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Dragi elevi, 

 Aveţi în faţă Culegerea de probleme de matematică. Culegerea aceasta este indicată pentru a 
exersa şi pentru a vă pregăti să susţineţi examenul final. Exerciţiile din culegere sunt clasificate, după 
complexitatea cerinţelor, pe nivele şi anume: nivelul de bază, mediu şi avansat. În cadrul fiecărui nivel, 
exerciţiile sunt clasificate pe capitole şi anume: Numere şi operaţii cu numere, Algebră şi funcţii, Ge-
ometrie, Măsurarea şi Prelucrarea de date. Ultima parte din culegere conţine soluţiile problemelor, 
dar şi lista standardelor de învăţământ care se urmăresc prin problemele din culegere. Soluţiile prob-
lemelor nu conţin căile de rezolvare, ci numai rezultatele, pentru a vă permite să rezolvaţi problemele 
în mai multe moduri.
 Testul pe care îl veţi rezolva la examenul final conţine probleme prin care se verifică măsura în 
care sunt realizate standardele de instruire la toate cele trei nivele – de bază, mediu şi avansat. 
 Vă urăm noroc şi succes în muncă!
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NIVELUL DE BAZĂ
Numere şi operaţii cu numere

1. Cum vei scrie numărul opt sute de mii patru sute opt?

 Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.

 а) 804 008; 
 b) 840 008;
 c) 84 008;
 d) 800 408.

2. Leagă aşa cum este indicat

3. Încercuieşte numărul din faţa răspunsului corect. 
Doi întregi şi şaptesprezece miimi este numărul:

а) 2,17; 
b) 2,017;
c) 2,170;
d) 2,0017.

4. Scrie, cu cuvinte, numărul dat.

а)  
2
3 ;

b) 302 807;

c) 2,15;

d) 2,5;

e) 1 000 007.

Trei cincimi • •
 
13
5

Cinci treisprezecimi • • 3,05

Cinci întregi şi treisprezece miimi • •
 
 3
5

Cinci treimi • • 5,013

Trei întregi şi cinci sutimi • •
 
5
3
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5. Scrie  numărul cu ajutorul cifrelor:

 a) treizeci de mii douăzeci;
 b) cinci mii douăzeci şi cinci;
 c) trei întregi şi opt miimi;
 d) zece şeptimi;
 e) doi întregi şi trei sute opt miimi.

6. Scrie sub forma zecimală numerele care urmează.

 a) O sută unu întregi şi nouăsprezece sutimi;
 b) Unsprezece întregi şi nouă miimi;
 c) O sută unu întregi şi o sută nouăsprezece  miimi;
 d) Unsprezece  întregi şi o sută nouă  miimi;
 e) O sută unu întregi şi nouăsprezece  miimi.

7. În anul 2008 Parisul a avut 10 430 000 de locuitori. 
 Cum exprimăm prin cuvinte numărul de locuitori?
 Încercuieşte numărul din faţa răspunsului corect.
 a) O sută de milioane patru sute treizeci de mii;
 b) Zece milioane patruzeci şi trei de mii;
 c) Zece milioane patru sute treizeci de mii;
 d) Un milion patru sute treizeci de mii.

8. Fie numerele:

 –16 –3 5  
5
3  52 –62 –3,5 0,365 365

 Încercuieşte numerele întregi pozitive şi subliniază numerele întregi negative.

9. Leagă numărul cu exprimarea sa prin cuvinte aşa cum este indicat.

 113 •
• O mie treizeci şi trei

• un întreg şi o treime 

1 033 • • un întreg şi treizeci şi trei de miimi

 

100
331 • • un întreg şi trei sutimi

1,3 • • un întreg şi trei zecimi 

1,033 • • un întreg şi treizeci şi trei de sutimi
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10. Leagă fracţia cu scrierea sa în forma zecimală.

11. Completează tabelul aşa cum este indicat.

Fracţia 
 

 

8
3  

4
1

25
3  

2
5

10
7

1000
15

Scrierea zecimală 
a fracţiei 

respective
0,375

12. Completează tabelul aşa cum este indicat.
  

 
2
1  

5
2  

2
17  

4
12

0,5 1,6 9,3 0,23

13. Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.
Numărul 0,75 este egal cu fracţia:

а)  
4
1 ;

b)  
75

100; 

c)  
4
3 ; 

d)  
10
75 .

 
10
21

• • 21

 
100
21

• • 0,21

 
1000

21
• • 2,1

 
1

21
• • 0,021
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14. Încercuieşte-l pe DA, dacă egalitatea este adevărată sau pe NU, dacă egalitatea este falsă.

7
17,0 = DA NU

 
100
7777,0 = DA NU

 

1000
7007,0 = DA NU

 
100
77777,7 = DA NU

15. În ce oraş, temperatura aerului este înregistrată cea mai aproape de zero?
Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.
а) Vranje −2°C;
b) Belgrd −8°C;
c) Subotica −12°C;
d) Niš −5°C.

16. În jocul video, „Zecimala” învinge jucătorul care realizează punctajul cel mai mare.  
  Jucătorii au realizat punctajul, după cum urmează: 

   Mihai:  125,32 puncte;
   Ela:  152,28 puncte;
   Sorin:  152,18 puncte;
   Maria:  125,03 puncte.

  Ce jucător a ocupat locul trei?
Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.
a) Mihai;
b) Ela;
c) Sorin;
d) Maria.

17. Scrie numerele ce urmează în ordine crescătoare, începând cu cel mai mic.

 
2
3

− , 2
5

− , 0, 1
2

− , 3
4

−  

Numerele scrise, în ordine crescătoare, începând cu cel mai mic: ___<___<___<___<___
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18. Care dintre numerele 1,375; 5,2; ‒0,32; ‒2,375; 2,49 şi 2,38 sunt mai mari decât numărul 2,375?

19. Se dau distanţele aeriene dintre unele oraşe mari şi Belgrad.

Ţara Oraşul Distanţa aeriană faţă de 
Belgrad (în km)

S.U.A. New York 7237
China Beijing 7431
Grecia Atena 807
Australia Sydney 15 675
Izrael Ierusalim 1 932
Filipine Manila 9 868
Mexic Ciudad de Mexico 10 635
Marea Britanie Londra 1 694
Franţa Paris 1 450
Olanda Amsterdam 1 419

 În baza datelor de mai sus, determină care este oraşul cel mai îndepărtat şi care este cel mai 
aproapiat de Belgrad.

 Oraşul cel mai îndepărtat este ______________, iar cel mai aproapiat este ______________.

20. Fie numerele:
 2 120  2 201  2 102  2 021  2 012
 Scrie numerele date după mărime, începând cu cel mai mic.
 _____< ______ < ______ < ______ <  ______

21. Încercuieşte litera din faţa inegalităţilor de ordonare corecte.

 a) 
5
1

 < 
2
1

 < 
 
10
1

 
;

 b) 
2
1  < 

5
1  <  

10
1  ;

 c)  
10
1  < 

2
1  < 

5
1 ;

 d)  
10
1

 
< 

5
1  < 

2
1 .

22. Încercuieşte cel mai mic dintre numerele date.

  
 

11
1

  

 

11
4

−
  

 

11
9

−
  11

12
−
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23. Care numere sunt ordonate crescător?

 Încercuieşte litera din faţa răspunsurilor corecte.
 a) 7, 8, 9, 10;
 b) 10, 9, 8, 7;
 c) –7, –8, –9, –10; 
 d) –10, –9, –8, –7;
 e) –7, –8, 9, 10;
 f) –8, –7, 9, 10.

24. Încercuieşte cel mai mare dintre numerele date.

 –2,32  2,213  2,3  2,232

25. Efectuează calculele.

 а) 8,7 + 3,9;

 b) 6,5 – 4,2;

 c) 3,5 + 1,9;

 d) 5,3 ‒ 2,14;

 e) 1,25 ‒ 1,09;

 f) 0,78 + 0,23.

26. Leagă expresia numerică cu valoarea sa.
 

0,8 – 0,2 • • 2

0,15 + 0,7 • • 0,6

0,2 ∙ 0,3 • • 0,85

0,34 : 0,17 • • 0,06
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27. Completează tabelul aşa cum este indicat.

Temperatura 
de astăzi

Variaţia
de temperatură

Temperatura 
de mâine

2°С Cu  5°С mai frig. –3°С

Cu 7°С mai cald. 5°С

–9°С –24°С

Cu 6°С mai frig. –1°С

–4°С Cu 2°С mai cald. 

28. Premiul de 13500 trebuie să-l împartă între ei Alin, Ana, Sorin şi Doina. Alin primeşte o zecime 
din valoarea premiului, Ana – o pătrime, Sorin – o noime, iar Doina primeşte restul din valoarea 
premiului.

 Leagă numele cu valoarea câştigată.

Alin • • 3 375
Ana • • 7 275

Sorin • • 1 500
Doina • • 1 350

29. Încercuieşte-l pe ADEVĂRAT, dacă afirmaţia aste corectă, iar dacă este incorectă, 
încercuieşte-l pe FALS.
 

 
10
9

5
6

5
3

=+ ADEVĂRAT FALS

 
11
2

11
5

11
7

=− ADEVĂRAT FALS

 
7
5

7
8

7
13

=− ADEVĂRAT FALS

 
6
1

3
1

3
1

=+ ADEVĂRAT FALS

30. Mihai a cumpărat 20 de litri de suc. O pătrime din acestă cantitate este suc de piersici. O cin-
cime este suc de mere. Restul din cantitatea totală sunt sucuri gazate. Câţi litri de sucuri gazate 
a cumpărat Mihai?

 Scrie modul de rezolvare.

 Mihai a cumpărat________ litri de sucuri gazate. 
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31. Un balon-zmeu dirijabil alungit, de tip ,,Parceval-Sigsfaild“, are forma de cilindru şi el a fost con-
struit în 1893, în Germania. Cu o construcţie foarte avansată pentru vremea respectivă, el putea 
să reziste la un vânt de 14 m/s şi a atins între 1000 m şi 1200 m înălţime. Pentru a decola, a fost 
nevoie să se încarce cu 1000 m3 de heliu. Care este numărul maxim de baloane de felul acesta 
care pot decola dacă au la dispoziţie 5000m3 de heliu?  

 Numărul maxim de baloane care pot decola este_______.

32. Mia a împărţit 128 de bomboane cu 8 prietene ale sale. Bomboanele le-a împărţit una câte una 
până nu au mai rămas bomboane.

 Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.
 a) Mia şi celelalte fetiţe au primit acelaşi număr de bomboane.

 b) Două fetiţe au primit câte o bomboană în plus.

 c) Opt fetiţe au primit câte o bomboană în plus.

 d) Mia a primit cele mai multe bomboane.

33. Care dintre numerele date este divizibil cu 5?

Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.

а) 7870;

b) 5872;

c) 5551;

d) 2533.

34. Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.
Restul împărţirii numărului 2355 prin numărul 7 este:

а) 0;
b) 1;
c) 3; 
d) 5.

35. Cuplează expresiile care au aceiaşi valoare aşa cum este indicat.
• 4 – 8

–11 + (13 + (–4)) •
• (–15) : (–3)

5 + (18 : (–2)) •
• (– 1) • 3

–5 –7 – (–9) •
• –1 + (–1)

–3 • (2 – 5) •
• 6 + 3

(17 – 13) – (–3 + 2) •
• 4+3
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36. Distanţa dintre punctele M şi T este de 7 cm. În baza datelor din imagina, determină distanţa 
dintre punctele T şi B.

37. Câte spaţii necolorate sunt în imagine?

38. Scrie numărul corespunzător  în fiecare spaţiu liber.

39. Cornelia şi Mihai au rezolvat câteva probleme şi au scris rezultatele într-un tabel.  
Încercuieşte rezultatele corecte.

Problema Rezultatul Corneliei Rezultatul lui Mihai

6 ∙ (‒2) + 3 : (‒3) -11 -13

6 ∙ (‒2 + 3) : (‒3) -2   2

(6 ∙ (‒2) + 3) : (‒3)   3 -3

6 ∙ ((‒2) + 3 : (‒3)) -18   2

30 cm

15 cm x

A M T B

97 13 11

12 5
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40. Care dintre expresiile date are valoarea 10?
 Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.
 a) – 5 ∙ (10 : 5);

 b) – 5 ∙ 2 – 10;

 c) – 5 ∙ (5 – 3);
 d) – 5 – 5 + 2 ∙ 10.

41. În 25 de zile într-o fabrică se confecţionează 1 175 de paltoane. Câte paltoane se vor 
confecţiona în 15 zile, dacă considerăm că în fiecare zi se confecţionează acelaşi număr de 
paltoane?

 În 15 zile se vor confecţiona ________ de paltoane.

42. Calculează valoarea expresiei: 1 – 2 – 3 + 4 + 5 – 6 – 7 + 8 + 9 – 10 – 11 + 12 + 13.

 Valoarea expresiei este________.

43. Într-o fabrică de ciment, o maşină pachetează, în 2 ore, 300kg de ciment. Câte kilograme de 
ciment poate să pacheteze maşina în 11 ore?

44. Într-o şcoală de limbi străine, se desfăşoară înscrierea a 210 candidaţi începători pentru 
învăţarea de limbi străine. În prima săptămâna, s-au înscris 24 de candidaţi la limba rusă, 
39 la limba italiană, 45 la limba germană, şi 78 la limba engleză. Toate cursurile din şcoală 
se desfăşoară concomitent. Prin urmare, un candidat se poate înscrie la un singur curs. Câte 
locuri au rămas libere după prima săptămână de înscriere?

 Au rămas încă______ locuri libere.

45. Pentru un concediu la mare, o familie trebuie să plătească 63 000 de dinari. Mai întâi au plătit 
15 000 de dinari, apoi restul l-au achitat în şase rate lunare egale. Cât a fost una dintre cele şase 
rate? 

 Una dintre cele şase rate a fost_________dinari. 

46. Nae a plătit pentru 4 caiete identice 136 dinari. Cât costă şapte caiete de felul acesta?

 Şapte caiete costă__________dinari. 
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47. Pentru confecţionarea a trei rochii se consumă 6,9m de mătase. Câţi metri de mătase sunt 
necesari pentru confecţionarea a 15 rochii de felul acesta?

 Sunt necesari_________ metri de mătase.

48. La piaţă Gloria a cumpărat 3 kilograme de morcovi cu preţul de 60 dinari kilogramul. Apoi, a 
mai cumpărat 2 kilograme de portocale. În total, a cheltuit 420 dinari. Cât a plătit Gloria kilo-
gramul de portocale?

 Gloria a plătit kilogramul de portocale______dinari.
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Algebră şi funcţii

49. Cuplează fiecare ecuaţie cu ecuaţia echivalentă.
 

• x = 1

 
2
1

 x = 8 •

• x = 3

x +  
4
3  =  

4
7 •

• x = 6

x -  
2
3  =  

2
9 •

• x = 7

x :  
2
1  = 14 •

• x = 16

50. Rezolvă ecuaţiile.

 а) 2(x + 3) = 0;

 b) 24 ∙ x = 6;
 c) 2x ‒ 7 = 3;
 d) 6x + 11 = 15;
 e) 12 ‒ 2x = 0;

 f) (x + 5) ∙ (5 ‒ 3) = 0;

 g) (‒5 + 3) ∙ (x‒25) = 4;

51. Rezolvă ecuaţiile.
 Scrie modul de rezolvare.

 а)  1
3
1:

2
=x ;  b) 1

3
1

2
=+

x ; c)  1
23

1
=−

x ; d)  1
3
1

2
=⋅

x .

    =x     =x      =x     =x

52. Leagă ecuaţia cu soluţia corespunzătoare.

0,2 + х = 0,8 • • 4

0,2 - х = 0,8 • • 0,25

0,2 ∙ х = 0,8 • • – 0,6

0,2 : х = 0,8 • • 0,6



19

53. Rezolvă ecuaţiile.

 Scrie modul de rezolvare.

  а) 
4
142

2
13 −=+ x  

b) 92,31,208,3 −=− x

c) 
4
135

2
1

−=−− x   

  d) 08,01,001,0 −=+x   

54. Rezolvă ecuaţia.

 Scrie modul de rezolvare.

 4 + 6x = 100

 x = _______

55. Rezolvă ecuaţia.

 Scrie modul de rezolvare

 2 ∙ x + 1 = 52,3 + 0,7

 x = ______

56. Rezolvă ecuaţiile.

 Scrie modul de rezolvare.

Ecuaţia 1 Ecuaţia 2 Ecuaţia 3

x : 
3
8  = 

4
3  

x = ______

x + 
5
6  = 1

x = ______

x + 
2
1  = 7

x = ______

57. Calculează.
 Scrie modul de rezolvare.

 а) 22 ‒ 32 + 23 ‒ 33 =
 b) (‒1)2 + 23 ‒ (‒1)3 + 32 ‒ 2 =
 c) 25 ∙ 238 =
 d) 34 ∙ 312 =
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58. Încercuieşte litera din faţa egalităţii scrise corect.

 а) 2 ∙ 103 + 8 ∙ 102 + 9 ∙ 10 + 1 = 2 981;

 b) 5 ∙ 105 + 6 ∙ 104 + 3 ∙ 103 + 5 ∙ 102 + 1 ∙ 10 + 1 = 565 311;

 c) 6 ∙ 104 + 0 ∙ 103 + 0 ∙ 102 + 0 ∙ 10 + 1 = 600 001;

 d) 2 ∙ 103 + 0 ∙ 102 + 8 ∙ 10 + 1 = 2 081.

59. Leagă fiecare expresie numerică cu valoarea corespunzătoare.
 

(–2)3 – 32 • • 72
(–1)3 ∙ (–2)3 • • –17

53 ∙ 23 • • 4
82 : 42 • • 1000
23 ∙ 32 • • 8

60. Completează tabelul aşa cum este indicat.

0,001 · 104

4,1 · 102 410
6,05 · ___ 605
2,72 · 105

_____· 103 3 000
8,01· 106

61. Scrie mai simplu expresia.

 а) 20142010 ∙ 20144;

 b) 20142015 : 2014;

 c) (‒20141007)2;

62. Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.

 Expresiei a ∙ a ∙ a, oricare ar fi a, are valoarea:

 a) 3а;
 b) 3 + а;
 c) а3;
 d) а + а + а;
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63. Ce valoare are expresia (‒2)2 ∙ 24?

 Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.

 a) – 64;
 b) – 32;
 c) 32;
 d) 64.

64. Leagă aşa cum este indicat.

0,42  • •  0,8

−24  • •  64

(−2)4  • •  0,16

43  • •  16

•  −16

65. Scrie simbolul corespunzător (=, > sau <), în spaţiul liber, astfel încât afirmaţia să fie adevărată.

 a) 25    33;

 b) 15    (–1)6;

 c) (–2)2    (–3)2;

 d) (–2)5    (–4)2;

66. Dacă  А = ‒12а5 şi В = 4а5, calculează:

 А + B =  ___________________ ;

 A ‒ B =  ___________________ ;

 A ∙ B =  ____________________ .

67. Scrie mai simplu expresia:

 а) 3x3‒ 2x3‒ 17x3 + 5x3 =   ______________________ ;

 b) 22x2‒ 7x2‒ 2x ∙ 2x +13x2= ____________________ ;

 c) 5x5+ 6x5‒ 2x3 ∙ 3x2=  ________________________ ;

 d) 8x2∙ 3x2–20x4‒ 4x3 ∙ x=  ______________________ .
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68. Încercuieşte-l pe DA, dacă egalitatea este adevărată, sau pe NU, dacă egalitatea este falsă.

aaa 12)7(5 −=−−− DA NU

aa7a . 35)5( −=− DA NU

a²a5a . 35)7( −=− DA NU

aaa 12)7(5 −=−+− DA NU

69. Fie monomul 3x2. Determină monomul care se obţine, dacă:

 a) monomului dat îi adăugăm monomul −7x2 _________________________;

 b) din monomul dat scădem monomul −3x2 _________________________;

 c) înmulţim monomul dat cu monomul −2x2 _________________________.

Scrie modul de rezolvare.

70. Scrie mai simplu expresiile:

 а) (5а3+7а3‒ 25а3): а =  _______________________;

 b) 2x ∙ (9x2‒ 2x ∙ 3x) =  _______________________;

 c) (2v2 ∙ 3v2) : 6v4 =  __________________________;

 d) (8x2+3x2) ∙2x =  __________________________.

71. Scrie mai simplu expresiile:

 а) 12 – 12x  – 3 – 3x;

 b) 4x2 + 2x2 – 4x ∙ 2x. 
 

72. Fie А = 2а3 şi B = 3a3. Calculează: 2A, 3B şi 2A – 3B.

73. Fie А = –3а2 şi B = 0,2a2. Calculează: A + B, A – B şi A ∙ B.

74. Scrie mai simplu expresiile  А = 3х3 – х3 şi B = 6х3 – (–2х3) , iar apoi calculează-l pe A – B.

75. Scrie mai simplu expresiile.

 а) 6 ∙ 3х7;
 б) х2 ∙ 2х7; 
 в) х ∙ х ∙ х ∙ 2 ∙ х ∙ 3.
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76. Fie funcţia dată prin formula у = −0,5х + 1,2.
 Completează tabelul.

x −1 −0,5 0,5

y 1,2

77. Fie funcţia y = 
 
3
1

x + 2. Determină valoarea funcţiei dacă x = −3.

