EXEMPLAR PENTRU ELEV

Republica Serbiа
MINISTERUL ÎNVĂŢĂMÂNTULUI, ŞTIINŢEI ŞI
DEZVOLTĂRII TEHNOLOGICE
INSTITUTUL PENTRU EVALUAREA
CALITĂŢII ÎNVĂŢĂMÂNTULUI ŞI EDUCAŢIEI

EXAMENUL FINAL LA SFÂRŞITUL ÎNVĂŢĂMÂNTULUI ŞI EDUCAŢEI ELEMENTARE

TESTUL

MATEMATICĂ
FORMULAR DE IDENTIFICARE
______________________________________________________________________________________________
PRENUMELE, PRENUMELE UNUIA DIN PĂRINȚI/ALTUI REPREZENTANT LEGAL, NUMELE ELEVULUI

NUMĂRUL DE IDENTIFICARE AL ELEVULUI

ŞCOALA GENERALĂ _______________________________________________________________
LOCALITATEA
_______________________________________________________________
COMUNА
_______________________________________________________________
_________________________________________
SEMNĂTURA PROFESORULUI DE SERVICIU
Rezultatele se pot vedea pe portalul Moja srednja škola: https://mojasrednjaskola.gov.rs prin introducerea numărului unic
de identificare a elevului (parolă de opt cifre a elevului). În scopul preluării testului scanat în format pdf, în partea unde se pot
vedea rezultatele examenului final, este necesar să se introducă codul unic al testului.
Codul unic al testului:
În cazul în care părintele / alt reprezentant legal are cont pe portalul Moj esDnevnik sau are cont pe Portal za elektronsku
identifikaciju eID.gov.rs, prin care accesează portalul Moj esDnevnik, atunci, pe lângă listarea rezultatelor examenului final,
pe portalul Moja srednja skola poate folosi una dintre următoarele servicii electronice: depunerea plângerii privind rezultatele
examenului final, depunerea listei de dorinţe în formă electronică şi depunerea formularului de înscriere pentru şcoala medie.
Тестове, као ни делове тестова, није дозвољено умножавати нити јавно објављивати
без претходне сагласности Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања.
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INDICAŢII DE LUCRU
• Теstul 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.
• În timpul lucrului, poţi folosi creion obişnuit, radieră, riglă, echer şi compas, dar nu şi calculator.
• Scrie răspunsurile şi modul de rezolvare cu pix cu pastă albastră.
• Răspunsul care este scris numai cu creionul, cu pixul cu pastă neagră sau cu pix,,scrii-ştergi” nu va fi recunoscut.
• În problemele cu răspunsuri oferite nu vor fi recunoscute răspunsurile corectate.
• În exerciţiile cu răspunsuri oferite, în care doar un singur răspuns este corect, obţii 0 puncte dacă pe lângă răspunsul
corect marchezi şi vreunul incorect.
• Acordă atenţie faptului că problemele se deosebesc prin modul în care trebuie să dai răspunsul.
• Nu scrie nimic pe codurile QR (

) care se află pe fiecare pagină a testului.

În unele probleme vei alege răspunsul corect astfel încât vei colora cerculeţul corespunzător. În problemele în care
există mai multe răspunsuri corecte, este necesar să colorezi mai multe cerculeţe. Ţine cont de faptul că cerculeţul
trebuie să fie colorat, deoarece numai aşa răspunsul îţi va fi recunoscut.

• Dacă termini mai devreme, predă testul şi ieşi în linişte.

Îţi dorim mult succes la examen!

Тестове, као ни делове тестова, није дозвољено умножавати нити јавно објављивати
без претходне сагласности Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања.
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EXAMENUL FINAL LA SFÂRŞITUL ÎNVĂŢĂMÂNTULUI ŞI EDUCAŢEI ELEMENTARE

TESTUL
MATEMATICĂ
1.

