clasa a opta s-a dat teza la matematică. Rezultatele sunt reprezentate pe 
graficul care urmează.

2

4

6

8

10

12

Notele le teză

N
um

ăr
ul

 d
e 

el
ev

i

despărțământul А

despărțământul B

21 3 4 5

Câți elevi din despărțământul B au luat nota 3?

Din despărțământul B, ____________ elevi au luat nota 3.

0

1

1 x

y

A



6 МАТ RUM 

10. Maria vrea să cumpere un tort a cărui masă este de 13
2

kg. În imagine este dată oferta de torturi și 

masele lor. Încercuiește numărul dedesubt de tortul pe care trebuie să-l cumpere Maria. 

3,6 kg 3,8 kg 3,25 kg 3,75 kg

1 2 3 4

11. Calculează valoarea expresiei (2а + b) · c + |a – c|,
dacă а = –1,25,
b este opusul numărului a,
iar c este valoarea reciprocă a diferenței a – b.
Scrie modul de rezolvare.

(2а + b) · c + |a – c| = ____________

12. Completează tabelul.

x 16
25
64

0,09 (–6)2

x



МАТ RUM 7 

13. Fie polinoamele: A = a + 3, B = 2a – 1 și C = 2a2 + 5a – 2.
Scrie mai simplu expresia  А ∙ B – C.
Scrie modul de rezolvare.

А · B – C = ____________

14. Calculează aria conului drept, dacă raza bazei are 9 cm, iar generatoarea are 15 cm.
Scrie modul de rezolvare.

A = ____________ cm2



8 МАТ RUM 

15. Tetrisul este un joc video logic care a apărut în 6 iunie 1984. În jocul acesta se folosesc figuri formate 
din patru pătrate congruente. Unele dintre figurile care se folosesc în jocul tetris sunt redate în 
imagine. Încercuieşte numărul dedesubt de fiecare figură care are mai mult de o axă de simetrie.

1 2 3 4 5 6 7

16. Cea mai bună atletă din Serbia, Ivana Španović, după Jocurile Olimpice din Rio, a depășit recordul său 
personal și național la sărituri, pe Terazije, în Belgrad. Lungimile acestor sărituri sunt date, în serii, în 
tabel.

Seria 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Lungimea săriturii 7,10 m 6,74 m 6,97 m 7,03 m 6,80 m 6,82 m

Cu ajutorul datelor din tabel, calculează cu câți centimetri este mai bună săritura record, decât media 
lungimilor săriturilor.
Scrie modul de rezolvare.

Săritura record este mai bună cu ____________ centimetri decât media lungimilor săriturilor.



МАТ RUM 9 

17. Determină suma tuturor valorilor întregi nenegative ale variabilei x, astfel încât expresia 
2 1 2 1 ( 3) ( 1)

2 2
x x x x− +

⋅ − + ⋅ − să fie mai mare decât numărul –7.

Scrie modul de rezolvare.

Suma cerută este ____________. 



10 МАТ RUM 

18. Calculează perimetrul figurii pe care o determină partea din cerc redată în imagine.
Scrie modul de rezolvare. 

P = ________________ cm

6 cm

6 cm

O

A B



МАТ RUM 11 

19. Lucian a determinat înălțimea copacului (AC) cu ajutorul teoremei lui Thales. A folosit un băț cu 
lungimea de 1 m (DE) și a măsurat lungimea umbrei bățului (DB) și a copacului (AB). În imagine este 
redată schița făcută de Lucian, în care a scris datele măsurătorilor. Determină înălțimea copacului 
(AC) cu ajutorul schiței.
Scrie modul de rezolvare. 

AC = ____________ m

20. În diagramă este redat numărul de alegători care au votat la alegeri, în funcție de vârstă. Câte persoane 
au votat în total, dacă se știe că au ieșit la urne 32 000 de alegători cu vârsta între 31 și 45 de ani?
Scrie modul de rezolvare. 

La urne s-au prezentat în total ____________ persoane.

A B

E

D

C

6,3 m

1,4 m

1 m

Vârsta alegătorilor

18 – 30

31 – 45

46 – 60

60+

16 %16 %

10 %

41 %41 %

33 %33 %