 Dacă x = −3, atunci y = _____. 

78. Pentru ce valori ale lui x, valoarea funcţiei y = −x + 4 este egală cu zero?
Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.
а) 8
b) 6
c) 4
d) 2

79. Fie funcţia 2
2
1

+= xy . Care tabel îi corespunde acestei funcţii?

 Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.

  а)

х 0 1 2

у 2 2,2
 

4
9

 b) 

х −1 0 1

у 1,5 2 0

   c)

х 0 1 2

у 2 2,5 3

 d) 

х −1 0 −2

у 2,5 2 3



24

80. Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.

 Pentru x=2, valoarea funcţiei 1 1
3 2

y x= − +  este:

 а) 1
3

− ;

 

 b) 
1
5

− ;

 c) 
1
6

− ;

 d) 
7
6

− .
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Geometrie

81. În imagine sunt reprezentate câteva figuri geometrice elementare.

Scrie pe linie numărul de figuri elementare pe care le vezi în imagine. 
а) Avem _____ drepte.
b) Avem _____ semidrepte.
c) Avem _____ segment.
d) Avem _____ unghiuri.

82. Dacă propoziţia este adevărată, Încercuieşte-l pe DA, iar dacă ea este falsă, atunci Încercuieşte-l pe NU.

Toate unghiurile unui triunghi sunt totdeauna ascuţite.     DA NU

Un unghi ascuţit are măsura mai mare de 90°. DA NU

Un unghi cu laturile în prelungire este un unghi de 180°. DA NU

Suma unghiurilor unui patrulater este un unghi plin. DA NU

Cea ai mică măsură pe care o are un unghi obtuz este de 91°. DA NU

Un triunghi dreptunghic are un singur unghi obtuz. DA NU

Toate cele trei laturi ale unui triunghi isoscel au aceeaşi lungime. DA NU

83. Scrie numărul, pe linie, astfel încât afirmaţia să fie adevărată.
 Dreptele din figura___sunt paralele, iar cele din figura___sunt perpendiculare.

1 2 3 4 5

a
A

B

C b

O

p

q

a

b

c

d

f

e

h

g

 Figura 1   Figura 2  Figura 3   Figura 4
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84. În imagine este dat paralelipipedul ABCDEFGH.

a) Încercuieşte dreptele care sunt paralele cu dreapta HD.

 AD  AE  BF  FG  CG  BC

b) Încercuieşte dreptele care sunt perpendiculare pe dreapta FG.

 BF  AD  EF  BC  CG  DC  HG

85. Cuplează imaginea cu denumirea pe care o reprezintă figura respectivă.

86. În imagine este redat un triunghi. Încercuieşte litera din faţa afirmaţiei adevărate.

 a) Triunghiul este dreptunghic.

 b) Triunghiul este ascuţitunghic.

 c) Triunghiul este isoscel cu laturile egale mai lungi decât baza.

 d) Triunghiul este echilateral.

 e) Măsurile tuturor unghiurilor interioare sunt egale.

 f) Triunghiul este scalen optuzunghic.

87. Mircea a desenat, spre răsărit, un segment cu lungimea de 7 cm, iar spre sud, a desenat un seg-
ment care are lungimea de 24 cm. Care este distanţa dintre extremele acestor segmente?

 Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect. 

 а) 17 cm;

 b) 25 cm;
 c) 31 cm;
 d) 625 cm.

A B

CD

E F

GH

segment А

C D

O

a

b

a

unghi  

semidreaptă 

dreaptă  

a a

a

NORD

SUD

ESTVEST
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88. Care este aria triunghiului ABC din imagine? 
 Scrie modul de rezolvare.

 Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.
 а) 9,2 cm2

 b) 18,4 cm2

 c) 42 cm2

 d) 84 cm2

89. Ce arie are un teren de baschet, dacă se ştie că lungimea sa are 28 m, iar lăţimea 15 m?

 Scrie modul de rezolvare.

 Aria terenului de baschet are________ m2.

90. Patrulaterul ABСD este redat în imagine şi el este format din două triunghiuri.  
Calculează perimetrul patrulaterului ABСD.  

 Scrie modul de rezolvare.

 Perimetrul are_____cm.

91. Încercuieşte litera deasupra de triunghiurile echilaterale.
 
     
         a)        b)  c)   d)     e)
 

8,4 cmA B

C

10
 c

m

3 cm

3 cm

4 cm

3 c
m

A B

C

D

3 cm

3 cm
3 cm2 cm60˚

aa3 cm

2a
3

60˚ 60˚ 60˚
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92. Leagă figura cu denumirea triunghiului din imagine.

 •

• ascuţitunghic şi scalen 

•

• optuzunghic şi isoscel

•

• optuzunghic şi scalen

 •

• dreptunghic şi isoscel

93. Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.

Diferenţa dintre ariile a două cercuri ale căror raze au 10 cm şi repectiv 8 cm este: 

а) 2 cm2;
b) 36π cm2;
c) 36 cm2;
d) 4π cm2.

94. Unul dintre segmentele din imagine este diametrul cercului. Care este acest segment?

 Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.

а) АB;

b) АC;

c) AD;

d) АE.

95. Pe una din figurile de mai jos, segmentul АВ este coarda cercului. Care este figura respectivă.     
Încercuieşte litera deasupra răspunsului corect.

а) b) c) d)

A CO

B

D

E

А

B

А B

А

B

А

B
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96. Calculează lungimea cercului a cărui rază are 4,5 cm (π ≈ 3).
 Scrie modul de rezolvare.

 L≈ _____ cm.

97. Încercuieşte litera din faţa afirmaţiei corecte.

 а) Raza cercului are lungimea de două ori mai mare decât diametrul cercului. 
 b) Diametrul este cea mai lungă coardă a cercului. 
 c) Centrul cercului este un punct al circumferinţei. 
 d) Raza cercului este egală cu cea mai scurtă coardă a cercului. 
 

98. Caruselul panoramic ,,Ochiul Londrei“ este construit la Londra cu ocazia sărbătoririi începu-
tului unui nou mileniu. Distanţa dintre o capsulă şi centrul caruselului este de 60m. Care este 
cea mai mare distanţa dintre partea de jos a două capsule?  

 Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.

 а) 30 de metri;

 b) 60 de metri;

 c) 90 de metri;

 d) 120 de metri.

 99. Ce arie are cercul cu raza de 5cm?
 Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.
 a) 100π cm2;

 b) 25π cm2;

 c) 20π cm2;

 d) 10π cm2.

 100.Ce figură geometrică este faţa colorată a cubului?
Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.
а) Este pătrat.
b) Este dreptunghi.
c) Este romb.
d) Este trapez.

101. Completează tabelul aşa cum este indicat.

Corpul geometric Numărul de vârfuri Numărul de muchii Numărul de feţe
Cubul 8

Paralelipipedul dreptunghic
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102. Un acuariu are dimensiunile 10 dm, 8 dm şi 4 dm. De câţi dm3 de apă avem nevoie pentru a 
umple complet acuariul?

Scrie modul de rezolvare.

Avem nevoie de _______ dm3 de apă. 

103. În imagine este redat paralelipipedul ABCDEFGH. O furnică merge numai pe muchiile para-
lelipipedului. Ea a pornit din punctul A, în sus, până în punctul E, iar apoi a continuat de-a 
lungul muchiei care este paralelă cu muchia AD. 

 Încercuieşte litera vârfului în care şi-a terminat drumul furnica.

 A B C F H

104. În imagine este reprezentat un corp geometric format din trei cuburi cu muchiile de câte 5 cm.
Ce volum are corpul acesta?
Scrie modul de rezolvare.
Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.
а) 450 cm3;
b) 375 cm3;
c) 125 cm3;
d) 150 cm3.

105. Volumul unui cub este de 54 cm3. Calculează volumul unui paralelipiped pe care îl formează 
şase cuburi de felul acesta.

 Volumul paralelipipedului este de ______ cm3. 

106. Aria unei feţe a cubului este de 4cm2. Calculează aria acestui cub.

 A = ____ cm2

A B

CD

E F

GH

5 cm

5 cm
15 cm
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107.	 Încercuieşte-l	pe	DA,	dacă	afirmaţia	este	adevărată,	sau	pe	NU,	dacă	ea	este	falsă.

Diametrul sferei are 2 cm. DA NU

Generatoarea conului are 5 cm. DA NU

Raza bazei cilindrului are 2 cm. DA NU

Înălţimea conului are 4 cm. DA NU

108. Care este figura ce urmează în şir?

 Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect

 а) cilindrul;
 b) conul;
 c) sfera;
 d) cubul.

109. Suprafaţa laterală a conului este desfăşurată în plan. Care este figura ce reprezintă  
desfăşurarea suprafaţei laterale a conului?
Încercuieşte litera deasupra răspunsului corect.

а) b) c) d)

4 
cm 5 cm

3 cm

5 cm

4 cm
2 cm
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110. În imaginile de mai jos sunt reprezentate obiecte care au forma de cilindru, con sau sferă.  
Scrie dedesubt de fiecare imagine denumirea figurii corespunzătoare.

111. Scrie numărul 1 pe fiecare figură ce reprezintă un cilindru, numărul 2 pe fiecare figură  
ce reprezintă un con şi numărul 3 pe fiecare figură ce reprezintă o sferă.

112. Pe unul dintre desene figurile notate cu 1 şi 2 sunt congruente. Care este desenul respectiv? 
Încercuieşte litera dedesubt de răspunsul corect.

113. Încercuieşte-l pe DA dacă figurile A şi B sunt congruente sau pe NU dacă ele nu sunt congru-
ente.

1 1
1

2 2 2

1

2

а) b) c) d)

DA

A
A

A

A
B

B B
B

NU DA NU DA NU DA NU



33

114. Cuplează figurile congruente.

115. Ce figură din imagine este congruentă cu figura A? 
Încercuieşte litera deasupra răspunsului corect.

116. Fie figura F. Colorează ceea ce este necesar, pentru ca figura din imagine să fie congruentă cu 
figura F.

а) b) c) d)

          

          

   F       

          

          

          

          

         

          

          



34

117. Încercuieşte numărul din triunghiul care este congruent cu triunghiul KLM.

 
118. Marina şi Elena joacă jocul ,,Vapoarele naufragiate”. Marina a determinat locul vapoarelor 

sale şi a hotărât ca ele să fie dispersate simetric în raport cu dreapta care desparte coloanele E 
şi F. Haşurează spaţiile în care îşi va pune Marina celelalte vapoare. 

А B C D E F G H I J
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

M L

K
1

2

3 4 5



35

Măsurarea

119. Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.
Dacă Marin face 3 paşi, atunci el parcurge:
а) 1 cm; 
b) 2 m;
c) 3 mm;
d) 4 km.

120.  Completează spaţiile libere cu unităţile de măsură corespunzătoare (km, m2, l, kg, cm, h), 
astfel încât propoziţiile care urmează să fie adevărate.

Călin şi-a petrecut vacanţa de vară în satul bunicului său, la 25____distanţă de oraş, într-o 
casă mică a cărei suprafaţă are aria de 40 ____. În fiecare dimineaţă, Călin s-a sculat la 
6_____. Zilnic a băut 0,5____de lapte proaspăt. A cules cu plăcere fructe din pădure.  
Într-o zi, a cules 2____ de afine. În această vară, a crescut cu 5____ în înălţime. 

121. Încercuieşte litera din faţa propoziţiei în care este folosită incorect unitatea de măsură.
a) Suprafaţa pe care o ocupă apartamentul nostru are aria de 90 m2.
b) Lungimea terenului de fotbal este de 100 m. 
c) Masa unei ciocolate este de 200 g.
d) Volumul unei cuti de lapte este 1 dm2.
e) Măsura unghiului drept este de 900.

122. Completează spaţiile libere cu unităţile de măsură corespunzătoare (km, km2, m, ha), astfel 
încât propoziţiile care urmează să fie adevărate.

Suprafaţa Republicii Serbia are aria de 88 361 _____. Đeravica este cel mai înalt vârf de 
munte din Serbia. El are înălţimea de 2 656___ şi el face parte din masivul Prokletije.  
Autostrada E-75 de la Belgrad la Novi Sad are lungimea de 87____. Monumentul naturii 
„Đavolja Varoš“ ocupă o suprafaţă de 67___

123. Marilena a spus: „Camera mea are aria de 12 m2.“
 Costel a zis: „Distanţa de acasă până la şcoală este de 1,5 km.“
 Elena susţine: „Volumul unei sticluţe de parfum este de 100 ml.”
 Sanda a spus: „Masa unei îngheţate este de 200 cm2.“
 Sofia a zis: „Mama mea îşi petrece zilnic, la servici, câte 8 h.”
 Cine a folosit greşit unitatea de măsură?
 Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.
 а) Marilena;
 b) Costel;
 c) Elena;
 d) Sanda;
 e) Sofia.
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124. Completează spaţiile libere cu unităţile corespunzătoare, astfel încât afirmaţiile să fie adevărate. 
Avala are altitudinea de 511_____. Avala este la distanţa de 18____ faţă de centrul Belgradului. 
În Evul mediu, în vârful Avalei a fost oraşul Žrnovo pe care l-au cucerit turcii în _______al  
XV-lea. Ruinele oraşului au fost distruse în_______1934, pentru ca în locul respectiv să fie 
ridicat Monumentul eroului necunoscut. Avala este dominată de turnul de pe Avala care are 
înălţimea de 204,5____. Construcţia acestui turn poate rezista la cutremure de 9,2___________
pe scala Mercalli. 

125. La campionatele mondiale de înot a fost depăşit recordul mondial la disciplina 50m bras. 
Înotătoarea rusă a depăşit recordul cu 0,02 secunde. Ce rezultat a realizat această înotătoare, 
dacă se ştie că recordul precedent a fost de 29,80 secunde?

 Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.
 а) 29,82 secunde;
 b) 29,78 secunde;
 c) 29,98 secunde;
 d) 31,80 secunde.

126. Cuplează aşa cum este indicat.

1,5 m • • 90 minute

1,5 h • • 1 500 000 m2

1,5 t • • 150 cm

1,5 km2 • • 15 cl

1,5 dl • • 1500 kg

127. Cuplează aşa cum este indicat.

2 secole • • 91 de zile

2 ani • • 180 de minute

3 luni • • 730 de zile

4 zile • • 200 de ani

3 ore • • 96 de ore
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128. Scrie numărul care lipseşte, astfel încât să avem o egalitate adevărată. 

1m =  _________________dm
14 km =  _______________  m
2,8 kg =  ________________  g
4 minute =  ________  secunde
3h =  _________________ min
2,5 ani =  _____________ luni

129. O ladă de zmeură are 2 kg şi 20 g. Cum exprimăm această masă în grame?

 Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.

 а) 220 grame;

 b) 2002 grame; 

 c) 2020 grame;

 d) 2200 grame. 

130. Care este cea mai lungă perioadă de timp?

Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.

а) trei luni;

b) 100 de zile;

c) 10 săptămâni;

d) un sfert de an.

131.Câte secunde durează o ora la clasă (45 de minute)?

Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.

а) 4500 s;

b) 450 s;

c) 2700 s;

d) 27000 s.

132. George a pornit spre şcoală la ora 7:15. După 12 minute de mers, a intrat în patiserie să-şi 
cumpere dejunul şi aci s-a reţinut 5 minute. Până la şcoală a mai mers încă un sfert de oră. 
Cursurile încep la ora 8:00. Cu câte minute înainte de începutul cursurilor a ajuns George la 
şcoală?

 
 George a ajuns la şcoală cu ________minute înainte de începutul cursurilor. 
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133. În imagine sunt redate fotografiile unor torturi şi masele lor.

   Tortul ,,Saher”   Tortul ,,Gabon”  Tortul ,,Marchiza” 
 

   2 050 g    2,5 kg    2 kg 350 g

 Ce masă, exprimată în grame, au cele trei torturi în total?

 Cele trei torturi au în total masa de ___________grame.

134. O excursie de o zi, de la Belgrad la Palić, costă 4850 dinari. Care sunt bancnotele cu ajutorul 
cărora poţi plăti excursia?

Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.

а) 48 de bancnote a câte 100 dinari;

b) 24 de bancnote a câte 200 dinari;

c) 9 bancnote a câte 500 dinari;

d) 97 de bancnote a câte 50 dinari.

135. Bunica Olga a plecat la piaţă şi a luat cu ea portmoneul în care a avut o bancnotă de 200 di-
nari, trei bancnote de câte 100 dinari, şapte bancnote de câte 50 dinari, şase bancnote de câte  
20 dinari şi o monedă de 10 dinari. 
Câţi dinari a avut bunica Olga în total, în portmoneu?

Bunica Olga a avut în total, în portmoneu, _______ dinari.
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136. Ovidiu a avut în portmoneu banii reprezentaţi în imagine. La librărie a cumpărat  
un creion cu 22 de dinari, o radieră cu 17 dinari şi o carte cu 90 de dinari. 

Câţi bani i-au mai rămas lui Ovidiu?
Încercuieşte litera din faţa răspunsului  
corect.
а) 1 dinar;
b) 6 dinari;
c) 11 dinari;
d) 16 dinari.

137. Câte bancnote vei primi dacă schimbi 3 bancnote a câte 200 de dinari în bancnote  
a câte 50 de dinari?

Voi primi________bancnote a câte 50 de dinari.

138. Planetele şi alte corpuri cereşti se mişcă pe traiectorii eliptice în jurul Soarelui. Distanţa 
 planetelor faţă de Soare se schimbă mereu. Distanţele planetelor faţă de Soare sunt date în 

tabelul de mai jos.

Planeta 
Cea mai mică distanţă 
faţă de Soare
(în miliarde de kilmetri)

Distanţa medie faţă de 
Soare 
(în miliarde de kilometri)

Cea mai mare distanţă 
faţă de Soare 
(în miliarde de kilometri)

Venus 0,107 0,108 0,109
Marte 0,205 0,228 0,249
Mercur 0,046 0,057 0,070
Pământul 0,147 0,150 0,152

 а) Aproximează, la o zecimală, cea mai mare distanţă dintre Pământ şi Soare.
 b) Aproximează, la o zecimală, cea mai mică distanţă dintre Marte şi Soare.

 а) Cea mai mare distanţă dintre Pământ şi Soare este de_____ miliarde de kilometri.
 b) Cea mai mică distanţă dintre Marte şi Soare este de_____ miliarde de kilometri. 

139. Ce masă are punga de ceai?
  Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.
 а) 1,75 g; 
 b) 1,75 kg;
 c) 1,75 l;
 d) 1,75 ml.
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140. Uncia de lichid notată cu „fl. oz.” este unitatea de măsură pentru volumul lichidelor care se 

foloseşte în industria parfumurilor. Uncia de lichid reprezintă  160
1  din galon. Dar, galonul 

american şi cel britanic diferă. Prin urmare, în Marea Britanie uncia de lichid este 28,4131 cm3, 
iar în SUA este 29,5735 cm3..

 Completează propoziţiile:

 a) Valoarea unciei de lichid în Marea Britanie, aproximată la două 
zecimale este ____ cm3.

 b) Valoarea unciei de lichid în SUA, aproximată la o zecimală este ____ cm3.

 c) Dacă aproximăm valoarea unciei de lichid la întregi, atunci valoarea 
din Marea Britanie şi cea din SUA diferă cu____cm3.

141. Colorează spaţiile în care sunt scrise unităţile de măsură pentru masă 
şi încercuieşte unităţile de măsură pentru lungime

cm h kg hl

dl ml ha g

t mm m3 km2

l dm2 a cm3

142. Felix Baumgartner este un paraşutist austriac şi el este campionul mondial la săriturile din 
stratosferă. El a spart bariera fonică în 14 octombrie 2012, sărind de la înălţimea de 36 402m. 
Viteza maximă pe care a atins-o a fost de 1 357,6 km/h. Care este înălţimea aproximativă, 
exprimată în kilometri, de la care a sărit Felix Baumgartner? Aproximează răspunsul la cel mai 
mic număr de kilometri.

 Înălţimea aproximativă de la care a sărit este de______kilometri.
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Prelucrarea de date

143. Notează, în sistemul de coordonate punctele:
А (3, 1)
B (5, 2)
C (1, 3)
D (2, 5)
E (1, 2)
F (4, 5)
G (5, 3)

144. Leagă, în ordine, punctele A(1,2), B(5,2),C(5,4), D(1,4), E(3,6) şi C(5,4).   

145. Pe tabla de şah este aşezat turnul T. Ce coordonate are câmpul pe care este turnul?

Coordonatele câmpului pe care este turnul sunt (__, __).

146. Determină coordonatele punctelor А, B şi С care sunt marcate în sistemul cartezian din 
imagine.

 Coordonatele punctelor sunt: 

 А( ___; ___), В(___; ___) şi C(___; ___).
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147. În imagine este redată grafic sala baletului rusesc „Moscova“

 a) Oleg este la parter, pe locul 19, în partea dreaptă, rândul al V-lea. Marchează cu O locul lui Oleg.
 b) Tamara  este în loggea a II-a, pe locul 1. Colorează locul pe care este Tamara.
 c) Fegea şi Maşa sunt la nivelul al II-lea, în rândul al treilea pe locurile 5 şi 6. 
 Marchează cu X locurile pe care sunt Fegea şi Maşa.
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4
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148 În sistemul carezian, desenează segmentul AB dacă ştim coordonatele punctelor А(2, 6) şi B(7, 3).   