Pentru pregătirea baiaderei este necesar:
0,1 kg ciocolată
0,2 kg nucă măcinată
0,25 kg biscuiți măcinați
0,4 kg zahăr
0,2 kg unt
0,2 l apă
Câte kilograme de biscuți măcinați sunt necesare pentru pregătirea baiaderei după această recetă?
Colorează cerculețul din dreptul răspunsului corect.
kg

2.

kg

kg

kg

kg

În jocul „Strângătorul de aur” pe 6 bani de argint se poate cumpăra 1 ban de aur. Câți bani de aur se pot cumpăra cel mult
pe 40 de bani de argint?
Colorează cerculețul din dreptul răspunsului corect.
5

3.

6

7

8

Ziua programatorilor se marchează în cea de-a 256-a zi din an. Este ales numărul 256, deoarece reprezintă gradul cu baza
2. Care este acel grad?
Colorează cerculețul din dreptul răspunsului corect.
6

7

2

4.

2

8

2

9

2

În imagine este redat dreptunghiul ABCD. Care este aria lui în dependență de necunoscuta x?
Colorează cerculețul din dreptul răspunsului corect.
A = 3x
A = 4x
A = 7x
A = 12x
A = 7x

2

A = 12x

2

Тестове, као ни делове тестова, није дозвољено умножавати нити јавно објављивати
без претходне сагласности Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања.
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5.

Cât este lungimea catetei AC a triunghiului dreptunghic ABC redat în imagine?
Colorează cerculețul din dreptul răspunsului corect.
2 cm
10 cm
12 cm
20 cm
50 cm

6.

Colorează cerculețele de sub două imagini în care figurile sunt congruente.

7.

Sora Marinei are exact 38 de luni şi a început să meargă la grădiniţă. Când va împlini 4 ani, ea va trece în grupa mare.
Peste câte luni va trece ea în grupa mare?
Colorează cerculețul din dreptul răspunsului corect.
peste 8 luni
peste 10 luni
peste 12 luni
peste 34 luni
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Тестове, као ни делове тестова, није дозвољено умножавати нити јавно објављивати
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8.

Pe grafic este redat numărul total de vite, porci și oi în trei regiuni din Serbia pe data de 1 decembrie 2020.

Colorează cerculețele din dreptul propozițiilor adevărate.
Cei mai mulți porci au fost în Voivodina.
În regiunea Serbia de Sud și Serbia de Est au fost mai puține oi decât vite.
În Voivodina au fost mai puține oi decât porci.
Cele mai puține vite au fost în regiunea Šumadija și Serbia de Vest.

9.

Pe hârtia de ciocolată scrie că aceasta conține 70% cacao. Câte grame de cacao sunt în 150 de grame de ciocolată?
Colorează cerculețul din dreptul răspunsului corect.
70 grame

10.

100 grame

Care este valoarea expresiei

dacă

105 grame

135 grame

?

Colorează cerculețul din dreptul răspunsului corect.
–3

–1

Тестове, као ни делове тестова, није дозвољено умножавати нити јавно објављивати
без претходне сагласности Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања.
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11.

Colorează cerculețul din dreptul egalității adevărate, oricare ar fi x ≠ 0.
5

3 2

3

7

5

3 2

3

10

5

3 2

3

13

5

3 2

3

27

(x ‧ x ) : x = x

(x ‧ x ) : x = x
(x ‧ x ) : x = x
(x ‧ x ) : x = x

12.

Paracetamol se folosește pentru reducerea temperaturii ridicate a corpului. Dozarea în acest scop se face după cum se
poate vedea în tabelul de mai jos.
Grautatea

Doza recomandată de paracetamol

Până la 10 kg

7,5 miligrame pe un kilogram de greutate

Peste 10, dar nu mai mult de 50 kilograme

15 miligrame pe un kilogram de greutate

Peste 50 kilograme

1 gram

Mirela are 40 de kilograme și are febră. Conform tabelului, cât paracetamol trebuie sa ia Mirela?

Colorează cerculețul din dreptul răspunsului corect.
7,5 miligrame
15 miligrame
30 miligrame
60 miligrame
300 miligrame
600 miligrame
1 gram
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Тестове, као ни делове тестова, није дозвољено умножавати нити јавно објављивати
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13.

