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EVALUARE  NAȚIONALĂ  - SIMULARE  1 

Nr. 2 

SUBIECTUL I 

Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect. (30 de puncte) 

5p 1. Dintre numerele 34, 43, 75 și 91 este prim numărul:

a) 34

b) 43

c) 75

d) 91

5p 2. Un obiect costă 360 lei. După o reducere cu 60% obiectul costă:

a) 160 lei

b) 144 lei

c) 300 lei

d) 148 lei

5p 3. Scriind ca interval mulțimea A = {x𝜖ℝ/ 5 − 3(2𝑥 + 1) > - 4}, obținem:

a) (1,+∞)

b) (- 1, +∞)

c) (-∞, 1]

d) (-∞, 1)

5p 4. Se dau numerele a = 4 - √7 și b = 4 + √7. Diferența dintre media aritmetică și media

geometrică a celor două numere este: 

a) 1

b) 2

c) 3

d) 4

5p 5. În tabelul de mai jos sunt prezentate temperaturile înregistrate într-o săptămână:

Diferența dintre cea mai mare și cea mai mică temperatură este: 

a) 13

b) 12

c) 3

d) 2

Ziua Luni Marți Miercuri Joi Vineri Sâmbătă Duminică 

Temp.(0C) 3 7 2 -1 0 - 4 - 5 

5p 6. La ora de educație fizică, elevii s-au așezat în șir. Maria are în față 9 elevi și în spate

15 elevi. Maria afirmă: “Șirul este format din 25 de elevi”. Afirmația Mariei este: 

a) adevărată

b) falsă
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SUBIECTUL al II-lea 

Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect. (30 de puncte) 

5p 1. În figura alăturată sunt reprezentate punctele coliniare A, B, C, D și E. Simetricul

punctului B față de punctul C este punctul: 

a) C

b) A

c) E

d) D
 

5p 2. Dreptele MN și BC din figura alăturată sunt paralele. Dacă ∢ NMC = 300 și

∢ ACB= 800, atunci măsura unghiului MNC este egală cu: 

a) 1100

b) 1000

c) 900

d) 700

5p 3. Punctele A, B și C din figura alăturată marchează pozițiile a trei corturi dintr-un

camping. Corturile B și C sunt amplasate pe malul unui râu. Dacă triunghiul ABC este 

isoscel (AB=AC) cu perimetrul egal cu 72 m și AB + BC = 46 m, atunci distanța de la 

cortul A la râu (BC) este egală cu: 

a) 16 m

b) 20 m

c) 24 m

d) 26 m

5p 

N M 

A 

B C 

A 

B C 
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4. Figura alăturată reprezintă schița unui teren de sport în formă de pătrat MNPQ cu 

latura egală cu 10 m. terenul e înconjurat de o pistă de alergare cu lățimea de 2 m. aria 

suprafeței pistei de alergare este egală cu: 

a) 96 m2 

b) 44 m2 

c) 20 m2 

d) 196 m2    
 

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

5p 5. Cercul din figura alăturată are lungimea egală cu 10π cm. Lungimea coardei AB este 

egală cu:  

a) 5 cm 

b) 10 cm 

c) 20 cm 

d) 2√10 cm 
 

                                  

                                  

                                  

                                  

5p 6. În figura alăturată este reprezentat cubul 

ABCDA’B’C’D’.  Măsura unghiului dintre dreptele 

BD și D’C’ este: 

a) 600 

b) 900 

c) 300 

d) 450 

 

                                  

                                  

                                  

                                  

 

 

 

 

 

 

B A O 
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SUBIECTUL al III-lea 

Scrieți rezolvările complete.       (30 de puncte) 

 

5p 1. Un șoarece de câmp are în galerie boabe de porumb. Dacă ar mânca zilnic, în mod 

egal, câte 10, 12 sau 25 de boabe, i-ar rămâne de fiecare dată 3 boabe. 

(2p) a) Ar putea să aibă șoarecele, în galerie, 123 de boabe? Justifică răspunsul dat! 

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

 

(3p) b) Află dacă numărul boabelor din galerie ar putea fi consumat, zilnic, mâncând 

câte 21 de boabe, fără a rămâne vreun rest, știind că este cel mai mare număr de trei 

cifre care îndeplinește condițiile din enunț. 

 

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

 

5p 2.  Se dă expresia 

𝐸(𝑥) = (𝑥 − 3)2 − (𝑥 − 3)(𝑥 + 3) − 𝑥2 + 6𝑥 − 9,     unde 𝑥 ∈ ℝ. 

(2p) a) Arată că 𝐸(𝑥) = 9 − 𝑥2. 
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(3p) b) Arată că 𝐸(𝑥) > 7 − 2𝑥2 + 𝑥, pentru orice număr real 𝑥.

5p 3. Se consideră numerele

𝒂 = (
𝟏

√𝟐
+
𝟐

√𝟖
+

𝟑

√𝟏𝟖
+

𝟒

√𝟑𝟐
+

𝟓

√𝟓𝟎
) :
𝟏𝟎

√𝟐
 ș𝐢 𝒃 =

𝟏

𝟐
+
𝟏

𝟒
+
𝟏

𝟔
+
𝟏

𝟖
+
𝟏

𝟏𝟐
. 

(2p) a) Arată că 𝑎 =
1

2
. 
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(3p) b) Calculează numărul 𝑐 = (7𝑎 − 4𝑏)2021. 
 

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

 

 

5p 4.  În figura următoare, Δ𝐴𝐵𝐶 are �̂� = 90°, 𝐷 și 𝐸 sunt 

mijloacele laturilor 𝐴𝐵 și 𝐴𝐶, 𝐴𝐶 = 6√3 𝑐𝑚, iar 𝐵𝐶 = 12 𝑐𝑚. 

 

(2p) a) Arată că aria Δ𝐴𝐵𝐶 este egală cu 18√3 𝑐𝑚2. 
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(3p) b) Dacă 𝐶𝐷 ∩ 𝐵𝐸 = {𝐺}, calculează aria patrulaterului 𝐴𝐸𝐺𝐷. 
 

5p 5. În figura următoare, 𝐴𝐵𝐶𝐷 este dreptunghi, 𝐸 este

mijlocul lui 𝐶𝐷, 𝐹 este punctul de intersecție a 

dreptelor 𝐴𝐶 și 𝐵𝐸, iar 𝐴𝐵 = 12 𝑐𝑚 și 𝐵𝐶 = 9 𝑐𝑚. 

(2p) a) Arată că 𝐹𝐶 = 5 𝑐𝑚. 
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(3p) b) Calculează distanța de la 𝐹 la 𝐴𝐷. 

 

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

 

 



32 

5p 6. În figura următoare, 𝑉𝐴𝐵𝐶𝐷 este piramidă
patrulateră regulată, punctele 𝑀, 𝑁 și 𝑃 sunt 
mijloacele muchiilor 𝐴𝐵, 𝑉𝐵 și, respectiv, 𝑉𝐶. 
Dreptele 𝑁𝑃 și 𝑉𝐴 fac un unghi de 60∘. 

(2p) a) Arată că 𝑁𝑃 ∥ (𝑉𝐴𝐷). 

(3p) b) Determină măsura unghiului format de 𝑀𝑁 cu planul (𝐴𝐵𝐶). 
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