149. În tabel sunt redate temperaturile măsurate în Jagodina pe parcursul unei săptămâni din luna 
iulie.

Temperatura la 
6:00 h 

Temperatura la 
12:00 h 

Temperatura la 
22:00 h

luni 19°C 27°C 23°C
marţi 22°C 31°C 25°C

miercuri 24°C 35°C 23°C
joi 17°C 24°C 19°C

vineri 15°C 23°C 20°C
sâmbătă 17°C 27°C 22°C

duminică 21°C 28°C 23°C
Care este ziua din săptămâna respectivă în care temperetura a fost cea mai ridicată?
Temperatura cea mai ridicată a fost _______________.

150. În tabel este redat numărul de elevi care au fost la teatru şi numărul de elevi care n-au fost la 
teatru.

Numărul de elevi care au fost la 
teatru

Numărul de elevi care n-au fost 
la teatru

Clasa a V-a 117 126
Clasa a VI-a  123 119
Clasa a VII-a  119 113
Clasa a VIII-a  115 120

În baza datelor din tabel, completează propoziţiile de mai jos.
а) Numărul de elevi din clasa a V-a care n-au fost la teatru este ___________.   
b) Numărul de elevi din clasa a VIII-a care au fost la teatru este ___________.   
c) La teatru au fost cei mai mulţi elevi din clasa a _________.

2
3

5

1

4

6
7

0 1 2 3 5 6 74

y

x



44

151. În tabel este reprezentată ordinea decolării avioanelor de pe aeroportul „Nikola Tesla” şi tim-
pul de aterizare la destinaţie, după ora Belgradului.
Care este zborul cel mai lung?

Zborul Timpul decolării Timpul aterizării

Belgrad – Roma 6:40 8:40

Belgrad –Viena 8:00 9:35

Belgrad – Paris 9:00 12:15

Belgrad – Londra 10:25 12:40

Belgrad – Frankfurt 12:00 14:00

Cel mai lung este zborul _____________________.

152. Dorina şi Sanela au cercetat ce reţele (M1, M2 şi М3) folosesc prietenii lor. Au interogat elevii 
din cinci secţii de clasa a opta. Datele obţinute, le-au reprezentat cu ajutorul coloanelor, pe 
diagramă.

În baza datelor din diagramă, completează propoziţiile care urmează.
Reţeaua М1 este frecventată de cei mai mulţi elevi din clasa a_______. În clasa a_____elevii 
frecventează trei reţele în mod egal. În clasa a VIII-a 4 cea mai frecventată este reţeaua_____. 
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153. În tabel sunt datele despre cele mai înalte vârfuri de pe fiecare continent. În tabel, mai sunt 
trecute şi lanţele muntoase cărora le aparţin unele vârfuri, dar şi altitudinea acestor vârfuri.

Continentul Vârful Lanţul muntos Altitudinea 
Europa Mont Blanc Alpii 4 807 m
Asia Mount Everst Himalaya 8 848 m
Africa Kilimanjaro 5 850 m
America de Nord Mckinley Munţii Alasca 6 194 m
America de Sud Aconcagua Anzii 6 960 m

Completează propoziţiile, în baza datelor din tabel.
Cel mai înalt vârf din lume aparţine lanţului muntos____________.
Continentul pe care este vârful cu cea mai mică altitudine este________________.

154. Patru prieteni: Alin, Sergiu, Sorin şi Petru au plecat la bowling. Ei au jucat patru partide şi 
rezultatele realizate sunt trecute în tabel.  

Partida  1 Partida 2 Partida 3 Partida 4 Media 
Sergiu 187 162 161 146 164,00
Petru 146 172 194 209 180,25
Alin 162 173 212 143 172,50
Sorin 173 160 176 180 172,25

 În baza rezultatelor din tabel, completează propoziţiile.
 Cel mai bun rezultat individual l-a realizat______________.
 Cea mai bună medie a realizat-o____________.

155. În firma ,,Soarele“ , pentru perioada de şase luni, s-au analizat cheltuielile pentru materiale de 
oficiu, articole pentru igienă, energie electrică şi încălzire. Datele din tabel sunt exprimate în 
dinari.

Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie 
Materiale de oficiu 18 340 19 000 25 000 20 300 19 540 20 500
Articole pentru igienă 15 260 14 000 13 900 15 500 16 100 14 670
Energie electrică 50 340 62 580 58 800 43 500 45 600 38 900
Încălzire 18 312 18 394 18 395 18 397 18 400 18 401

 În baza datelor din tabel, completează propoziţiile.
 Pentru energia electrică s-a plătit cel mai mult în luna_________.
 În luna mai, cheltuielile pentru materiale de oficiu au fost de_________dinari.
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156. În tabel este redat numărul de ciocolate de 100g vândute într-un magazin.

 Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai 
Ciocolată cu biscuiţi 27 20 32 24 23
Ciocolată cu alune 25 21 28 22 21
Ciocolată cu căpşuni 15 13 17 16 12
Ciocolată cu stafide 17 9 13 10 14

 Completează propoziţiile de mai jos, cu ajutorul datelor din tabel.

 Ciocolata cu căpşuni s-a vândut cel mai puţin în____________.

 În februarie cel mai mult s-a vândut ciocolata cu____________.

157. La campionatul internaţional de schi la disciplina de slalom, primii cinci concurenţi au 
obţinut rezultatele date în tabel. Care schior a ajuns primul la sosire? 

 Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.   

 a) Belmondo;
 b) Mayer;
 c) Muller;
 d) Giovanni;
 e) Juhani.

158. În tabel este redat numărul de exemplare de ziare cotidiene şi reviste vândute, pe parcursul 
unei zile, la magazinul „Colţul”. Completează graficul, în baza datelor din tabel.
Titlul „Bio” „Mat” „Geo” „Fiz” „Hem“
Numărul de 
exemplare 
vândute

95 105 80 65 45

Schiorul Timpul în 
secunde

Belmondo 52,02
Maier 52,32
Miller 51,54
Giovanni 51,42
Juhani 52,48

Ti
tlu

l 

Numărul de exemplare vândute
20 40 60 80 100 1200

„Bio“

„Mat“

„Geo“

„Fiz“

„Hem“
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159. Alexandra şi Mircea au făcut o mică investigaţie. Ei i-au rugat pe 75 de prieteni  
şi prietene să le răspundă la întrebarea: „Câţi fraţi sau surori aveţi?“.  
Rezultatele anchetei le-au notat în tabel (la zero sunt cei care nu au nici fraţi, nici surori).

Numărul de fraţi şi surori 0 1 2 3 4

frecvenţa 18 39 14 3 1

Reprezintă datele din tabel, pe grafic, aşa cum este indicat.

160. În tabel este redată temperatura măsurată dimineaţa, la Novi Sad, pe parcursul primei 
săptămâni din martie 2011. 

Ziua Luni Marţi Miercuri Joi Vineri 
Temperatura (˚C) 3,4 5,2 2,8 4,0 7,6

 Completează graficul, în baza datelor din tabelul de mai sus.
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161. În tabel este prezentat succesul elevilor la o teză.

Succesul elevilor la teză

Nota Numărul de elevi

5 3

4 6

3 12

2 7

Completează graficul cu ajutorul datelor din tabel aşa cum este indicat.

162. Florin a redat pe grafic vânzarea de mingi într-un magazin de echipamente sportive, pe par-

cursul lunii precedente. 

 

 Completează tabelul, în baza datelor din grafic.
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163. Familia Petrescu trebuie să plătească lunar 3 800 dinari pentru apă. Din această valoare, 2% 
se alocă pentru păstrarea mediului ambiant. Câţi bani alocă lunar Petreştii pentru păstrarea 
mediului ambiant?
Scrie modul de rezolvare.
Familia Petrescu alocă lunar pentru păstrarea mediului ambiant ______dinari.

164. Pe o ciocolată „Ham-ham“ sunt date, în procente, valorile nutritive.

Câte grame de fibre conţin două sute de grame de ciocolată?
Scrie modul de rezolvare.
Două sute de grame de ciocolată conţin______ g de fibre. 

165. Într-un magazin de mobilă au pus următorul afiş: „Pentru plata în numerar, se acordă o redu-
cere de 12%.” Familia Iordache a cumpărat un dulap, o masă de lucru şi un scaun. Preţul du-
lapului este 12 000 de dinari, al mesei este 6 000 de dinari, iar scaunul costă 3 500 de dinari. 
Familia Iordache a plătit în numerar. Care este reducerea, exprimată în dinari?

 Reducerea este de_________dinari.

166. Elevi de clasa a VIII-a vor să-şi sărbătorescă seara de adio în discoteca „Steaua“. Pentru a se 
realiza aceasta trebuie să ia parte 80% din numărul total de elevi din clasa a VIII-a. Care este 
cel mai mic număr de elevi care trebuie să ia parte pentru a se realiza seara de adio, dacă în 
clasă sunt 30 de elevi?
Scrie modul de rezolvare.
Pentru a se realiza seara de adio, trebuie să ia parte________ elevi.

167. Completează propoziţiile de mai jos.

  a) 35% din 2500 de ari reprezintă_____ari.
 b) 15% din 800 de litri reprezintă_____litri.
 c) 7% din 5200 de dinari reprezintă_____dinari.

Proteine
Hidraţi de carbon
Lipide
Fibre
Sodiu

Ham-ham
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NIVELUL MEDIU
Numere şi operaţii cu numere

168. Fie punctele: 
 







−−






















−

5
4);4,2(;

2
5;

8
1;

2
3);75,0( FEDCBA , pe dreapta numerică. 

 Completează spaţiile libere cu literele corespunzătoare, aşa cum este indicat la început.

169. În spaţiile libere, scrie simbolul corespunzător =, > sau <, astfel încât afirmaţia să fie adevărată.

а) -0,5 ☐ -  
3
2 ; 

b) -2 
 
4
1

 ☐2,25; 

c)  
2
1  ☐0,33;

d) 0,2 ☐  
5
1 .    

170. Încercuieşte litera din faţa şirului în care sunt scrise numerele, de la cel mai mic, la cel mai 
mare.

а)  
2
1 ; 0,2; - 

10
11 ; - 

4
5  ;

b) - 
4
5 ; - 

10
11 ;  

2
1 ; 0,2;

c) - 
4
5 ; - 

10
11 ; 0,2;  

2
1  ; 

d)  
2
1 ; 0,2; - 

4
5 ; - 

10
11  .

171. Fie fracţiile.  
50
29 ,  

2
1 ,  

20
11  şi  

100
49 .

Scrie una dintre fracţiile date, astfel încât inegalitatea să fie adevărată.

Scrie modul de rezolvare.

0,54 < ________ < 0,56

А

0-1-2-3 1 2 3
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172. Scrie numerele ce urmează în ordine crescătoare, începând cu cel mai mic.

 
22
1;

2
1;

22
1;

2
1;22,0;2,0 −−  

___  <  ___  < ___  < ___  < ___  < ___

173. Fie numerele.

 −2 
3
2   0 1 0,7

 a) Cel mai mic număr este ______. 

 b) Cel mai mare număr este______.

174.Cu ce cifre poţi înlocui simbolul *, astfel încât să avem o inegalitate adevărată (simbolul * 
reprezintă o singură cifră)?

 5,05,*0
8
1

<<

 Cifrele care pot să înlocuiască simbolul * sunt________.

175.  Fie numerele.  
9
1

−
 

0,34 
 

5
12

 
2,23 

 

5
6

−

 Completează propoziţiile, astfel încât ele să fie adevărate.

 a) Cel mai mare număr dat este______.

 b) Cel mai mic număr dat este ______. 

176. Care numere întregi sunt mai mari decât -
 

5
16 , dar mai mici decât 3,2?

 Acestea sunt numerele:_____________________.

177. Fie numerele:  5,41,0
4
3

2
134,02,1 −−−−

 

 Scrie numerele în ordine, de la cel mai mic la cel mai mare. 

 _____< ______< ______< ______<______<______

 Valoarea produsul dintre reciprocul numărului dat şi valoarea absolută a numărului dat este_____.
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178. Calculează valoarea expresiei:
Scrie modul de rezolvare.
1,8 + 0,2 · (2,25 - 1,2) =

179. Calculează valoarea expresiei:

 

1 8 2 13
2 3 3 6

  − + ⋅ − −  
  

:

Scrie modul de rezolvare.

180. Fie expresia 4325723 ++−⋅+−⋅−=A . Calculează valoarea expresiei А,  

iar apoi calculează cât este −А, 
A
1 , |A| 

Scrie modul de rezolvare.

181. Calculează şi scrie rezultatul corespunzător.
Scrie modul de rezolvare.

а) 4
2
1

4
3

⋅⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −

 
=

b) 3,2 ∙ (4,3 + 5,7) =

182. Mihaela a rezolvat o problemă. Colega ei de bancă i-a spus că, într-un rând, a făcut o greşeală.

 3 ∙ (8 + 12 ∙ (4 – 10)) : (–3) =    rândul I
 3∙ (8 + 12 ∙ (–6)): (–3) =    rândul al  II-lea
 3 ∙ (8 – 72) : (–3) =    rândul al  III-lea 
 24 – 72: (–3)=     rândul al  IV-lea 
 24 + 24=     rândul al  V-lea
 48

 În ce rând este greşeala, dacă colega de bancă are dreptate?
 Încercuieşte răspunsul corect.
 Greşeala apare în:
 a) rândul al  II-lea;
 b) rândul al  III-lea;
 c) rândul al  IV-lea;
 d) rândul al  V-lea.

183. Leagă expresiile care au valori egale.

3 – 5 ∙ (–4) • • 18 – 6

–5 + 65 : 5 • • 7 ∙ 3 + 2

3 ∙ (–3 + 7) • • –16 : (–2)
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184. Calculează valoarea expresiei.

 Scrie modul de rezolvare.

 2,5 + 0,5 ∙ 3 – 3 : 0,5 

 Valoarea expresiei este_____.

185. Fie numerele 
6
1

−=x  şi 
4
3

=y .

 a) Valoarea absolută a numărului x este_____.
 b) Valoarea reciprocă a numărului y este_____.
 c) Determină diferenţa dintre numărul x şi valoarea reciprocă a numărului y .
 Scrie modul de rezolvare.
 Diferenţa dintre numărul x şi valoarea reciprocă a numărului y este_______.

186. Calculează valoarea expresiei.

 Scrie modul de rezolvare.

 
2 1 1 11 :
3 3 4 2

 − ⋅ − 
 

 Valoarea expresiei este_____.

187. Fie numărul 
2
13− .

 a) Opusul numărului dat este______.

 b) Reciprocul numărului dat este_______.

 c) Valoarea absolută a numărului dat este______.

 d) Ce valoare are produsul dintre reciprocul numărului dat şi valoarea absolută a numărului dat?

 Valoarea produsul dintre reciprocul numărului dat şi valoarea absolută a numărului dat este_____.

188. Încercuieşte numărul care este divizibil cu 2 şi cu 9.

12 301 230 5 053 545 816 372 29 944

189. Care este cifra cu care poţi înlocui simbolul *, din numărul  *128 , astfel încât  numărul de patru 
cifre, care l-ai obţinut să fie divizibil cu numărul 9? 
Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.
а) 1; 
b) 2;
c) 5;
d) 7.
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190. Dacă propoziţia este adevărată, Încercuieşte-l pe DA, iar dacă ea este falsă, atunci 
Încercuieşte-l pe NU.

Numărul 7 770 este divizibil cu 10. DA NU

Numărul 111 111 111 este divizibil cu 9. DA NU

Numărul 7 770 este divizibil cu 100. DA NU

Numărul 22 222 este divizibil cu 5. DA NU

Numărul 7 770 este divizibil cu 9. DA NU

Numărul 444 este divizibil cu 3. DA NU

Numărul 7 770 este divizibil cu 3. DA NU

191. Care dintre numerele date este divizibil cu 3 şi cu 5?
Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.
a) 1 305;
b) 6 500;
c) 4 113;
d) 7 113.

192. Leagă numerele de afirmaţia corespunzătoare.

3 030 305 •
• Numărul este divizibil cu 3. 

3 030 302 •
• Numărul este divizibil cu 2.

2 020 203 •
• Numărul este divizibil cu 5.

3 050 503 •

193. Valentin este filatelist şi colecţionează timbre poştale pe care le păstrează în albume. El are 3 
albume cu câte 145 de timbre, 2 albume cu câte 120 de timbre şi 5 albume mici cu câte 82 de 
timbre. Celelalte timbre le păstrează într-un album mare, în care încap 320 de timbre, dar îi 
mai lipsesc 117 de timbre pentru a completa albumul. Câte timbre are Valentin în total?

 Scrie modul de rezolvare.

 Valentin are, în total, ________de timbre poştale.

194. Un test de matematică conţine 10 probleme. Pentru fiecare răspuns corect, se obţin +10 punc-
te, pentru fiecare răspuns greşit, se obţin obţin – 5 puncte, iar dacă se încercuieşte răspunsul 
„nu ştiu”, atunci se obţin 0 puncte. Câte puncte a obţinut Doina la acest test, dacă a reolvat 6 
probleme corect, 2 probleme n-a ştiut să le rezolve, iar celelalte probleme le-a rezolvat greşit?

Scrie modul de rezolvare.

 Doina a obţinut ________de puncte. 
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195. Un autoturism a parcurs distanţa de 360 km. Prima treime din distanţă a parcurs-o cu viteza 
de 60 km/h, iar restul distanţei a parcurs-o cu viteza de 80 km/h. În câte ore a parcurs auto-
turismul întreaga distanţă?
Scrie modul de rezolvare.

Autoturismul a parcurs întreaga distanţă în ______ ore.

196. Bunica Tincuţa tricotează un şal pentru nepoţica ei Mara. La fiecare 10 rânduri de şal, se 

consumă 
16
1  din ghemul de lână. Câte rânduri are şalul dacă pentru el s-au consumat două 

gheme?
 Scrie modul de rezolvare.

 Şalul Marei are _____ de rânduri.

197. Gloria rezolvă în fiecare zi acelaşi număr de probleme şi ea are nevoie de 22 de zile pentru a 
rezolva 330 de probleme. Dar, până la examenul de admitere, au mai rămas doar 15 zile. Câte 
probleme trebuie să rezolve zilnic în plus, astfel încât, până la examen, să rezolve toate cele 
330 de probleme?

 Scrie modul de rezolvare.

 În fiecare zi Gloria trebuie să rezolve câte_____ probleme în plus.
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Algebră şi funcţii

198. Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.
Soluţia sistemului de ecuaţii liniare 

2x + 3y = 4
-3x +2y = 7

este perechea ordonată:
а) (-2, 3);
b) (2, 3);
c) (1, 2);
d) (-1, 2).
Scrie modul de rezolvare.

199. Rezolvă ecuaţia:

 5
27

3
33 +

−=
+ xxx

 

Scrie modul de rezolvare.

200. Care sistem are soluţia (-1, -2)?
Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.

а) x – 2y – 3 = 0
 y = x – 3;
b) 2x – 2y – 3 = 0
 –x + 2y = 3;
c) x = –y – 3 
 2y = x – 3;
d) x = 2y – 3 
 y = x – 3.

Scrie modul de rezolvare.

201. Rezolvă ecuaţia.

 
 

4
10,51

2
2 +

−=−
+ mm

 

Scrie modul de rezolvare.
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202. Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.

Soluţia ecuaţiei 2
6
65

3
32

−=
−

−
− xx

  este între numerele:

а) –20 şi –10;
b) –10 şi 10;
c) 10 şi 20;
d) 20 şi 30.
Scrie modul de rezolvare.

203. Calculează valoarea expresiei.

a) 23 – (0,5)2 =

b) (52 – 33)2 =

c) =−+ 211812144  

Scrie modul de rezolvare.

204. Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.

Valoarea expresiei 
5

312

8
42 ⋅

  este: 

а) 210;
b) 29;
c) 2;
d) 23. 
Scrie modul de rezolvare.

205. Calculează valoarea expresiei.
Scrie modul de rezolvare.

а) 
16
91

9
413 ⋅⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−⋅   =

b) 36,0:
25
91−   =
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206. Calculează valoarea expresiei.
 Scrie modul de rezolvare.

а)  ( )22 223 −−⋅ ;

b) 
 

16
91:

16
91 +







+ ; 

c) 
23

2

2 2 4
3 3 81

 − − 
 

;

d) ( )
( )

64
8
1

28
42

22

24

⋅−
−⋅
⋅− ; 

e) 
 

( ) ( ) 2

2

23

23

5
3

33
55

⋅
−+−

+ .

207. Încercuieşte-l pe ADEVĂRAT, dacă egalitatea este adevărată, sau pe FALS,  
dacă egalitatea este falsă.

 

54 · 53 = 512 ADEVĂRAT FALS

(23)4 = (24)3 ADEVĂRAT FALS

35 : 34 = 3 ADEVĂRAT FALS

169169 +=+   ADEVĂRAT FALS

208. Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.