Cât este măsura unghiului x redat în imagine?

Colorează cerculețul din dreptul răspunsului corect.

x = 17°
x = 73°
x = 90°
x = 163°

14.

Meşterul Mircea trebuie să toarne 4 stâlpi de beton identici, în formă de prismă. Baza stâlpului trebuie să fie un pătrat a
3

cărui lungime a unei laturi este de 0,2 m, iar înălţimea planificată a stâlpului este de 3 m. El a pregătit 0,5 m de beton.
Va putea să toarne acești 4 stâlpi de beton pregătit și care va fi diferența dintre cantitatea de beton necesară și cea
pregătită?
Colorează cerculețul din dreptul răspunsului corect.
3

Nu va putea să toarne stâlpii, îi va lipsi 9,1 m de beton.
3

Nu va putea să toarne stâlpii, îi va lipsi 0,02 m de beton.
Va putea să toarne stâlpii și nu îi va rămâne nimic din betonul pregătit.
3

Va putea să toarne stâlpii și îi va rămâne 0,02 m de beton.
3

Va putea să toarne stâlpii și îi va rămâne 0,38 m de beton.

Тестове, као ни делове тестова, није дозвољено умножавати нити јавно објављивати
без претходне сагласности Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања.
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15.

În țara imaginară Matematilia în circulație este moneda alfa. Familia Decart călătorește în țara Fizicus în care este în
circulație moneda omega și unde pentru un alfa se poate cumpăra 0,01 omega. La schimbul valutar au schimbat 98 304
alfa în omega. Câți omega au obținut?
Colorează cerculețul din dreptul răspunsului corect.
98,304

16.

983,04

9 830,4

983 040

9 830 400

Comisia formată din opt membri evaluează proiectul cu nota de la unu la cinci. Numărul de puncte pe care l-a obținut
proiectul reprezintă media aritmetică a tuturor notelor membrilor comisiei și este redată sub formă de steluță pe pagina de
internet a organizatorului concursului. De exemplu,
dacă proiectul a obținut un punct, pe pagina de internet apare
dacă a obținut un punct și jumătate, pe pagina de internet apare
iar dacă proiectul a obținut numărul maxim de puncte apare

.

Pe grafic sunt redate notele proiectului „Școala verde”

Colorează cerculețul din dreptul imaginii în care este redat numărul de puncte pe care l-a obținut proiectul „Școala verde”.
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Тестове, као ни делове тестова, није дозвољено умножавати нити јавно објављивати
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17.

Numărul x este cel mai mic număr natural care trebuie adăugat numărului 3 514, astfel încât suma lor să fie
divizibilă cu 2, dar și cu 9. Cărui interval aparține numărul x?
Colorează cerculețul din dreptul afirmației corecte.
0<x<4
3<x<8
7 < x < 12
11 < x < 16
15 < x < 20

18.

Exprimă aria figurii din imagine sub forma unui trinom în dependență de variabila x.
Scrie modul de rezolvare.

A = __________________________

Тестове, као ни делове тестова, није дозвољено умножавати нити јавно објављивати
без претходне сагласности Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања.
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19.

În imagine este redat logo companiei „Ursulețul nostru” care are forma unui triunghi echilateral înscris în cerc. Logo va
fi desenat pe partea fațadei care are forma unui pătrat cu latura de 4 m. Cât trebuie să fie lungimea laturii triunghiului,
dacă pe această parte a fațadei se va desena cel mai mare logo posibil?
Scrie modul de rezolvare.

Lungimea laturii triunghiului trebuie să fie _________ m.

20.

Conform unui studiu, s-a ajuns la concluzia că din semința de tip ТА011 se obține cu 20% mai mult porumb decât din
semința de tip ТB021. După estimările acestui studiu, cât porumb s-ar obține din semința de tip ТB021, dacă din semința
de tip ТA011 s-au obținut 600 tone de porumb?
Scrie modul de rezolvare.

Din semința de tip ТB021 s-ar obține ____________ tone de porumb.
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Тестове, као ни делове тестова, није дозвољено умножавати нити јавно објављивати
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