 Valoarea expresiei  ( )
2

3

8
2−  este:

 a) 2;

 b) –2;

 c) 1;

 d) –1.
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209. Leagă fiecare expresie cu valoarea corespunzătoare.

 
(‒3)3 ‒ 23 • • ‒72

–22 ∙ 23 • • ‒35

92 : 32 • • ‒32

 (‒2)3 ∙ 32 • • 9

210. Scrie mai simplu expresia.

 Scrie modul de rezolvare.

 (–0,1а3)2 ∙ 1 000 

 Valoarea expresiei este______.

211. Calculează valoarea expresiei.
 Scrie modul de rezolvare.

  98

556

77
49)7(

⋅
⋅

 Valoarea expresiei este______.

212. Încercuieşte litera din faţa inegalităţilor adevărate.

 a) 23 ∙ 22 ≥ 25 + 23;

 b) 23 ∙ 22 ≥ 25 – 23;

 c) 23 ∙ 22 ≥ 25 ∙ 23; 

 d) 23 ∙ 22 ≥ 25 : 23.

213. Încercuieşte litera din faţa egalităţii care este adevărată oricare ar fi x ∈ R.

а) (2x + 0,2)2 = 2x2 + 0,04;

b) (2x + 0,2)2 = 4x2 + 0,04;

c) (2x + 0,2)2 = 4x2 + 0,8x + 0,04;
d) (2x + 0,2)2 = 4x2 + 0,8x + 0,4.
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214. Fie binoamele:

 А = 0,2m + 0,4n

 B = 0,4m + 0,2n

 C = −0,2m − 0,4n
 D = 0,2m − 0,4n

 Încercuieşte litera din faţa egalităţii corecte indiferent de valorile pe care le au m şi n.

 а) А2 = C2;

 b) B2 = D2;

 c) А2 = B2;

 d) B2 = C2.
Scrie modul de rezolvare.

215. Fie binoamele K = 0,2а + 0,3b şi S = 0,4a – 0,2b. Scrie mai simplu expresia.

 а) K + S =
 b) K − S =
 c) K ∙ S =

Scrie modul de rezolvare.

216. Încercuieşte-l pe DA, dacă egalitatea este adevărată, sau pe NU, dacă egalitatea este falsă.

(−2a + 3) ∙ (−5a + 3) = 10a2 + 9 DA NU

(2x − 3)2 = 4x2 – 12x + 9 DA NU

(−2a + 3) ∙ (−3a + 2) = 6a2 − 13a + 6 DA NU

(2x + 3)2 = 4x2 + 9 DA NU

Scrie modul de rezolvare.

217. Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.

Pătratul binomului  
2
1 m - n este:

а) 
 
2
1

m2 + 2mn + n2;

b)  
4
1 m2 - mn + n2;

c) 
 
2
1

m2 - mn + n2;

d)  
4
1 m2 - n2.

Scrie modul de rezolvare.
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218. Scrie mai simplu expresia, dacă  A = 5a2 – 6a –1, B = –6a2 + 4 şi C = 7a –3.

 Scrie modul de rezolvare.

 a) A – B + C; 

 b) C ∙ B.

219. Fie polinoamele 75104 23 ++−= xxxA  şi .53 24 −−+−= xxxB .
 Calculează А + В şi А − В.

 Scrie modul de rezolvare.

220. Gloria face o prăjitură şi dacă va consuma patru ouă, atunci are nevoie de 0,28 kg de zahăr. 
Cât zahăr îi trebuie dacă ar pune trei ouă?
Scrie modul de rezolvare.
Dacă ar pune 3 ouă, atunci are nevoie de ______g de zahăr.

221. Numărul de fete şi de băieţi din şcoala „Bucuria” este în raportul de 7:8. În această şcoală  
sunt 480 de fetiţe. Câţi elevi are şcoala respectivă?
Scrie modul de rezolvare.

În şcoala „Bucuria” sunt în total________ de elevi.

222. Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.

а) y = 
 
3
1

x;

b) y = 
 
2
1

x;

c) y = 2x;

d) y = 3x.

y

x1

1
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223. Pe unul dintre desenele de mai jos este reprezentată dependenţa dintre cantitatea de plumb 
(х) şi cea de zinc (у) dintr-un aliaj în care plumbul şi zincul sunt în raportul de 2:1. 

 Încercuieşte litera deasupra graficului care reprezintă corect dependenţa dintre plumbul  
şi zincul din aliaj.

а) b) c) d)

1
4

1
2

4

22

3

1
4

1
2

4

2

224. Lia a cumpărat, la piaţă, 5 kg de căpşuni şi 1,2 kg de cireşe şi le-a plătit 300 de dinari.  
Pentru căpşuni a plătit 156 de dinari. Cât costă kilogramul de căpşuni?

Scrie modul de rezolvare.

Kilogramul de căpşuni costă _____ dinari.

225. În asociaţia taxiştilor „Fulgerul”, taxa iniţială este de 150 dinari, iar pentru fiecare kilometru 
parcurs se mai plătesc câte 60 de dinari. În asociaţia taxiştilor „Minutul”, taxa iniţială este de 
170 dinari, iar pentru fiecare kilometru parcurs se mai plătesc câte 55 de dinari. 

 Care este kilometrajul pentru care clientul va plăti aceeaşi sumă?

 Scrie modul de rezolvare.

 Pentru kilometrajul de______kilometri.

 

226. Un dreptunghi are perimetrul de 66 cm. O latură este cu 3 cm mai lungă decât lungimea 
dublă a celeilalte laturi. Calculează laturile dreptunghiului.

 Scrie modul de rezolvare.

 Laturile au lungimile de_____cm şi _____cm.

227. Elevi de clasa a opta au stabilit să cumpere dulciuri pentru revelion. Dacă fiecare dintre ei 
donează câte 75 de dinari, atunci le lipsesc 440 de dinari. Dacă fiecare dintre ei donează câte 
80 de dinari, atunci le prisosesc 440 de dinari. 

 Câţi elevi de clasa a opta sunt în şcoala respectivă?

 Scrie modul de rezolvare.

 În şcoala respectivă sunt ______elevi de clasa a opta.
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228. După ce Petru a cheltuit o treime din economiile sale, achitându-şi creditul pentru telefonul 
mobil, i-au mai rămas încă 800 dinari. Cât a fost valoarea economiilor lui Petru?
Scrie modul de rezolvare.
Valoarea economiilor lui Petru a fost de______dinari.

229. Gloria a cumpărat două cărţi pentru care a plătit 900 de dinari. Preţul cărţii despre 
alimentaţia corectă este egal cu o treime din preţul cărţii despre plantele medicinale. Cât costă 
fiecare carte?

 Scrie modul de rezolvare.

 Cartea despre alimentaţia corectă costă_______dinari, iar cartea despre plantele medicinale 
costă______ dinari.

230. Alexandru şi Petru trebuie să împartă 1600 dinari, astfel încât Alexandru să primească cu 200 
de dinari mai mult decât Petru. Câţi bani va primi fiecare?

 Scrie modul de rezolvare.
 
 Alexandru va primi________dinari, iar Petru va primi________dinari.

231. Mia are un kilogram de nuci. Ea a făcut două torturi. Pentru tortul mai mare, a consumat de 
2,5 ori mai multă nucă decât pentru tortul mai mic. I-au mai rămas 300g de nucă. Câtă nucă a 
folosit pentru tortul mare? Dar pentru cel mic?

 Scrie modul de rezolvare.

 Pentru tortul mare a folosit_______g de nucă, iar pentru cel mic a folosit_______g de nucă.

232. Suma a trei numere este 714. Determină cele trei numere, dacă se ştie că fiecare număr este 
de două ori mai mare decât numărul precedent.

 Scrie modul de rezolvare.

 Numerele sunt______, ______ şi______.

233. În cantonament, un jucător de tenis a pierdut o noime din masa pe care a avut-o şi acum are 
72kg. Câte kilograme a avut jucătorul înainte de cantonament?

 Scrie modul de rezolvare.

 Înainte de cantonament jucătorul de tenis a avut_______ kilograme

234. Perimetrul unui triunghi isoscel este de 42cm. Una dintre laturile congruente ale triunghiului 
este cu 3cm mai lungă decât baza. Calculează lungimea unei laturi congruente a triunghiului.

 Scrie modul de rezolvare.

 Lungimea unei laturi congruente a triunghiului este de________cm.
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235. Cornelia a cumpărat un telefon şi a planificat să-l plătească în 12 rate lunare egale de câte 
1500 de dinari. După ce a achitat primele patru rate, s-a hotărât să achite restul în 6 rate lu-
nare egale. Cât este noua rată lunară pentru telefon? 

 Scrie modul de rezolvare.

 Noua rată lunară pentru telefon are valoarea de_________dinari.

236. Un elev a citit  9
14

  dintr-o carte, ceea ce reprezintă cu 20 de pagini mai mult decât jumătate 

din carte. Câte pagini are cartea? Câte pagini a citit elevul?
 Scrie modul de rezolvare.

 Cartea are______ pagini. Elevul a citit______ pagini.
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Geometrie

237. Calculează măsura unghiului bOc şi cea a unghiului bOd.

а) Măsura unghiului bOc este _______.
b) Măsura unghiului bOd este _______.

238. Care unghiuri sunt complementare? 
 Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.
а) 23º şi 37º;
b) 23º şi 67º;
c) 23º şi 77º;
d) 23º şi 157º.

239.  Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.
În triunghiul dreptunghic АВС, unghiurile interioare cu vârfurile А şi В sunt:

а) suplimentare;
b) opuse la vârf; 
c) complementere; 
d) adiacente.

240. Dreptele a şi b, din imagine, sunt paralele. Determină măsurile unghiurilor α şi β.

241. Intersecţia a două drepte este punctul M. Suma a două dintre unghiurile pe care le formează 
dreptele  acestea are 122°46´. Determină măsurile tuturor unghiurilor care au vârful în punctul M.

242. Unghiurile 𝛼 şi 𝛽 sunt complementare, iar unghiurile 𝛽 şi 𝛾 sunt suplimentare. Determină 
măsura unghiului 𝛾 dacă se ştie că măsura unghiului 𝛼  este de 32°.

 Scrie modul de rezolvare.

 Unghiul 𝛾=_______.

0d a

b

35°

c

А

C B

a

b125° α

β
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243. Completează tabelul, aşa cum este indicat.

α Unghiul cu laturile în 
prelungire al unghiului α

Unghiul opus la 
vărf al unghiului α

Complementarul 
unghiului α

Suplimentarul 
unghiului α

62° 118°

244. Leagă perechile de unghiuri suplimentare.

120° • • 130° 

140° • • 40°

50° • • 60°

30° • • 80°

• 150°

245. Calculează măsura unghiului α, dacă ştim că 𝛽 = 41°.   

 Scrie modul de rezolvare.

 α = ______

246. Calculează lungimea uneia dintre laturile egale 
ale trapezului isoscel din imagine.
Scrie modul de rezolvare.

 Lungimea uneia dintre laturile egale  
ale trapezului este ____cm. 

247. Lungimile laturilor triunghiului АВС, din imagine, sunt a, b şi c. Care egalitate este adevărată? 
 Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.

а) a < b < c;
b) b < a < c;
c) a < c < b;
d) b < c < a.

α

β

6 cm

8 cm

4 cm

35°
A B

C

b a

c

60°
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248. În patrulaterul ABCD unghiul interior 𝛽 este de două ori mai mare decât unghiul α, unghiul 
𝛾 este cu 18° mai mic decât unghiul α, iar unghiul 𝛿 este de două ori mai mic decât unghiul α. 
Câte grade are fiecare dintre unghiurile acestui patrulater?

 Scrie modul de rezolvare.

 α = _______; 𝛽 = _____; 𝛾=  ______; 𝛿 = ______

249. Determină măsura unghiului α din dreptunghiul prezentat în imagine. 

 Măsura unghiului α este ____.

250. Gloria are trei beţe care au lungimile 50 cm, 60 cm şi 90 cm. Nicu are trei beţe care au lungi-
mile 40 cm, 50 cm şi 100 cm. Alin are trei beţe care au lungimile 40 cm, 20 cm şi 20 cm, iar 
Gina are trei beţe care au lungimile 20 cm, 10 cm şi 40 cm. Care dintre ei reuşeşte să facă un 
model de triunghi cu ajutorul beţelor sale?

  Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.
 a) Gloria;
 b) Nicu;
 c) Alin;
 d) Gina.

251. Patrulaterul ABСD, din imagine, este format din două triunghiuri dreptunghice.  
Calculează perimetrul şi aria patrulaterului ABСD..

 Scrie modul de rezolvare.
 

 P = ____ cm
 A = ___ cm2

A E B
45°

55°

D C

α

8 cm

6 cm

12 cm

A B

x

CD
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252.  

 Pe schiţă este redată o parte din proprietatea Doinei şi distanţele dintre unele obiecte. 
 Ce lungime are lacul d de pe proprietatea Doinei?
 Scrie modul de rezolvare.

 Lacul are lungimea de_________m.

253. Fie triunghiul ABC. Unghiul exterior din vârful A are 120o, iar unghiul interior din vârful 
C are 45o. Care este relaţia dintre laturile acestui triunghi?

 Încercuieşte literele din faţa răspunsurilor corecte.

 a) AB < AC < BC;
 b) AB < BC < AC;
 c) AC < AB < BC;
 d) AC < BC < AB;
 e) BC < AB < AC; 
 f ) BC < AC < AB.

254. Lungimea cercului are 16π cm. Ce arie are cercul?
 Scrie modul de rezolvare.
Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.
а) 256π cm2;
b) 64π cm2;
c) 256 cm2;
d) 64 cm2.

255. Diametrul roţii unui tractor are 100 cm. Ce distanţă parcurge tractorul dacă roata face 7 000 

de rotaţii fără alunecare (π ≈ 
 
7

22
)?

Scrie modul de rezolvare.
Tractorul parcurge distanţa de ____km.
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256. Lungimile a două cercuri concentrice sunt L1 = 16π cm şi L2 = 10π cm. Ce arie are inelul cir-
cular pe care îl determină cercurile?
Scrie modul de rezolvare.
Aria inelului circular pe care îl determină cercurile are ____ cm2.

257. Aria cercului mai mic este 9π cm2. Aria inelului circular este 16π cm2. 
 Calculează raza cercului mai mare.

Scrie modul de rezolvare.

Raza cercului mai mare are ____ cm. 

258. Din cubul cu muchia de 10 cm se taie un cub cu muchia de 5 cm, aşa cum se vede în imagine. 
Calculează volumul corpului din imagine. 

 Scrie modul de rezolvare.

 V = _______ cm3

259. Ce arie are prizma triunghiulară regulată, dacă muchia bazei are 4 cm, iar înălţimea ei  
are 2 cm? 
Scrie modul de rezolvare.

Prizma are aria ______ cm2.

260. Care este volumul piramidei hexagonale regulate, dacă muchia bazei piramidei are 3 cm,  

iar înălţimea are 33  cm?
Scrie modul de rezolvare.

Volumul piramidei este de ____cm3.

10 cm

5 cm

S

A a
a

B

CF

E D
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261. Care este aria piramidei patrulatere echilaterale care are muchia  
a = 6 cm?
Scrie modul de rezolvare.

Volumul piramidei este de ____ cm2.

262. Calculează aria şi volumul prismei a cărei înălţime are 4 cm, iar baza este un dreptunghi cu 
lungimea de 12 cm şi lăţimea de 6 cm.

 Scrie modul de rezolvare.

 Aria este de________ cm2, iar volumul este de _____ cm3.

263. Muchia piramidei triunghiulare echilaterale are 8 cm. Ce arie are piramida?
Scrie modul de rezolvare.

Piramida are aria _______ cm2.

264. Încercuieşte litera de sub figurile care reprezintă desfăşurarea unui cub. 

            а)   b)     c)  d)   e)

265. Calculează volumul figurii din imagine.

 Scrie modul de rezolvare.   

 Volumul acestei figuri este de_______ cm3. 

а

H

а

1

3 25

4

6

1

2

5

6

3

4

1

2

5

3

6 4

2

3

1

2

3

4

5

6

6

1

5 4

2 cm

2 cm2 c
m

5 cm
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266. Un cub şi un paralelipiped au volumele egale. Ce lungime are muchia cubului, dacă dimensi-
unile paralelipipedului sunt 2 cm, 4 cm şi 8 cm?

 Scrie modul de rezolvare.

 Muchia cubului are____cm.

267. Într-o topitorie, un muncitor a topit trei cuburi ale căror muchii au 3 cm, 4 cm şi 5 cm. Din 
aceste cuburi a turnat un cub mai mare. Ce lungime are muchia cubului nou obţinut? 

 Scrie modul de rezolvare.

 Muchia cubului nou obţinut are_______cm.

268. Fie un cilindru, un con şi o sferă. Conul şi cilindrul au aceeaşi înălţime care este egală cu 
raza sferei şi ea are 3 cm. Raza bazei cilindrului are 4 cm, iar raza bazei conului are 8 cm. 
Calculează volumele acestor corpuri.

 Scrie modul de rezolvare.
 Cel mai mare volum îl are______________.

269. Raza bazei unui con are 5 cm, iar înălţimea lui are 9 cm. Raza bazei unui alt con are 10 cm,  
iar înălţimea 3 cm. Fie V1 volumul primului con, iar V2 volumul conului al doilea. Care dintre 
afirmaţiile ce urmează este adevărată?
Scrie modul de rezolvare.
Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.
а) V1 < V2;
b) V1 = V2;
c) V1 > V2.

270. Înălţimea conului este H = 6 2  cm şi ea este egală cu raza bazei.  
Ce volum are conul? 
Scrie modul de rezolvare.
Volum conului este de ______ cm3.

271. Care cilindru are aria cea mai mare? 

   cilindrul А       cilindrul B      cilindrul C

Scrie modul de rezolvare.
Aria cea mai mare o are cilindrul ___.

24 cm

2 cm 8 cm

6 cm
12 cm

4 cm
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272. V1 este volumul primului cilindru, iar V2 este volumul cilindrului al doilea.  
Care afirmaţie este adevărată? 

     Figura 1   Figura 2
Scrie modul de rezolvare.
 Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect. 
а) V1 > V2 ; 
b) V1 < V2 ; 
c) V1 = V2 . 

273. Calculează aria şi volumul cilindrului, dacă înălţimea sa are 10cm, iar raza bazei are 6cm.

 Scrie modul de rezolvare.

 A = _______ cm2

 V = __________ cm3

274. Calculează aria şi volumul corpului din imagine.   

 Scrie modul de rezolvare.

 A = _______ cm2

 V = __________ cm3

275. Generatoarea conului este de două ori mai lungă decât raza bazei a cărei lungime este de 
3cm. Calculează aria conului.

 Scrie modul de rezolvare.  

 A = _______ cm2

2 cm
1 cm

4 cm

4 cm

4 cm

9 cm
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276. Pe unul din desene, dreapta s este mediatoarea segmentului АВ. Care este desenul respectiv? 
 Încercuieşte litera dedesubt de răspunsul corect.

277. Care afirmaţie este adevărată?
Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.
а) Orice dreptunghi are, în plan, mai mult de două axe de simetrie. 
b) Triunghiul isoscel nu are, în plan, axe de simetrie.
c) Cercul are, în plan, exact patru axe de simetrie.
d) Pătratul are, în plan, patru axe de simetrie.

278. Încercuieşte litera deasupra răspunsului corect.
Care dintre figurile de mai jos nu are, în plan, axe de simetrie?

279. Încercuieşte numărul dedesubt de figura care are cele mai multe axe de simetrie.

aaa

c
a

a

a aaa

a

bbb

1) 2) 3) 4)

A

B

s

s s
s

A
B

A B

A

B

а) b) c) d)

а) b) c) d)
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Măsurarea

280. Care este cel mai uşor obiect?
Încercuieşte litera dedesubt de răspunsul corect.

281. Încercuieşte-l pe DA, dacă inegalitatea este adevărată sau pe NU, dacă inegalitatea  
nu este adevărată.

2,5 dm > 2 m 5 dm DA NU

2 m > 22 dm DA NU

3 kg < 300 g DA NU

2 t > 200 kg DA NU

282. La geografie, Otilia a avut tema să găsească lungimea cursurilor a cinci râuri care sunt  
în Serbia. Datele le-a căutat pe internet, în manual şi în enciclopedie. A scris aceste date  
şi a observat că lungimile acestor râuri sunt date în unităţi diferite şi anume:
Morava de Sud (295 km)
Morava de Apus (308 000 m)
Timokul (202 km)
Morava Mare (185 km)
Ibru (2 720 000 dm)
Care este cel mai scurt râu? Dar cel mai lung?

Cel mai scurt râu este ________________, iar cel mai lung este __________________.

283. Profesoara a scris, pe tablă, masa a patru obiecte.
Încercuieşte litera care este dedesubt de cea mai mare masă.

а) b) c) d)

1 kg 20 g 1,2 kg 1022 g 1,002 kg

а) b) c) d)
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284. Scrie, în ordine, următoarele lungimi: 1,2 km; 12 000 m; 120 cm; 12 000 mm şi 0,12 dm.

 ______ > ______ > ______ > ______>______

285. În 2011, Petru, Mihai, Ion, Sergiu şi Marin au semănat grâu. Producţia medie pe hectar este 
redată în tabel.

Petru Mihai Ion Sergiu Marin
Producţia medie pe hectar 4 700 kg 4 522 000 g 4,72 t 4,5 t 4 t 650 kg

Cine a avut cea mai mare producţie de grâu?
Scrie modul de rezolvare.

Cea mai mare producţie de grâu a avut-o _______________.

286. Aurora doreşte să cumpere, prin internet, o carte care costă 52,99 dolari. Librăria virtuală 
pemite plata în euro, calculând 1 dolar cu 0,75 euro. Care este proporţia prin care  
va transforma Aurora preţul cărţii din dolari în euro?
Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.
а) 0,75 : 52,99 = х : 1;
b) 1 : 52,99 = 0,75 : х;
c) 1 : х = 52,99 : 0,75;
d) х : 52,99 = 1 : 0,75.

287. La Londra, Vali a vrut să cumpere un  player MP3 cu preţul de 47 de lire sterline. În Serbia, el 
poate să cumpere un player asemănător la preţul de 5 800 dinari. O liră sterlină are valoarea 
de 118 dinari. Unde este playerul mai scump? Cu cât este mai scump?

 Scrie modul de rezolvare.
 În ___________ playerul este mai scump cu __________dinari.

288. Cu 100 dolari se pot cumpăra 72 euro. Câţi euro se pot cumpăra cu 75 dolari?
Scrie modul de rezolvare.
Cu 75 dolari se pot cumpăra_______ euro.

289. Sanda merge, în Elveţia, la rude şi are nevoie de 400 de franci. Ea a economisit 200 de euro. 
Cu un euro poate să cumpere 1,25 franci, iar un franc valorează 82 de dinari. Câţi dinari tre-
buie să ridice Sanda de pe cont, astfel încât de pe euro şi dinari să cumpere cei 400 de franci?

 Scrie modul de rezolvare.
 Sanda trebuie să ridice de pe cont _______dinari.

290. O coroană norvegiană are valoarea de 12,50 dinari, iar un euro are valoarea de 105 dinari.  
Ce valoare, exprimată în coroane norvegiene, au 10 euro?

Scrie modul de rezolvare.
10 euro au valoarea de_________coroane norvegiene.
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291. O liră sterlină are valoarea de 140 de dinari, iar un dolar are valoarea de 84 de dinari. Câte lire 
sterline se obţin pentru 100 de dolari. 

 Scrie modul de rezolvare.

 Pentru 100 de dolari se obţin_______ lire sterline. 

292. Nina pregăteşte lazane. Pentru umplutură, ea are nevoie de o treime de litru de smântână. 
Care este cantitatea de smântână exprimată aproximativ în mililitri?
Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.
а) 300 ml;
b) 310 ml;
c) 320 ml;
d) 330 ml.

293. Încercuieşte-l pe DA, dacă inegalitatea este adevărată sau pe NU, dacă inegalitatea  
nu este adevărată.

Numărul întreg 110 este cel mai apropiat de numărul 109,2. DA NU

Numărului 3,4556 îi este cel mai apropiat numărul 3,5 care  
are o singură zecimală. DA NU

Numărul întreg 500 este cel mai apropiat de numărul 499,4. DA NU

294. Care număr întreg este aproximativ egal cu fracţia 
7

2103 ?
Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.
а) 301;
b) 300;
c) 31;
d) 30.

295. Aproximează la două zecimale numerele care urmează.
а) 3,845739;
b) 0,663455;
c) 1,632057;
d) 2,017386.

296. Scrie numerele naturale alăturate, astfel încât inegalităţile să fie adevărate.
   

_____901____d)

_____620____c)

_____125____b)

_____40____a)

<<

<<

<<

<<
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Prelucrarea de date

297. Punctul А(4, 2) este dat în sistemul cartezian. Determină coordonatele punctelor В şi С, dacă 
se ştie că punctul B este axial-simetricul punctului A în raport cu axa Ох, iar punctul C este 
axial-simetricul punctului B în raport cu axa Оy.
Scrie modul de rezolvare.

298. Determină coordonatele punctului В, dacă el este simetricul punctului А în raport cu dreapta а.

299. Cu ajutorul coordonatelor pătratului ABCD, determină poziţia axelor sistemului cartezian..

300. În sistemul cartezian xOy alăturat, marchează punctele E, F şi G, astfel încât linia frântă 
deschisă ABCDEFG să fie simetrică în raport cu axa y.

А(3, 2)

1

1

x

y a

А(-1, -3) B(3, -3)

D(-1, 1) C(3, 1)

x0

A

B
D

C
1

1
-1

-1

y
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301. Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.
 Punctul pe care îl obţinem cu ajutorul punctului  А(–3, –5), prin simetria axială în raport cu 

axa y este:
 a) în cadranul întâi;
 b) în cadranul al doilea;
 c) în cadranul al treilea;
 d) în cadranul al patrulea.

302. Determină coordonatele vârfurilor triunghiului A1B1C1 care este simetric axial cu triunghiul 
ABC în raport cu axa y.

 A1(___, ___), B1(___, ___), C1(___, ___)

303. Determină coordonatele vârfurilor triunghiului А1В1С1 care este central-simetricul triunghiului 
АВС în raport cu originea sistemului cartezian. Punctul A1 este central-simetricul punctului A, 
B1 este central-simetricul lui B, iar punctul C1 este central-simetricul punctului C.  

 A1(___, ___), B1(___, ___), C1(___, ___)

A

B
0

0

1

2

3

-1

-2

-3

-1-2-3 1 2 3

C

2

3

5

y

1

4

-4

-3

-1

-5

-2

0 1 2 3 5 x4-5 -4 -3 -1-2
C

A

B
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304. Fie punctul A în sistemul cartezian. Punctul B este simetricul punctului A în raport cu dreapta 
y = x. Punctul C este simetricul punctului A în raport cu Ox. Punctul D este simetricul punctu-
lui A în raport cu punctul М (5, 3).  

 Determină coordonatele punctelor A, B, C şi D. 

A(___, ___), B(___, ___), C(___, ___) şi D(___, ___).

305. Graficul, reprezintă timpul, în minute, pe care şi l-a petrecut Radu învăţând matematică.  
Cât timp şi-a petrecut Radu zilnic, în medie, învăţând matematică, în cele şase zile?

Scrie modul de rezolvare.
Radu şi-a petrecut zilnic, în medie, _______minute învăţând matematică.

2

3

5

y

y =
 x

1

4

-4

-3

-1

-5

-2

0 1 2 3 5 6 7 8 x4-5 -4 -3 -1-2
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M

tim
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l î
n 

m
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5
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20
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Zilele din săptămână
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306. Ionel are 8 discuri cu muzică. Pe fiecare disc este înregistrată durata.
 Care disc are durata cea mai apropiată de durata medie?

Scrie modul de rezolvare.

Nr. discului Durata în minute

discul 1 81

discul 2 84

discul 3 76

discul 4 78

discul 5 82

discul 6 86

discul 7 72

discul 8 73

Discul numărul_____ are durata cea mai apropiată de durata medie.

307. Gloria are şase filme în colecţia sa personală.
 Datele despre aceste filme sunt date în tabel.

Titlul filmului Anul producţiei Regizorul Durata în minute

„Boxerii merg în rai“ 1967. Branko Čelović 88

„Acolo, cântă cineva“ 1980. Slobodan Šijan 86

„Maeştrii, maeştrii“ 1980. Goran Marković 83

„Îţi aminteşti de Doly 
Bell?“ 1981. Emir Kusturica 107

„Maratoniştii aleargă 
circuitul de onoare“ 1982. Slobodan Šijan 92

„Balcan expres“ 1983. Branko Baletić 102

 Care este durata medie a filmelor? 
 Scrie modul de rezolvare.
 Durata medie a filmelor este ________de minute. 
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308. Marcel a lucrat cinci zile la un proiect de informatică. În tabel este redat numărul de ore  
pe care şi le-a petrecut Marcel la calculator. Calculează media zilnică de ore pe care  
şi le-a petrecut Marcel la calculator pe parcursul celor cinci zile.
Scrie modul de rezolvare.

Ziua Numărul de ore la calculator

Luni 1,5

Marţi 2

Miercuri 3,5

Joi 3

Vineri 5

Media zilnică de ore pe care şi le-a petrecut Marcel la calculator pe parcursul celor cinci zile 
este de ______ ore.

309. Profesorul de sport a reprezentat grafic rezultatele testării elevilor. În imagine este redat 
graficul care se referă la numărul de flotări pe care le-au executat elevii.  

 În baza graficului, completează propoziţiile de mai jos.
În total, au fost testaţi_______elevi.
Mai puţin de 14 flotări au executat_______elevi.

310. Într-o perioadă scurtă de timp Ion a călătorit la Viena şi la Dubai. El s-a hotărât să compare 
preţul prăjiturii sale preferate, în Belgrad, Viena şi Dubai. În Dubai preţul a fost de 10 dir-
hame, la Viena a fost 2 euro, iar la Belgrad, pentru aceeaşi prăjitură trebuie să plătească 231 
de dinari. Ion a luat cursul valutar şi a aproximat la cel mai apropiat număr întreg.

CURSUL VALUTAR
Uniunea Europeană 1 euro 116,0715 dinari
Emiratele Arabe Unite 1 dirham 22,9616 dinari

 Care a fost concluzia lui Ion? Unde este prăjitura cea mai scumpă? Dar cea mai ieftină?
 Scrie modul de rezolvare.
 Cea mai scumpă prăjitură este la______________, iar cea mai ieftină este în _____________.

0 5 10 15 20 25 30 35

peste 18 �otări

14 – 17 �otări

10 – 13 �otări

mai puţin de 10 �otări

numărul de elevi
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311. Un cercetător a scris, pe o coală de hârtie, că valoarea medianei este 18. Din datele de care 
dispune, a uitat o valoare, îşi aminteşte doar că această valoare este mai mare decât 15, dar 
mai mică decât 20. Valorile pe care şi le-a amintit sunt: 20, 13, 17, 15 şi 25. Care este valoarea 
pe care a uitat-o?

 Scrie modul de rezolvare.

 Valoarea pe care a uitat-o este_______.

312. Monica a rezolvat probleme pentru bacalaureat. Numărul 
de probleme rezolvate le-a notat aşa cum vedem alături. 
Sâmbătă a învăţat la statistică şi s-a hotărât să calculeze  
mediana pentru datele pe care le-a notat.
Scrie modul de rezolvare.

Ce valoare are mediana pentru datele notate?
Мediana pentru datele notate are valoarea ____.

313. Jucătoarele din echipa de volei a unei şcoli au înălţimile care exprimate în centimetri sunt: 
169, 170, 165, 172, 168, 173, 176, 180, 170, 167, 164, 174.
Completează tabelul în baza datelor de mai sus.

Înălţimea Numărul de jucătoare
Sub 165 cm
165 cm – 168 cm
169 cm – 172 cm
173 cm – 175 cm
176 cm – 178 cm
Peste 178 cm

314.  La întrebarea „Câte ore urmăriţi programul la televizor?“, elevii au răspuns, pe rând: 2 ore, 2,5 
ore, 3 ore, 1 oră, 1,5 ore, 2 ore, 1 oră, 2,5 ore, 4 ore, 3 ore, 1 oră, 0,5 ore. Completează  
tabelul, în baza datelor obţinute.

Numărul de ore (h) h ≤ 1 oră 1 oră < h ≤ 2 ore 2 ore < h ≤ 3 ore h > 3 ore

Numărul de elevi
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315. În tabel sunt prezentate datele, pe parcursul unei săptămâni, despre frecvenţa copiilor în lo-
calul pentru joacă „Colibri“. 

Ziua Luni Marţi Miercuri Joi Vineri Sâmbătă Duminică 

Numărul 
de copii 72 54 64 78 147 251 194

Care este valoarea medianei pentru datele prezentate?
Scrie modul de rezolvare.
Valoarea medianei este _______.

316. Succesul elevilor obţinut la un test de matematică este reprezentat pe diagrama ce urmează.

а) Completează tabelul, cu datele din diagramă, aşa cum este indicat.

Succesul la testul de matematică

Nota Numărul de elevi

5

4

3

2

1 3

b) Calculează nota medie la testul de matematică.
Scrie modul de rezolvare.
Nota medie la testul de matematică este________.

nu
m

ăr
ul

 d
e 

el
ev

i

0
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

nota
2 3 4 5
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317. La un magazin, la fiecare sfârşit de săptămână, se acordă o reducere de 15% pentru fiecare 
notă de plată care este mai mare de 3 500 dinari. Vineri, Mia a făcut cumpărături în valoare 
de 4 260 dinari. Cât economisea dacă făcea cumpărăturile sâmbătă?
Mia economisea__________ dinari.

318. Dacă se cumpără peste 20 de exemplare dintr-o publicaţie, atunci se acordă o reducere de 
12%. Şcoala a hotărât că cumpere 25 de exemplare. Cât va plăti şcoala pentru publicaţia 
respectivă, dacă un exemplar costă 200 dinari?
Şcoala va plăti pentru publicaţii_____ dinari.

319. Din cei 200 de participanţi, 48 de elevi s-au calificat pentru campionatul comunal de 
matematică. Care este procentul celor care s-au calificat pentru campionatul comunal?

Pentru campionatul comunal s-au calificat ______% din elevi.

320. Dacă cineva cumpără trei conserve de mazăre, atunci se acordă o reducere de 22%.  
Cât costă conservele cu reducere, dacă preţul iniţial a unei couserve este de 90 dinari?

 Scrie modul de rezolvare.

 Trei conserve costă_____dinari.

321. Gloria vinde îngheţată. O îngheţată costă 60 de dinari. Pentru fiecare îngheţată vândută, 
câştigul Gloriei este de 6 dinari. Câte procente este câştigul la fiecare îngheţată?
Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect. 
а) 6 %;
b) 1 %;
c) 54 %;
d) 10 %.
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NIVELUL AVANSAT
Numere şi operaţii cu numere

322. Calculează-l pe А : В, dacă 





 −






 −= 1

8
1:1

4
1A  şi .1

6
1:1

3
1







 +






 +=B  

Scrie modul de rezolvare.

323. Calculează valoarea expresiei.
Scrie modul de rezolvare.

 (−0,7 + 0,3 ∙ 4 −1 : 0,5) : (−0,1) + 1,1 =

324. Calculează valoarea expresiei.
Scrie modul de rezolvare.

 =





















 −−−−− 1

5
4:

5
1

5
3

5
2

2
14

325. Determină valoarea expresiei. 
 Scrie modul de rezolvare.

2
1

3
1

11
2
1

3
1

−
+

−

 Valoarea expresiei este_____.

326. Determină valoarea expresiei. 
 Scrie modul de rezolvare.

  

9 7
0,36 : 0,6 8 86 3 10,64 : 0,8

10 5

−
− ⋅

+

  Valoarea expresiei este_____.

327. Fie ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛−⋅+−⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −−−=

3
14,06)5,56(:

2
10,85)(:

4
14A  , iar ⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +⋅−=

3
1

2
166B    

Cât este 
2
BA +
  ?

Scrie modul de rezolvare.



86

328. Calculează produsul expresiilor А şi В, dacă 
4
5

5
2

5
6:31 ⋅−+=A , iar B = 8 7 6

3 3 7
− ⋅ .

А = _______ , B = ______ , A ∙ B = _______
Scrie modul de rezolvare.

329. Calculează valoarea expresiei.
 Scrie modul de rezolvare.

  1
3
1

5
3

2
5:

8
122 +






−⋅








−






−⋅−

 Valoarea expresiei este_______.

330. Calculează valoarea lui 
 4,0

3,1
5
11

4
3

−⋅
=x , dacă 

 5
2

2,16,0
2
1

−

−
+=y  şi  

y
x .

 Scrie modul de rezolvare.

 
y
x = 

331. Calculează valoarea expresiei.

 Scrie modul de rezolvare.

  

 

12
12

2
1

9
161

4
1 2

−⋅−++−

 Valoarea expresiei este_______.

332. Determină cel mai mic număr de cinci cifre care are toate cifrele diferite şi este divizibil  
cu numărul 6.
Scrie modul de rezolvare.
Numărul respectiv este _______.

333. Determină cel mai mare număr de patru cifre divizibil cu numărul 18.
Scrie modul de rezolvare.
Numărul respectiv este _______.

334. Într-un grup sunt mai mult de 180, dar mai puţin de 200 de soldaţi. Ei au pornit marşul  
în rânduri egale de câte patru soldaţi, dar s-au întors în rânduri egale de câte şase soldaţi.  
Câţi soldaţi au fost în grup?
Scrie modul de rezolvare.
În total au fost _______ soldaţi.
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335. Determină cel mai mare număr de trei cifre divizibil cu numărul 12.
Scrie modul de rezolvare.
Numărul respectiv este _______.

336. Scrie trei numere din mia a cincea care au cifra zecilor 2 şi care sunt divizibile cu 9.
Scrie modul de rezolvare.
Numerele respective sunt: _______, ________, ________.

337. În rezervorul unui autoturism, încap 60 de litri de benzină şi cu aceasta se pot parcurge 600 
de kilometri. Beculeţul de pe tabla de control ne avertizează dacă rămâne o cantitate 

 de benznă mai mică decât 
 
20
1

 din capacitatea rezervorului. Când s-a aprins beculeţul, 

 în rezervor s-au mai turnat 9 l de benzină. Câţi kilometri se pot parcurge până la golirea 
completă a rezervorului? 

Scrie modul de rezolvare.
Putem parcurge ______________ kilometri.

338. La examen au fost 20 de probleme. Petru a avut de 3 ori mai multe răspunsuri corecte  
decât greşite. Câte probleme a rezolvat Petru corect?
Scrie modul de rezolvare.
Petru a rezolvat corect ________ probleme.

339. Familia Petrescu cheltuieşte 
 
3
2

 din veniturile pe care le are, pentru chirie şi alimente, 

 
 
8
1  pentru îmbrăcăminte, iar restul, pentru alte necesităţi. Petreştii consumă lunar 

 12000 dinari pentru îmbrăcăminte. Câţi bani consumă familia Petrescu pentru alte necesităţi?
Scrie modul de rezolvare.
Pentru alte necesităţi, familia Petrescu consumă __________ dinari.

340. Buchetele pe care le face o florăreasă conţin câte 4 trandafiri şi câte 3 margarete. Florăreasa 
câştigă la fiecare tandafir câte 35 de dinari, la fiecare margaretă câte 25 de dinari şi pentru că 
face buchetul mai câştigă 60 de dinari. Care este cel mai mic număr de buchete pe care tre-
buie să-l vândă florăreasa pentru a câştiga mai mult de 1500 de dinari?
Scrie modul de rezolvare.
Florăreasa trebuie să vândă cel puţin _____ buchete.
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Algebră şi funcţii

341. Pentru ce valori ale lui x, diferenţa de pătrate a expresiilor (2x + 1)2 şi (2x − 1)∙(2x + 1) este 
nenegativă?
Scrie modul de rezolvare.
Pentru x______________diferenţa expresiilor date este nenegativă.

342. Suma a două numere este 28, iar  
3
1  din primul număr este egală cu  

4
1  din numărul 

 al doilea. Care sunt cele două numere?
Scrie modul de rezolvare.
Un număr este ____, iar celălalt este ____.

343. Pentru ce numere naturale x, diferenţa expresiilor 
4

23 −x  şi 
 

2
21 x−  este mai mică decât 3?

Scrie modul de rezolvare.
Pentru ∈x  ______________ diferenţa expresiilor date este mai mică decât 3.

344. Care dintre mulţimile reprezentate pe dreapta numerică reprezintă soluţia inecuaţiei

4
3
264 >

−
−

x ?

Scrie modul de rezolvare.
Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.

а) 0 3

b) 0 3

c) 0 1

d) 0 1
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345. Diferenţa a două numere este 60, iar câtul lor este este 13. Care sunt cele două numere?

 Scrie modul de rezolvare. 

 Numerele sunt______ şi_______.

346. Suma a două numere este 42. Calculează cele două numere, dacă se ştie că jumătate din suma 
lor este cu 10 mai mare decât o treime din diferenţa lor.

 Scrie modul de rezolvare.

 Numerele sunt_______ şi_______._____________________

347. Determină suma tuturor numerelor naturale x pentru care expresia  ( )2 25
x x− −  nu este mai 

mică decât expresia ( )1 51 22 4
x+− + .

 Scrie modul de rezolvare.

 Suma este_______._____________________

348. Rezolvă ecuaţia.
 Scrie modul de rezolvare.

 





 +−=






 −−






 −

−
2

2
4
33

42
21

2
1 xxx

 x = ______

349. Rezolvă ecuaţia.
 Scrie modul de rezolvare.

 4)1()3( 2 =−−− xxx

 x = ______

350. Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.

Valoarea expresiei 
27

5043225 +−
  este:

а) 1;
b) 2;
c) 3;
d) 4.
Scrie modul de rezolvare.
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351. Determină valoarea expresiei. 

 Scrie modul de rezolvare.
 

 

226
7218850

−
−++

 

  Valoarea expresiei este___.

352. Calculează valoarea expresiei. 

  Scrie modul de rezolvare.
 

169
20039858002

+
+−

 Valoarea expresiei este_____.

353. Scrie mai simplu expresia 10
2

3

542

: x
xx

xxx
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⋅
⋅⋅

 , iar apoi calculează-i valoarea pentru 2)5(−=x .

Scrie modul de rezolvare.

354. Calculează valoarea expresiei.

236,0)6(
9
43 2 −⋅−−  

Scrie modul de rezolvare.
Valoarea expresiei este ________.

355. Calculează valoarea expresiei.

( )542802:
3
11

2
11 7

77

−−−⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛⋅⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

 

Scrie modul de rezolvare.
Valoarea expresiei este ________.

356. Dacă se ştie că 322 = 1024, calculează:

а) 24,10  = ______________;

b) 102400  = _____________;

c) 1024,0  = ______________.
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357. Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.

 Dacă а + b = 5, iar а ∙ b = 
 
4
1

, atunci а2 + b2 este:

а) 25; 

b)10 ;

c) 24 
2
1 ;

d) 25 
2
1 .

Scrie modul de rezolvare.

358. Scrie mai simplu expresia:

( ) ( )( ) ( )aaaaa 412 −+++−−+ 2213 2  

Scrie modul de rezolvare.

359. Scrie mai simplu expresia care se obţine dacă pătratul sumei monoamelor 2х şi 5у îl micşorăm 
cu pătratul sumei monoamelor 3х şi 4у.
Scrie modul de rezolvare.

360. Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.
Polinomul (а - 1)(2а + 1) - (а - 6)(а + 6) este egal cu polinomul: 
a) а2 - а + 35; 
b) а2 - а - 37; 
c) а2 + 35;
d) а2 - 37.
Scrie modul de rezolvare.

361. Calculează şi scrie rezultatul corespunzător.
Scrie modul de rezolvare.
а) Diferenţa de pătrate a numerelor 7 şi 3: _________________________________
b) Pătratul diferenţei numerelor 7 şi 3:  ___________________________________
c) Suma pătratelor numerelor 7 şi 3:  _____________________________________
d) Pătratul sumei numerelor 7 şi 3:  ______________________________________

362. Determină funcţia liniară y = kx + n, dacă graficul ei este paralel cu graficul funcţiei  

y = - 
2
3 x + 99 şi trece prin punctul А (-4, 8).

Scrie modul de rezolvare.
Funcţia este _________
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363. 5 elevi pot să vopsească gardul din jurul şcolii, în 10 zile. După 2 zile, au mai venit încă 3 
băieţi.  
În câte zile vor termina vopsitul gardului?
Scrie modul de rezolvare.
Elevii vor termina vopsitul gardului în______ zile.

364. Un autoturism parcurge o distanţă în 1,75 h, mergând cu viteza de 60 km/h. Cu ce viteză 
trebuie să se deplaseze aututurismul pentru ca aceeaşi distanţă să o parcurgă într-o oră?
Scrie modul de rezolvare.
Autoturismul trebuie să se deplaseze cu viteza de____ km/h.

365. Nouă prieteni ar putea să cureţe o piscină în patru zile. Câţi prieteni ar trebui să-i ajute  
pentru a curăţa piscina în trei zile?
Scrie modul de rezolvare.
Piscina ar fi curăţată în trei zile dacă vin să ajute încă____ prieteni.

366. Care dintre graficele de mai jos este graficul funcţiei y = -x + 3?
Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.

а) b) c) d)

0

3

-3 0 3

-3

0 3

3

0

-3

-3

367. Mircea a plătit 6200 de dinari pentru trei jocuri video şi două filme. Un film este de 6 ori mai 
ieftin decât un joc video. Cât costă un joc? Dar un film?
Scrie modul de rezolvare.
Un joc costă________dinari, iar un film costă________dinari.

368. Într-un autobuz, pe linia „Centru” sunt 52 de pasageri. În staţia „La pod”, au coborât câţiva 
pasageri, iar patru pasageri au urcat. În staţia următoare, au coborât o treime din pasagerii 
care au fost până aci în autobuz, dar au urcat trei pasageri. Acum sunt 25 de pasageri  
în autobuz. Câţi pasageri au coborât în staţia „La pod”?
Scrie modul de rezolvare.
În staţia „La pod” au coborât ______pasageri.



93

369. Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.

 Dacă 2x – y = 4 şi x +  
2
y  = 1, atunci valoarea expresiei 4x2 + y2 este egală:

а) 8;
b) 10;
c) 9;
d) 19.
Scrie modul de rezolvare.

370. În timpul vacanţei, Gloria a trimis celor 9 prieteni din bloc câte o scrisoare sau o ilustrată.  
Un timbru pentru scrisoare costă 10 dinari, iar unul pentru ilustată 15 dinari. Gloria a plătit 
toate timbrele 110 dinari. Câte scrisori şi câte ilustrate a trimis Gloria?
Scrie modul de rezolvare.
Gloria a trimis _______ scrisori şi _____ ilustrate.

371. În magazinul ,,Hard” în noiembrie şi decembrie s-au vândut, în total, 765 de calculatoare. 
În decembrie, s-au vândut cu 20% mai mult decât de două ori vânzarea din noiembrie. Câte 
calculatoare au fost vândute în noiembrie? Dar în decembrie?

 Scrie modul de rezolvare.

 În noiembrie s-au vândut ____calculatoare, iar în decembrie s-au vândut ____calculatoare.

372. Petru a cumpărat o carte, iar Ana a cumpărat două caiete identice. Cartea este de 6 ori mai 
scumpă decât caietul. Petru a cheltuit cu 520 de dinari mai mult decât Ana. Cât costă o carte? 
Dar un caiet?

 Scrie modul de rezolvare.

 Un caiet costă_______dinari, iar o carte costă _______dinari.

373. Diferenţa dintre două numere este 10. Valoarea produsului celor două numere nu se schimbă, 
dacă micşorăm cu 6 numărul mai mare şi mărim cu 4 numărul mai mic. Care sunt cele două 
numere?

 Scrie modul de rezolvare.

 Numerele sunt_______ şi ______.

374. Sorina, Ioana şi Dana au împărţit memoria liberă care a rămas pe flash. Pe flash, au mai 
rămas 1 820 MB (megabytes). Ele au convenit ca Ioanei să-i aparţină cu 20% mai mulţi MB 
decât Sorinei, iar Danei cu 20% mai mulţi decât Ioanei. După ce au calculat câtă memorie 
îi aparţine fiecăreia, Dana a folosit 610 MB. Cât spaţiu liber, pe flash, i-a mai rămas Danei 
exprimat în MB?

 Scrie modul de rezolvare.

 Danei i-au mai rămas liberi______MB
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375. În fiecare duminică Maria cumpără fructe pentru familia sa. Într-o duminică, a cumpărat  
4 kg de banane şi 5 kg de mere şi a plătit 850 dinari. Săptămâna următoare, preţul bananelor 
a scăzut cu 20 de dinari, iar preţul merelor s-a mărit cu 10 dinari. Maria a plătit 620 de dinari 
pentru 2 kg de banane şi 6 kg de mere. Cât a costat kilogramul de banane în duminica a doua? 
Dar kilogramul de mere?

 Scrie modul de rezolvare.

 În duminica a doua, kilogramul de banane a costat _______ dinari, iar kilogramul de mere 
_______ dinari.

376. Distanţa de la Belgrad la Niš este de 235 km. Două autoturisme pornesc din aceste oraşe, unul 
în întâmpinarea celuilalt şi se întâlnesc după 1,25 h. Viteza media cu care s-a deplasat autotur-
ismul din Belgrad a fost cu 20 km/h mai mare decât viteza autoturismului din Niš. Determină 
viteza medie de deplasare a celor două autoturisme.

 Scrie modul de rezolvare.

 Vteza medie de deplasare a autoturismului din Belgrad este______ km/h, iar a celui din Niš 
este_____ km/h.
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Geometrie

377. Calculează unghiul α, din imagine, dacă se ştie că dreptele а şi b sunt perpendiculare.
Scrie modul de rezolvare.

α = ______

378. Bisectoarea s a unghiului interior din vârful А al triunghiului dreptunghic ABC, formează  
cu cateta opusă un unghi de 65°. Calculează unghiul interior din vârful А şi unghiul interior 
din vârful B al triunghiului АВС.

 Unghiul interior din vârful А are ____, iar unghiul interior din vârful B are____.

379. Calculeazăă unghiurile α şi β, dacă a || b.

α= ______ şi β = ______

380. În triunghiul ABC unghiul interior β = 25° 15´, iar unghiul exterior α1 = 60° 15´.  
Calculează unghiul interior γ.
Scrie modul de rezolvare.

γ =_____

a b

dc 2α – 30º 3α

C

s

B

A

65º

а

b

β
α

44º
130º
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381. Dacă dreptele a şi b sunt paralele, determină unghiul α.
Scrie modul de rezolvare.

α = ______

382. Calculează perimetrul patrulaterului ABCD din imagine.
Scrie modul de rezolvare.

P = __________________ cm

383. Figura din imagine este formată din cinci pătrate congruente.
 Calculează aria acestei figuri, dacă MN = 10 cm.

Scrie modul de rezolvare.

Aria acestei figuri este ____ cm2.

384. Latura mai lungă a dreptunghiului are 6 cm. Această latură şi diagonala dreptunghiului 
formează un unghi de 30°. Calculează perimetrul şi aria dreptunghiului.

 Scrie modul de rezolvare.

 P = ______ cm
 A = ______ cm2

385. Calculează aria părţii umbrite din triunghiul echilateral, dacă se ştie că latura sa are 4 cm.

 Scrie modul de rezolvare.

 Aria părţii umbrite este de________ cm2.

а

b

α

2α

35º 30’

А B

D

C

6 cm
45º

60º

 

M

N
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386. Diagonalele trapezului isoscel formează un unghi drept. Calculează aria trapezului,  
dacă bazele trapezului au 12 cm şi 4 cm.
Scrie modul de rezolvare.

Trapezul are aria de ____ cm2.

387. Calculează perimetrul triunghiului ABC , dacă înălţimea care corespunde laturei are 5 cm, 
unghiul interior, din vârful A, are 45°, iar unghiul interior, din vârful B, are 30°.
Scrie modul de rezolvare.

388. Câţi metri de sârmă sunt necesari pentru a împrejmui o curte care are forma  
de trapez dreptunghic redat în imagine?
Scrie modul de rezolvare.

Sunt necesari _____ m de sârmă.

389. Catetele triunghiului dreptunghic au 1cm şi 3  cm. Ce arie are cercul circumscris al acestui 
triunghi.

 Scrie modul de rezolvare.

 Aria cercului circumscris este_______ cm2.

390. Pentagonul ABCDE din imagine este format dintr-un triunghi dreptunghic şi un dreptunghi. 
Perimetrul acestui pentagon este egal cu perimetrul unui trapez care are un unghi interior de 
60o, iar baza a a trapezului are lungimea de două ori mai mare decât baza b. Calculează aria 
trapezului respectiv.    

 Scrie modul de rezolvare.

 A = _________ cm2

4 cm

12 cm

6 m

12 m

15 m

5 cmA B

C

D

E

12
 cm

20 cm
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391. Calculează perimetrul şi aria trapezului dreptunghic ABCD din imagine.
 Scrie modul de rezolvare.   

 P = ______ cm
 A = _______  cm2

392. Calculează perimetrul şi aria trapezului dreptunghic ABCD din imagine.
 Scrie modul de rezolvare.   

 P = ______ cm
 A = _______  cm2

393. Determină aria patrulaterului ABCD din imagine, dacă aria unui pătrat din reţeaua de 
 pătrate este 1cm2

 Scrie modul de rezolvare.  

 Aria patrulaterului ABCD este_______ cm2.

394. În imagine este desenat un arc de cerc, de rază dată, căruia îi corespunde unghiul la centru 
dat. Ce rază are cercul a cărui lungime este egală cu lungimea l a arcului de cerc?
Scrie modul de rezolvare.

Lungimea razei cercului respectiv este____cm.

395. În imagine este redat un octogon regulat înscris în cerc. Calculează unghiul β.
Scrie modul de rezolvare.

 β = _______________

A B

CD

20 cm
30˚

8 cm

A B

CD

18 cm

60˚

10 cm

A

B

C

D

r =
 2

0 
cm

72˚

l
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396. Determină aria sectorului de cerc care reprezintă o douăsprezecime din cercul circumscris 
unui pătrat a cărui latură are 2 cm.

 Scrie modul de rezolvare.

 Aria sectorului de cerc este de ___ cm2.

397. Calculează lungimea liniei curbe din imagine.
Scrie modul de rezolvare.

Lungimea liniei curbe din imagine este de ____cm.

398 Calculează măsura unghiului ACB, dacă coarda AB este egală cu raza cercului.
Scrie modul de rezolvare.

Măsura unghiului ACB este _____.

399. De câte ori este mai mică aria sectorului de cerc, cu unghiul la centru de 30º, decât aria cercului?
Scrie modul de rezolvare.
Este mai mică de ____ ori.

400. Sandu doreşte să-i facă cadou lui Petru o minge şi are nevoie de o cutie. Lungimea cercului 
mare al mingii este de 125,6 cm. În magazin sunt cutii care au forma de cub. Alege cutia, care 
are cel mai mic volum, în care se poate împacheta mingea.
Scrie modul de rezolvare.
Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.
а) Cutia cu muchia de 50 cm;
b) Cutia cu muchia de 40 cm;
c) Cutia cu muchia de 30 cm;
d) Cutia cu muchia de 20 cm.

A B

C
O
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401. Piramida patrulateră regulată are volumul V = 36 2  cm3. Triunghiul SAC este un triunghi 
dreptunghic isoscel. Calculează lungimea muchiei bazei piramidei.
Scrie modul de rezolvare.

Lungimea muchiei bazei piramidei are____ cm.

402. Aria prizmei triunghiulare regulate este A = 56 3  cm2, iar muchia bazei prizmei are 8 cm. 
Ce înălţime are această prizmă?
Scrie modul de rezolvare.
Înălţime aceastei prizme are ____cm.

403. O muchie a paralelipipedului are 7 cm, iar raportul dintre celelalte două muchii este de 3:5. 
Care este aria paralelipipedului dacă el are volumul de 420 cm3?
Scrie modul de rezolvare.
Aria paralelipipedului este de ___ cm2.

404. Calculează volumul piramidei patrulatere care are muchia bazei a = 10 cm,  
iar înălţimea feţei laterale h = 13 cm.
Scrie modul de rezolvare.

Volumul piramidei este de ________ cm3.

405. Calculează aria laterală a piramidei patrulatere regulate din imagine.

 Scrie modul de rezolvare.   

 AL=________cm2

B

D
C

S

O
A a

a

s
s

45˚

a

a

h

12 cm 12 cm

60˚
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406. Aria bazei unui con este AB=108π cm2. Generatoarea conului formează cu raza bazei  
un unghi de 30°. De câte ori este mai mare volumul acestui con, decât volumul unei sfere  
cu raza de 3 cm?
Scrie modul de rezolvare.

Volumul conului este de____ ori mai mare decât volumul sferei.

407. Semicercul cu raza de 18 cm este îndoit, astfel încât el să formeze suprafaţa laterală  
a unui con. Ce volum are conul obţinut astfel?
Scrie modul de rezolvare.

Conul are volumul de ____ cm3.

408. O prăjitură are forma de bilă formată din două straturi. În interior este cremă fondantă şi ea 
are raza de 3 cm, iar în jur este un strat de ciocolată gros de 3 cm.

 Ce volum are partea de ciocolată din această prăjitură?
Scrie modul de rezolvare.
Partea de ciocolată din această prăjitură are volumul de ____ cm3.

409. Triunghiul dreptunghic are catetele а = 9 cm şi b = 12 cm. El se roteşte în jurul catetei b.  
Care este raportul dintre aria bazei şi aria laterală a conului care se obţine prin rotaţie?
Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.
а) 1 : 1;
b) 3 : 4; 
c) 3 : 5;
d) 4 : 5;
Scrie modul de rezolvare.

410. Care este aria celei mai mari mingi pe care o putem împacheta într-o cutie sub formă  
de cub cu muchia de 20 cm?
Scrie modul de rezolvare.

Mingea are aria ____ cm2.

r

H

30˚

r
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411. Din triunghiul dreptunghic ABC este decupat triunghiul dreptunghic A1B1C1 , astfel încât  
BC să fie paralel cu B1C1. Ce arie are partea umbrită din triunghiul ABC dacă АC = 12 cm,  
BC = 5 cm, iar A1B1 = 3,25 cm?
Scrie modul de rezolvare.

Partea umbrită din triunghi are aria _____cm2.

412. În imagine AC || ED. Calculează lungimea segmentului EB.
Scrie modul de rezolvare.

EB =____ cm.

413. Perimetrul unui triunghi isoscel este de 40 cm. Una dintre laturile egale este cu 2 cm mai 
lungă decât baza triunghiului. Calculează perimetrul triunghiului asemenea triunghiului dat, 
dacă baza sa are 18 cm.
Scrie modul de rezolvare.
Perimetrul triunghiului asemenea este ____ cm.

414. Segmentul MN este paralel cu segmentul АВ. Ştim că MN : AB = 2 : 3.  
Care este raportul СМ : MА?
Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.
а) 2 : 1;
b) 3 : 1;
c) 3 : 2;
d) 2 : 3.
Scrie modul de rezolvare.

415.  Încercuieşte-l pe ADEVĂRAT, dacă afirmaţia este adevărată, iar dacă ea nu este adevărată, 
încercuieşte-l pe FALS.

Oricare ar fi două triunghiuri echilaterale, ele sunt asemenea. ADEVĂRAT FALS

Oricare ar fi două triunghiuri asemenea ele au perimetrele egale. ADEVĂRAT FALS
Două triunghiuri isoscele care au unghiurile din vârful opus bazei  
de 36° sunt asemenea. ADEVĂRAT FALS

Toate triunghiurile dreptunghice sunt asemenea. ADEVĂRAT FALS

C A

A₁

B₁

C₁

B

C

D

E xA 5 cm

9 cm

12 cm

B

C

M N

A B
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416.  În imagine este redat paralelogramul ABCD.

 Dacă propoziţia este adevărată, Încercuieşte  cuvântul  „ADEVĂRAT”, iar dacă ea este falsă, 
atunci Încercuieşte cuvântul „FALS”.

  A B

D

E

C

   ∆ABD ≅  ∆ABC    ADEVĂRAT  FALS

   ∆ABE ≅  ∆CED    ADEVĂRAT  FALS

   ∆ABE ≅  ∆BEС    ADEVĂRAT  FALS

   ∆ABD ≅  ∆ACD    ADEVĂRAT  FALS
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Măsurarea

417. În imagine este redat un anunţ din ziar. Alecu vrea să cumpere un teren şi ştie că la locaţia 
respectivă preţul unui metru pătrat de teren costă în jur de 70 000 dinari. Cât costă metrul 
patrat de teren din anunţ?
Scrie modul de rezolvare.

Metrul patrat din anunţ costă________dinari.

418. O noime din lungimea unui stâlp este îngropată în pământ,  
18
7  este în apă, iar 56 dm este 

deasupra apei. Ce înălţime are stâlpul?
Scrie modul de rezolvare.
Stâlpul are înălţimea de____metri.

419. Astăzi este marţi. Ce zi va fi peste 120 de zile?
Scrie modul de rezolvare.
Peste 120 de zile va fi ________.

420. Radu a cumpărat un teren cu aria de 3,52 ha pentru a-l însemânţa cu grâu. Când s-a dus la 
primărie să treacă proprietatea pe numele său, a văzut că aria terenului este cu 2 ari mai mică 
decât aria iniţială. Câţi metri pătraţi are terenul cumpărat de Radu?
Scrie modul de rezolvare.
Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.
а) 350 000 m2;
b) 35 000 m2;
c) 3 500 m2;
d) 350 m2.

421. Un film s-a terminat la ora 22 şi 10 minute. Când a început filmul dacă el a durat 115 minute?
Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.
а) La ora 20 şi 55 minute; 
b) La ora 20 şi 45 minute;
c) La ora 20 şi 15 minute;
d) La ora 20 şi 5 minute. 

Vând un teren de 25,24 ari cu pomi 
fructiferi, plasat în apropierea unui 

centru turistic, cu preţul de 
126 200 000 dinari. Cei interesaţi 

se pot anunţa la numărul de telefon 
063-772-**** în orice zi de lucru

între orele 8 şi 17.
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422. Pentru a realiza un film de desene animate sunt necesare 24 de imagini pe secundă. 
 Completează propoziţiile date.

 Scrie modul de rezolvare.

 a) Pentru un film de desene animate care durează 1 h şi 20 de minute sunt necesare _______
imagini.

 b) Un film care are 90720 de imagini durează____oră şi ______minute. 

423. Nicu a pus în coş câte unul din articolele cu preţul dat în tabel. Mergând spre casierie,  
el a calculat cât trebuie să plătească, aproximând preţul fiecărui articol, la dinari întregi.  
La casierie, casierul i-a făcut nota de plată aproximată la dinari întregi. Cu cât diferă rezul-
tatul celor două moduri de calcul?
Scrie modul de rezolvare.
Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.
а) 0 dinari;
b) 1 dinar;
c) 2 dinari;
d) 3 dinari:

424. Mihai a făcut o piscină care are lungimea de 10,1 m, lăţimea de 7,9 m, iar adâncimea  
de 2,8 m. Trei pătrimi din bazin l-a umplut cu apă. Un metru cub de apă costă 31,03 dinari. 
Mihai a calculat prin aproximarea datelor, fără calculator, suma necesară pentru a plăti apa  
cu care se umple bazinul. Care este estimarea cea mai apropiată de valoarea exactă?
Scrie modul de rezolvare.
Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.
а) 3 400 dinari;
b) 4 400 dinari;
c) 5 400 dinari; 
d) 6 400 dinari.

425. Liviu, Nicu, Andrei şi Teodor au măsurat lungimea băncii şi au obţinut rezultatele  
notate în tabel.

Elevul Lungimea măsurată
Liviu 1,315 m
Nicu 128 cm
Andrei 13,3 dm
Teodor 1309 mm

 Care dintre ei a făcut eroarea de măsurare mai mică de un centimetru, dacă se ştie că 
lungimea exactă a băncii este 1,3 metri?
Scrie modul de rezolvare.
Eroarea de măsurare mai mică de un centimetru a făcut-o ____________.

Migdale.................58,52 dinari
Alune.....................63,89 dinari 
Floarea-soarelui...22,02 dinari
Nuci.......…............45,90 dinari
Arahide.................40,55 dinari
Susam......……......40,51 dinari
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426. Mia a primit, de la operatorul reţelei de telefonie mobilă, un mesaj prin care e anunţată că în 
luna iulie a expediat 192 de mesaje şi a vorbit 48 de minute. Mia ştie că preţul unui mesaj este 
2,85 dinari, iar preţul unui minut de convorbiri este 7,12 dinari. În preţ este inclusă şi taxa pe 
valoarea adăugată. Mia a vrut să-şi calculeze, fără calculator, nota de plată pentru luna iulie. Ea 
a aproximat preţurile la număr întreg de dinari, iar numărul de mesaje şi numărul de minute la 
cea mai apropiată zece. Care este suma pe care a calculat Mia că trebuie să o plătească pentru 
luna iulie?
Scrie modul de rezolvare.
Mia a calculat că trebuie să plătească _________.

427. Distanţa dintre localităţile A şi D este redată în imaginea care urmează. 

 Mona a estimat distanţa dintre localităţile A şi D prin aproximare, pe rând, la număr întreg de 
kilometri, iar apoi a efectuat adunarea.Veronica a adunat distanţele date în imagine şi pe urmă 
a făcut aproximarea la cel mai apropiat număr întreg de kilometri.
Scrie modul de rezolvare.
Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.
а) Mona a obţinut un număr mai mare decât Veronica.
b) Mona şi Veronica au obţinut numere egale. 
c) Mona a obţinut un număr mai mic decât Veronica.

428. O încăpere are lungimea de 3,56 m, iar lăţimea de 2,32 m. Această încăpere trebuie pardosită 
cu scânduri de parchet care au lăţimea de 5,6 cm şi lungimea de 10,2 cm. Aproximează toate 
dimensiunile la întregi şi calculează câte pachete de scânduri sunt necesare, dacă într-un pachet 
sunt 50 de scânduri. 

 Scrie modul de rezolvare.

 Sunt necesare cel puţin_______ pachete. 

429. 
CURSUL VALUTAR
Uniunea Europeană 1 euro 114,9070 dinari
Elveţia 1 franc 95,0665 dinari
SUA 1 dolar 88,5491 dinari

 
 Alexandru a făcut aproximarea datelor din cursul valutar la cele mai apropiate numere întregi, 

iar apoi a calculat de câţi dinari are nevoie, în total, pentru a cumpăra 100 de euro, 20 de franci 
şi 30 de dolari. Care este suma pe care a calculat-o?

 Scrie modul de rezolvare.

 Suma pe care a calculat-o este __________dinari.

A
4,6 km 6,2 km

5,6 km

B

C

D
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Prelucrarea de date

430. Determină coordonatele punctului А care aparţine graficelor funcţiilor y = 3x + 3  
 şi  –2x – 2 – y = 0.
Scrie modul de rezolvare.
A(___, ___)

431. În figură sunt date punctele A (6, 2) şi B (2,6). Punctul S este mijlocul segmentului АВ.  
Care este distanţa dintre mijlocul segmentului ВS şi originea sistemului cartezian?
Scrie modul de rezolvare.

Distanţa dintre mijlocul segmentului ВS şi originea sistemului cartezian este ____.

432. Desenează toate punctele care au valoarea absolută a coordonatelor de două ori mai mare 
decât valoarea absolută a coordonatelor punctului dat.

B (2,6)

A (6,2)

S

1

2

3

4

5

6

0 21 3 4 5 6 x

y

А

1
1

x

y
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433. Latura rombului ABCD are lungimea de cinci segmente unitare, iar AC este diagonala mai 
lungă a rombului. Determină coordonatele punctelor B şi D, astfel încât patrulaterul  
ABCD să fie romb.

B ( ___, ___)
D ( ___, ___)

434. Desenează, pe sistemul cartezian, toate punctele care sunt la aceeaşi distanţă ca şi punctul A 
faţă de axa x, iar distanţa faţă de axa y este de două ori mai mare decât distanţa punctului А.

А

C

1-1
-1
0
1

x

y

0 x

y

А (2,-3)
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435. Trei camioane K1, K2 şi K3 , care transportă ajutor umanitar, au pornit în timp diferit.  
Deplasarea lor este redată pe grafic în intervalul de la 10h, la 12h.
а)  Care dintre camioane a pornit înainte  

de ora 10?
b) Care camion s-a deplasat cel mai rapid?

а) Camionul _____ a pornit înainte de ora 10? 
b) Cel mai rapid s-a deplasat camionul ____.

436. Un biciclist, pe nume Ionel, a mers din localitatea A, în localitatea B şi înapoi. O oră după 
Ionel, a pornit Alin, din localitatea A spre localiatea B. Diagrama prezintă distanţa lor faţă de 
localitatea A în funcţie de timp.

 а) La ce oră a ajuns Ionel în localitatea B, dacă a plecat la ora 8:00?
 b) La ce oră l-a întâlnit Ionel pe Alin?
 c) Câţi kilometri a făcut Ionel până la întâlnirea cu Alin?

a) Ionel a ajuns în localitatea B la ora___ şi ___minute. 
b) Ionel l-a întâlnit pe Alin la ora___ şi ___minute. 
c) Ionel a făcut ____kilometri până la întâlnirea cu Alin.
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437. Consumul de combustibil din rezervorul unui autoturism, pe parcursul unei distanţe este 
prezentată în graficul de alături. 

 Câţi litri de combustibil s-au turnat în rezervor pe parcursul distanţei respective?

Scrie modul de rezolvare.
În rezervor s-au pus ______litri de combustibil.

438. Numărul de elevi de clasa a VIII-a care frecventează una dintre secţii este redat  
în diagramele de mai jos.

Clasa VIII1 VIII2 VIII3 VIII4

Numărul de elevi în clasă 32 36 35 27

Care clasă are cel mai mare număr de elevi care nu frecventează nici o secţie? 
Scrie modul de rezolvare.
Clasa a ______.
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439. În Serbia, în anul 2002 s-a făcut recensământul populaţiei. În tabel, este dat numărul de locu-
itori în 5 oraşe mari şi procentul raportat la numărul total de locuitori din Serbia. Calculează 
câţi locuitori a avut Serbia în anul 2002.
Scrie modul de rezolvare.

Oraşul Numărul de locuitori Procentul 

Belgrad 1 500 000 20%

Novi Sad 225 000 3%

Niš 255 000 3,4%

Kragujevac 195 000 2,6%

Leskovac 150 000 2%

 Serbia a avut în anul 2002 ________de locuitori.

440. Petru a plecat de acasă la ora 8. Primele două ore a mers cu viteza de 4,5 km/h. Apoi, s-a 
odihnit 1,5h. Mai târziu, odihnit, a revenit acasă, mergând cu viteza de 6 km/h.

а) Reprezintă, pe grafic, deplasarea lui Petru. 
b) La ce oră a ajuns Petru acasă?
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441. Brutăria „Covrigul“ a produs, în ianuarie 2 tone de pâine. În februarie, a mărit producţia cu 500 
kilgrame. În martie şi aprilie producţia a rămas la nivelul lui februarie, în mai, s-a mărit 
producţia cu o tonă, iar în iunie, iulie şi august a scăzut treptat cu câte 500 kilograme.  
În septembrie producţia a crescut cu 500 kilograme, iar în octombrie a crescut cu o tonă.

а) Continuă diagrama începută alături, în care este reprezentată producţia de pâine în brutăria 
„Covrigul“.

b) Câte tone de pâine a produs brutăria „Covrigul“ în luna octombrie?
c) Care sunt lunile în care producţia de pâine a fost sub 2,5 tone?

b) Brutăria „Covrigul“ a produs în luna octombrie______ tone de pâine. 
c) Producţia de pâine a fost sub 2,5 tone în_______________________. 

442. Într-o şcoală, o sută de elevi au fost testaţi la matematică. După testare, reprezentanţii  
parlamentului elevilor i-au anchetat pe cei testaţi şi i-au rugat să aprecieze gradul  
de dificultate al testului. Rezultatele anchetei sunt redate în tabel.

Aprecierea gradului de dificultate Simplu Mediu Dificil Fără răspuns

Numărul de anchetaţi 7 18 50 25

Reprezintă rezultatele acestea pe o diagramă circulară aşa cum este indicat.
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443. Mia a mers pe rotile 45 de minute. În primele 10 minute de mers, a avut  
viteza de 10 km/h. Următoarele 20 de minute a mers tot cu această viteză, iar apoi a început să 
încetinească uniform până la oprire. Completează diagrama care reprezintă deplasarea Miei, 
aşa cum este indicat.

444. Aria unui dreptunghi este A. Dacă se măreşte latura a cu 20%, iar latura b se micşorează  
cu 20%, atunci obţinem un dreptunghi care are aria A1. Numai una dintre afirmaţii este 
adevărată.
Scrie modul de rezolvare.
Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect. 
а) A1 = A;
b) A1 = 4% A;
c) A1 > A;
d) A1 = 96% A.

445. În prima săptămână din mai, la un super-market s-au vândut 880 de cutii cu biscuiţi. 
Săptămâna următoare, s-au vândut cu 15% mai puţin. Câte cutii de biscuiţi s-au vândut  
în cele două săptămâni din luna mai?
Scrie modul de rezolvare.
Numărul total de cutii cu biscuiţi vândute este _________.

446. Preţurile la calculatoare s-au majorat cu 4% din cauza schimbării de curs valutar.  
Conducerea companiei „Rimtac” a adus hotărârea să acorde o reducere de 10%,  
dacă se plăteşte cu bani gheaţă. În cazul acesta, preţul unui calculator este de 4212 dinari. Care 
a fost preţul calculatorului înainte de schimbarea de curs?
Scrie modul de rezolvare.
Preţul calculatorului a fost_____dinari. 

447. Radu a depus la o bancă 30 000 dinari. Dobânda anuală este de 10% şi ea se calculează  
la sfârşit de an. Câţi bani va avea Radu pe cont peste doi ani, dacă n-a ridicat banii  
în perioada respectivă?
Scrie modul de rezolvare.
Radu va avea pe cont__________dinari. 
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448. Preţul unei cărţi, mai întâi, a fost majorat cu 10%, iar apoi preţul nou a fost redus cu 10% şi 
acum este 198 dinari. Care a fost preţul înainte de majorare?

Scrie modul de rezolvare.
Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.
а) 198 dinari;
b) 200 dinari; 
c) 202 dinari;
d) 196,02 dinari.

449. Compania „Tranzit” încasează, pentru transportul mărfii cu camionul, 45 de dinari pentru 
fiecare kiometru început. Pentru transportul de peste 1 000 km, se acordă o reducere de 5%. 
Dacă se angajează mai mult de 4 camioane, atunci se mai acordă o reducere de încă 10%. Firma 
„Ţigla” a angajat 6 camioane ale companiei „Tranzit” pentru a transporta marfa de la Vranje la 
Stuttgart. Distanţa de la Vranje la Stuttgart este de 1500 km. Calculează cât costă transportul 
pentru firma „Ţigla”.

 Transportul pentru firma „Ţigla” costă_________dinari.

450. Ana a planificat să-şi cumpere o rachetă de tenis. A găsit un magazin de echipamente sportive 
care acordă reduceri de 20% la toate articolele. În magazin, a aflat că poate primi şi o reducere 
de 5%, dacă va plăti în numerar. Ana a plătit racheta de tenis 5700 de dinari în numerar. Care 
a fost preţul rachetei de tenis înainte de reduceri?

 Scrie modul de rezolvare.

 Preţul rachetei de tenis, înainte de reduceri, a fost_______dinari.
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Soluţii

1. d) 800 408

2. Cinci treisprezecimi — 
 
13
5

; cinci întregi şi treisprezece miimi — 5,013; cinci treimi —  
 3
5 ;  

trei întregi şi cinci sutimi — 3,05.
3. b) 2,017
4. a) trei supra doi; b) trei sute două mii opt sute şapte; c) doi întregi şi cinsprezece sutimi; d) doi 

întregi şi cinci zecimi; e) un milion şapte.

5. а) 31 020; b) 5 025; c) 3,008; d)  
7
10  ; e) 2,308

6. а) 101,19; b) 11,009; c) 101,119; d) 11,109; e)101,019

7. c)  Zece milioane patru sute treizeci de mii;

8. Se încercuiesc numerele: 5, 52 şi 365. Se subliniază numerele: –16, –3 şi –62.  

9.  113
 – un întreg şi o treime; 

331
1000

 – un întreg şi treizeci şi trei de sutimi ; 1,3 – un întreg şi trei 

zecimi; 1,033 – un întreg şi treizeci şi trei de miimi

10.  
 
10
21

‒ 2,1;  
 
100
21

 ‒ 0,21;   
1000

21  ‒ 0,021;   
1

21  ‒ 21

11.  
4
1  = 0,25;  

25
3  = 0,12;   

2
5  = 2,5;  

10
7  = 0,7;  

1000
15  = 0,015

12. 

 
2
1  

5
2

5
8  

2
17

10
93  

100
23  

4
12

0,5 0,4 1,6 8,5 9,3 0,23 2,25

13. c) 
 
4
3

 

14. NU, NU, DA, DA

15. а) Vranje −2°C
16. а) Mihai

17. 3
4

− < 2
3

− < 1
2

− < 2
5

−  < 0 

18. 5,2; 2,49 şi 2,38.



116

19. Oraşul cel mai îndepărtat este Sydneyul, iar cel mai aproapiat este Atena.

20. 2 012 < 2 021 < 2 102 <2 120 < 2 201

21. d) 
 
10
1

 < 
 
5
1

 <
 

 
2
1

22. 11
12

−

23. a) 7, 8, 9, 10;  d) –10, –9, –8, –7;  f) –8, –7, 9, 10

24. 2,3

25. а) 12,6; b) 2,3; c) 5,4; d) 3,16; e) 0,16; f) 1,01

26. 0,8 − 0,2 = 0,6;  0,15 + 0,7 = 0,85;  0,2 ∙ 0,3 = 0,06;  0,34 : 0,17 = 2     

27. 
Temperatura 

de astăzi
Schimbarea 

de temperatură
Temperatura 

de mâine

2°С Cu  5°С mai frig. –3°С

–2°С Cu 7°С mai cald. 5°С

–9°С Cu  15°С mai frig. –24°С

5°С Cu 6°С mai frig. –1°С

–4°С Cu 2°С mai cald. –2°С

28. Alin ‒ 1 350; Аna ‒ 3 375; Sorin ‒ 1500; Doina ‒ 7 275 
29. FALS, ADEVĂRAT, ADEVĂRAT, FALS
30. Mihai a cumpărat 11 litri de sucuri gazate. 
31. Numărul maxim de baloane care pot decola este 5.
32. b) Două fetiţe au primit câte o bomboană în plus.
33. а) 7870
34. c) 3
35.   •  4 − 8 

−11 + (13 + (−4))  •   
  •  (−15) : (−3) 

5 + (18 : ( −2))  •   
  •  (– 1) · 3  

−5 −7 − (−9)  •   
  •  −1 + (−1) 

−3 · (2 − 5)  •   
  •  6 + 3 

(17 − 13) − (−3 + 2)  •   
  •  4+3 

36. 8 cm
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37. 84
38. 1080
39. În tabel sunt încercuite, pe rând, numerele: ‒13; ‒2; 3; ‒18
40. d) – 5 – 5 + 2 ∙ 10
41. În 15 zile se vor confecţiona 705 de paltoane.
42. Valoarea expresiei este 13.
43. În 11 ore maşina poate să pacheteze 1650 kg de ciment.
44. Au rămas încă 24 de locuri libere.
45. O rată lunară a fost 8 000 dinari. 
46. Şapte caiete costă 238 dinari.
47. Sunt necesari 34,5 metri de mătase .
48.  Gloria a plătit kilogramul de portocale 120 dinari. 

49.  
2
1

 · x = 8 — x = 16; x +  
4
3  =  

4
7  — x = 1 ; x -  

2
3  =  

2
9  — x = 6; x :  

2
1  = 14 — x = 7 .

50. a) x = −3; b) x =  
4
1  ; c) x = 5; d) x =  

3
2  ; e) x = 6; f) x = −5; g) x = 23 

51. a) 
3
2

=x     b) 
3
4

=x     c) 
3
4

−=x     d) 6=x  

52. 0,2 + х = 0,8 legat cu 0,6; 0,2 − х = 0,8 legat cu –0,6; 0,2 · х = 0,8 legat cu 4; 0,2 : х = 0,8 legat cu 0,25

53. а) 
8
31

−=x  ; b) 
3

10
=x  ; c) 

2
7

−=x  ; d) x= − 18

54. x = 16

55. x = 26

56. x = 2; x = 
5
1

−  ; x = 
2
16

57. а) −24; b) 17; c) 243; d) 316

58. d) 2 · 103 + 0 · 102 + 8 · 10 + 1 = 2 081 
59. (–2)3 − 32= –17;  (–1)3 ∙ (–2)3= 8;  53 ∙ 23 = 1000;  82 : 42 = 4;  23 ∙ 32 = 72
60. 

0,001 · 104 10
4,1 · 102 410
6,05 · 102 605
2,72 · 105 272 000
3 · 103 3 000
8,01 · 106 8 010 000

61. а) 20142014; b) 20142014; c) 20142014.
62. c ) а3 
63. d) 64 
64. 0,42 = 0,16;   −24 = –16;   (−2)4 = 16
65.  a) >; b) =; c) <; d) <
66. А + B = ‒8а5 ; A − B = −16а5; A · B = − 48а10

67. а)  −11x3; b) 24x2; c) 5x5; d) 0
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68. NU; NU; DA; DA
69. а) −4x2;  b) 6x2;  c) −6x4

70. а)  − 13а2; b) 6x3; c) 1; d) 22x3

71. a) 9 – 15x b) –2x2

72. 2A = 4а3; 3B = 9а3; 2A – 3B = –5а3

73. A + B = –2,8a2; A – B = –3,2a2; A · B = –0,6a4

74. А = 2х3;  B = 8х3;   A – B = –6х3

75. а) 18х7; b) 2х9; c) 6х4

76. 

x −1 −0,5 0 0,5

y 1,7 1,45 1,2 0,95

77. Dacă x = −3, atunci 1.
78. c) 4
79. c) 

х 0 1 2
у 2 2,5 3

80. c) 
 1

6
y = −

81. а) Avem 3 drepte. b) Avem 2 semidrepte. c) Avem 1 segment. d) Avem 5 unghiuri.
82. NU; NU; DA; DA; NU; NU; NU.
83. Dreptele din figura 3 sunt paralele, iar cele din figura 1 sunt perpendiculare.
84. а) Încercuite AE, BF şi CG.  

b) Încercuite BF, EF, CG şi HG.
85. Imaginea semidreptei — semidreaptă; imaginea dreptei — dreaptă; imaginea segmentului — 

segment; imaginea unghiului — unghi.
86. b) Triunghiul este ascuţitunghic. d) Triunghiul este echilateral. e) Măsurile tuturor unghiurilor 

interioare sunt egale.
87. b) 25 cm
88. c) 42 cm2

89. Aria terenului de baschet are 420 m2.
90. Perimetrul are 15 cm. 
91. а) şi e)
92. Prima figură se leagă cu dreptunghic şi isoscel; figura a doua se leagă cu optuzunghic şi scalen; 

figura a treia se leagă cu ascuţitunghic şi scalen; figura a patra se leagă cu optuzunghic şi isoscel.
93. b) 36π cm2

94. b) АC
95. a)
96. L ≈ 27 cm.
97. b) Diametrul este cea mai lungă coardă a cercului. 
98. d) 120 metri
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99. b) 25π cm2

100. b) Este pătrat.
101. 

Corpul geometric Numărul de vârfuri Numărul de muchii Numărul de feţe
Cubul 8 12 6

Paralelipipedul 
dreptunghic 8 12 6

102. Avem nevoie de  320 dm3 de apă. 
103. Se încercuieşte litera H.   
104. b) 375 cm3

105. Volumul paralelipipedului este de 324 cm3. 
106. A = 24 cm2

107. NU, DA, NU, DA.
108. а) cilindrul
109. d)
110. sfera, cilindrul, conul, sfera, cilindrul
111. Pe rând, se scriu numerele: 2, 3, 1, 2, 1.
112. b)
113. NU, DA, DA, NU.
114.  

115. c)
116. 

117. 4
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118. Spaţiile haşurate sunt: G3; J3; J4; J5; H8; H10; I10.   

119. b) 2 m 
120. Călin şi-a petrecut vacanţa de vară în satul bunicului său, la 25 km distanţă de oraş, într-o casă 

mică a cărei suprafaţă are aria de 40 m2. În fiecare dimineaţă, Călin s-a sculat la 6 h. Zilnic a 
băut 0,5l de lapte proaspăt. A cules cu plăcere fructe din pădure. Într-o zi a cules 2 kg de afine. 
În această vară, a crescut cu 5 cm în înălţime. 

121. d) Volumul unei cutii de lapte este 1 dm2.
122. Suprafaţa Republicii Serbia are aria de 88 361 km2. Đeravica este cel mai înalt vârf de munte din 

Serbia. El are înălţimea de 2 656 m  şi el face parte din masivul Prokletije. Autostrada E-75 de 
la Belgrad la Novi Sad are lungimea de 87 km. Monumentul naturii „Đavolja Varoš“ ocupă o 
suprafaţă de 67 ha.

123. d) Sanda
124. Avala are altitudinea de 511 m. Avala este la distanţa de 18km faţă de centrul Belgradului. 

În Evul mediu, în vârful Avalei a fost oraşul Žrnov pe care l-au cucerit turcii în secolul al  
XV-lea. Ruinele oraşului au fost distruse în anul 1934, pentru ca în locul respectiv să fie ridicat 
Monumentul eroului necunoscut. Avala este dominată de turnul de pe Avala care are înălţimea 
de 204,5m. Construcţia acestui turn poate rezista la cutremure de 9,2 grade pe scala Mercalli.

125. b) 29,78 secunde.
126. 1,5m — 150 cm; 1,5h — 90 minute; 1,5 t — 1500 kg; 1,5 dl — 15 cl. 
127. 2 secole — 200 de ani. 2 ani — 730 de zile. 3 luni — 91 de zile. 4 zile — 96 de ore.
128. 1m = 10 dm

14 km = 14 000 m
2,8 kg = 2 800 g
4 minute = 240 secunde
3h = 180 min
2,5 ani = 30 luni

129. c) 2020 grame
130. b) 100 de zile
131. c) 2700 s
132. George a ajuns la şcoală cu 13 minute înainte de începutul cursurilor. 

 А B C D E F G H I J 
1           
2           
3           
4           
5           
6           
7           
8           
9           
10           
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133. Cele trei torturi au în total masa de 6900 grame.      
134. d) 97 de bancnote a câte 50 dinari.
135. Bunica Olga a avut în total, în portmoneu, 980 dinari. 
136. b) 6 dinari.
137. Voi primi 12 bancnote de câte 50 de dinari.
138. а) Cea mai mare distanţă dintre Pământ şi Soare este de 0,2 miliarde de kilometri.
 b) Cea mai mică distanţă dintre Marte şi Soare este de 0,2 miliarde de kilometri.
139. а) 1,75 g 
140. a) Valoarea unciei de lichid în Marea Britanie, aproximată la două zecimale este 28,41 cm3.
 b) Valoarea unciei de lichid în SUA, aproximată la o zecimală este 29,6 cm3.
 c) Dacă aproximăm valoarea unciei de lichid la întregi, atunci valoarea din Marea Britanie şi 

cea din SUA diferă cu 2 cm3.
141. Se colorează spaţiile în care este scris: kg, g şi t. Se încercuiesc: cm şi mm.

142. Înălţimea aproximativă de la care a sărit este de 36 kilometri.

143. 

144. 

33
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C.D.

E.

145. Coordonatele câmpului pe care este turnul sunt (С, 6). 
146. Coordonatele punctelor sunt: А(3;5), В(5;3) şi C(1,5; 3,5).
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147. 

148.  

15 1ХХ
15 1

16 1

III
II
I

III
II
I

15 1
15 1

16 1

15
15

15
15

15
15

15

I
II
III
IV
V
VI
VII

I
II
III
IV
V
VI
VII

5 1
6 2
7 3

4

5 1
6 2
7 3
8 4

20 6
20 6
20 6

18 6
18 6
18 6

20 6

2125
2125
2125
1923
1923
1923
2125

22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
12 1
12 1
12 1
12 1
11 1
11 1
11 1
11 1

11 1
11 1
11 1
11 1
11

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV 1

23 13
23 13
23 13
23
22

13О
12

21 12
21 12
21 12
21 12
21 12
21 12
21 12
21 12

Nivelul II

Nivelul I

Nivelul I

Parter

Loggea III

Loggea  IV

1 5
2 6
3 7
4

1 5
2 6
3 7

84

Loggea  I

Loggea  II

StângaDreapta
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149. Temperatura cea mai ridicată a fost miercuri.
150. а) Numărul de elevi din clasa a V-a care n-au fost la teatru este 126.

b) Numărul de elevi din clasa a VIII-a care au fost la teatru este 115.
c) La teatru au fost cei mai mulţi elevi din clasa a VI-a.

151. Cel mai lung este zborul Belgrad – Paris.
152. Reţeaua М1 este frecventată de cei mai mulţi elevi din clasa a VIII-a 1. În clasa aVIII-a 2 elevii 

frecventează trei reţele în mod egal. În clasa a VIII-a 4 cea mai frecventată este reţeaua M3.
153. Cel mai înalt vârf din lume aparţine lanţului muntos Himalaya.
 Continentul pe care este vârful cu cea mai mică altitudine este Europa.
154. Cel mai bun rezultat individual l-a realizat Alin.
 Cea mai bună medie a realizat-o Petru.
155. Pentru energia electrică s-a plătit cel mai mult în luna februarie.
 În luna mai, cheltuielile pentru materiale de oficiu au fost de19 540 dinari.
156. Ciocolata cu căpşuni s-a vândut cel mai puţin în mai.
 În februarie cel mai mult s-a vândut ciocolata cu alune.
157. d) Giovanni.

158. 

159. 

200 40 60 80 100 120
Numărul de exemplare vândute
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160. 

161. 

162. 
Felul mingii de tenis de fotbal de baschet de handbal
Numărul de mingi vândute 65 20 35 10

163. Familia Petrescu alocă lunar pentru păstrarea mediului ambiant 76 dinari.
164. Două sute de grame de ciocolată conţin 5 g de fibre. 
165. Reducerea este de 2 580 dinari.
166. Pentru a se realiza seara de adio, trebuie să ia parte 24 de elevi.
167. a)  35% din 2500 de ari reprezintă 875 de ari.
 b)  15% din 800 de litri reprezintă 120 de litri.
 c) 7% din 5200 de dinari reprezintă 364 de dinari.
168. În spaţiile libere, se scriu, în ordine, literele: Е, B, F, C, D.
169. а) >; b) <; c) >; d) =

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Te
m

pe
ra

tu
ra

 (˚
C

)
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170. c) - 
4
5 ; - 

 
10
11; 0,2;  

2
1

171. 0,54 <  
20
11  < 0,56

172.  −  
2
1  < −  

22
1  < 

22
1  < 0,2  < 0,22  <  

2
1

173. a)  Cel mai mic număr este -2. b) Cel mai mare număr este 1.
174. Cifrele care pot să înlocuiască smbolul * sunt 1, 2, 3 şi 4.
175. а) Cel mai mare număr dat este 

 

5
12  . b) Cel mai mic număr dat este –1,3.

176. Acestea sunt numerele: −3, −2, −1, 0, 1, 2 şi 3.

177. 3 14,5 1,2 0,1 0,4 3
4 2

− < − < − < − < <

178. 2,01

179.   
3
7

180. A = 10; –А = −10; 
A
1 =  

10
1  ; A  = 10

181. a) 1; b) 32

182. c)  rândul al  IV-lea;
183. 3 – 5 · (–4) legat cu 7 · 3 + 2;  –5 + 65 : 5; legat cu –16 : (–2);  3 · (–3 + 7); legat cu 18 – 6.  
184. Valoarea expresiei este -2.  

185. a)  Valoarea absolută a numărului x este  
6
1 .

 b)  Valoarea reciprocă a numărului y este  
3
4 .

 c)  Diferenţa dintre numărul x şi valoarea reciprocă a numărului y este  .
2
3

−  

186. Valoarea expresiei este  
6
1  

187. a)
2
13 ; b) 

7
2

− ; c) 
2
13 ; d) –1

  
188. 816 372
189. d) 7
190. DA, DA, NU, NU, NU, DA, DA
191. a) 1305
192. 3030305 — Numărul este divizibil cu 5. 3030302 — Numărul este divizibil cu 2. 2020203 — 

Numărul este divizibil cu 3.
193. Valentin are, în total, 1288 de timbre poştale.
197.  Doina a obţinut 50 de puncte. 
195. Autoturismul a parcurs întreaga distanţă în 5 ore.
196.  Şalul Marei are 320 de rânduri.
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197.  În fiecare zi Gloria trebuie să rezolve câte 7 probleme în plus.
198. d) (-1, 2)
199. x = -1
200. c) x = –y – 3; 2y = x – 3

201. 
3
1

=m

202. c) 10 şi 20
203. а) 7,75; b) 4; c) 19;
204. d) 23

205. а)
 
4
5

 b)
 
3
4

206. а) 8; b) 
5
7  ; c) 

9
2  ; d) 0; e) –3

207. FALS; ADEVĂRAT; ADEVĂRAT; FALS.

208. d)–1

209. (−3)3 − 23 legat cu −35;  −22 · 23; legat cu −32;  92 : 32; legat cu 9;  (−2)3 · 32;  legat cu ‒72.

210.Valoarea expresiei este 10а6.

211. Valoarea expresiei este 723.

212. b) şi d)

213. c) (2x + 0,2)2 = 4x2 + 0,8x + 0,04
214. а) А2 = C2

215. а) K + S = 0,6a + 0,1b 
 b) K − S =−0,2a + 0,5b 
 c) K ∙ S = 0,08a2 + 0,08ab – 0,06b2

216. NU; DA; DA; NU.

217. b)  
4
1 m2 - mn + n2

218. a) A − B + C = 11a2 + a − 8;   b) C · B = −42a3 + 18a2 + 28a − 12
219.  2474 234 ++−+−=+ xxxxBA ;  126134 234 ++−+=− xxxxBA
220. Dacă ar pune 3 ouă, atunci are nevoie de 210 g de zahăr. 
221. În şcoala „Bucuria” sunt în total 900 de elevi.

222. b) y = 
 
2
1

 x
223. c)
224. Kilogramul de căpşuni costă 120 de dinari.
225. Pentru kilometrajul de 4 kilometri
226. Laturile au lungimile de 23 cm şi 10 cm.
227. În şcoala respectivă sunt 176 de elevi de clasa a opta.
228. Valoarea economiilor lui Petru a fost de 1200 dinari.
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229. Cartea despre alimentaţia corectă costă 225 dinari, iar cartea despre plantele medicinale costă 
675 dinari.

230. Alexandru va primi 900 de dinari, iar Petru va primi 700 de dinari.
231. Pentru tortul mare a folosit 500g de nucă, iar pentru cel mic a folosit 200 g de nucă.
232. Numerele sunt 102, 204 şi 408.
233. Înainte de cantonament jucătorul de tenis a avut 81kg.
234. Lungimea unei laturi congruente a triunghiului este de 15cm.
235. Noua rată lunară pentru telefon are valoarea de 2000 dinari.
236. Cartea are140 de pagini. Elevul a citit 90 de pagini.
237. а) Măsura unghiului bOc este 55°.
 b) Măsura unghiului bOd este 145°.
238. b) 23º şi 67º
239. c) complementare
240. α = 55°; β = 125°
241. 61°23´; 118°37´; 61°23´; 118°37´
242. Unghiul 𝛾=122°.
243. 62°, 28°, 118°
244. 120°  legat cu 60°;  140° legat cu 40°;  50° legat cu 130°;  30° legat cu 150°.
245. α = 49°
246. Lungimea uneia dintre laturile egale ale trapezului este  20 cm.
247. c) a < c < b
248. α = 84°; β = 168°; γ =  66°; δ = 42°
249. Măsura unghiului α este de 10°.
250. а) Gloria
251. P = (26 + 2 11  ) cm; A = (24 + 10 11  )  cm2.
252. Lacul are lungimea de 75 m.
253. b) AB < BC < AC
254. b) 64π cm2

255. Tractorul parcurge distanţa de 22 km.
256. Aria inelului circular pe care îl determină cercurile are 39π cm2.
257. Raza cercului mai mare are 5 cm.
258. V = 875 cm3

259. Prizma are aria )33(8 +  cm2.
260. Volumul piramidei este de 40,5 cm3.

261. Volumul piramidei este de 36 )31( + cm2.
262. Aria este de 288 cm2, iar volumul este de 288 cm3.

263. Piramida are aria 64 3 cm2.
264. Figurile a), b) şi d) reprezintă desfăşurarea unui cub.

265. Volumul acestei figuri este de 5 3 cm3.
266. Muchia cubului are 4cm.
267. Muchia cubului nou obţinut are 6cm.
268. Cel mai mare volum îl are conul.
269. а) V1 < V2
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270. Volum conului este de 144 2π cm3.
271. Aria cea mai mare o are cilindrul A.
272. c) V1 = V2

273. A = 192π  cm2, V = 360π  cm3

274. A  = 104π cm2, V  = 144π cm3

275. A = 27π cm2

276. c)
277. d) Pătratul are, în plan, patru axe de simetrie.
278. b)
279. 4) pătratul
280. d)
281. NU; NU; NU; DA.
282. Cel mai scurt râu este Morava Mare, iar cel mai lung este Morava de Apus.
283. b) 1,2 kg
284. 12 000 m > 1,2 km > 12 000 mm > 120 cm> 0,12 dm
285. Cea mai mare producţie de grâu a avut-o Ion.
286. b) 1 : 52,99 = 0,75 : х
287. În Serbia playerul este mai scump cu 254 dinari.
288. Cu 75 dolari se pot cumpăra 54 euro.
289. Sanda trebuie să ridice de pe cont 12 300 dinari. 
290. 10 euro au valoarea de 84 coroane norvegiene.
291. Pentru 100 de dolari se obţin 60 de lire sterline. 
292. d) 330 ml
293. NU, DA, NU.
294. b) 300
295. а) 3,85; b) 0,66; c) 1,63; d) 2,02
296.  

3190130d);2562024c);1212511b);7406a) <<<<<<<<

297. В( 4, −2); С( −4, −2)
298. В (1, 2)

299. 

А(-1, -3) B(3, -3)

D(-1, 1) C(3, 1)

x

y

300. E (2, 1); F(3, 3); G(4, −2)
301. d) în cadranul al patrulea.
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302. A1( ‒1, 1), B1( ‒2, 0), C1( ‒1, ‒1)
303. А1 (−2, −3), В1 (0, −2), С1 (−4, 0)
304. A (2, 4), B (4, 2), C (2, −4) a D (8, 2).
305.  Radu şi-a petrecut zilnic, în medie, 30 de minute învăţând matematică.
306. Discul numărul 4 are durata cea mai apropiată de durata medie.
307. Durata medie a filmelor este de 93 minute. 
308. Media zilnică de ore pe care şi le-a petrecut Marcel la calculator pe parcursul celor cinci  

zile este de 3 ore.
309. În total, au fost testaţi 77 de elevi.
 Mai puţin de 14 flotări au executat 39 de elevi.
310. Cea mai scumpă prăjitură este la Viena, iar cea mai ieftină este în Dubai.
311. Valoarea pe care a uitat-o este 19.
312.  Мediana pentru datele notate are valoarea 11,5.
313. În coloana pentru numărul de jucătoare trebuie scris: 1, 3, 4, 2, 1, 1.
314. În tabel, trebuie scris, în ordine: 4, 3, 4, 1.
315.  Valoarea medianei este 78.
316. а) Se scriu pe rând numerele: 5, 7, 10, 5.
 b) Nota medie la testul de matematică este 3,2.
317. Mia economisea 639 dinari.
318. Şcoala va plăti pentru publicaţii 4 400 dinari.
319. Pentru campionatul comunal s-au calificat 24% din elevi.
320. Trei conserve costă 210,6 dinari. 
321. d) 10%

322. А = 
7
6 ; В = 

 

7
8 ; А : В = 

 
4
3

323. 16,1

324. −  
10
33

325. Valoarea expresiei este  
30
1 .

326. Valoarea expresiei este −  
4
9 .

327. А = 9; В = 1; 5
2

=
+ BA

328. А = 3, B = 
 
3
2

, A ∙ B = 2

329. Valoarea expresiei este 1
2

.

330. 
y
x

 
= − 1

2

331. Valoarea expresiei este ‒1.
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332. Numărul respectiv este 10236.
333. Numărul respectiv este 9990.
334. În total au fost 192 de soldaţi.
335. Numărul respectiv este 996.
336. Se pot scrie oricare trei numere din mulţimea {4023, 4122, 4221, 4320, 4329, 4428, 4527, 4626, 

4725, 4824, 4923}.
337. Putem parcurge 120 kilometri.
338. Petru a rezolvat corect 15 probleme.
339. Pentru alte necesităţi familia Petrescu consumă 20000 dinari.
340. Florăreasa trebuie să vândă cel puţin 6 buchete. 

341. 
2
1

−≥x

342. Un număr este 12, iar celălalt este 16.
343. Pentru ∈x {1, 2} diferenţa expresiilor date este mai mică decât 3.

344. b) 
0 3

345. Numerele sunt 65 şi 5.
346. Numerele sunt 4,5 şi 37,5.
347. Suma este 3.
348. x = 44
349. x = 1
350. c) 3

351. Valoarea expresiei este  
5
4 .

352. Valoarea expresiei este 7 2 .
353. 625
354. Valoarea expresiei este -3,6.
355. Valoarea expresiei este 3.
356. а) 3,2
 b) 320
 c) 0,32

357. c) 24  
2
1

358. 7115 2 ++− aa  

359. -5х2 + 20ху + 9у2

360. а) а2 − а + 35
361. а) 40; b) 16; c) 58; d) 100

362. 2
2
3

+−= xy
 

363. Elevii vor termina vopsitul gardului în 7 zile. 
364. Autoturismul trebuie să se deplaseze cu viteza de 70 km/h.
365. Piscina ar fi curăţată în trei zile dacă vin să ajute încă trei prieteni.
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366. c)
367. Un joc costă 1860 de dinari, iar un film costă 310 dinari.
368. În staţia „La pod” au coborât 23 de pasageri din autobuz.
369. (x, y) = (1,5; -1); b) 10
370. Gloria a trimis 5 scrisori şi 4 ilustrate.
371. În noiembrie s-au vândut 225 de calculatoare, iar în decembrie s-au vândut 540 de calcula-

toare.
372. Un caiet costă 130 dinari, iar o carte costă 780 dinari.
373. Numerele sunt18 şi 8.
374. Danei i-au mai rămas liberi 110MB.
375. În duminica a doua, kilogramul de banane costat 130 de dinari, iar kilogramul de mere 60 de 

dinari
376. Viteza medie de deplasare a autoturismului din Belgrad este 104km/h, iar a celui din Niš este 

84km/h.
377. α = 24°
378. Unghiul interior din vârful А are 50°, iar unghiul interior din vârful B are 40°.
379. α = 44° şi β = 86°
380. γ = 35°
381. Unghiul α = 48°10´

382. P= 6( 2 2  + 6 + 2 ) cm
383. Aria acestei figuri este 50 cm2.
384. P = 4( 3 +3) cm; A = 12 3  cm2

385. Aria părţii umbrite este de 
4

39  cm2.
386. A = 64 cm2

387. P = )233(5 ++  cm
388. Sunt necesari 48 m de sârmă.
389. Aria cercului circumscris este πcm2.
390. A = 147 3 cm2

391. P = ( )3374 +  cm; 356=A  cm2.

392. P= 44 cm,   356=A  cm2.
393. Aria patrulaterului ABCD este 25 cm2.
394. Lungimea razei cercului respectiv este 4 cm.
395. β = 67°30´
396. Aria sectorului de cerc este de 

6
π  cm2.

397. Lungimea liniei curbe din imagine este de 13,5π cm.
398. Măsura unghiului ACB este 30°.
399. Este mai mică de 12 ori.
400. b) Cutia cu muchia de 40 cm.
401. Lungimea muchiei bazei piramidei are 6 cm.

402. Înălţime aceastei prizme are 3  cm.
403. Aria paralelipipedului este de 344 cm2.
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404. Volumul piramidei este de 400 cm3.
405. AL = 144 3  cm2

406. Volumul conului este de şase ori mai mare decât volumul sferei.

407. Conul are volumul de 243π 3  cm3.
408. Partea de ciocolată din această prăjitură are volumul de 252π cm3.
409. c) 3 : 5
410. Mingea are aria 400π cm2.
411. Partea umbrită din triunghi are aria 28,125 cm2.
412. EB = 15cm
413. Perimetrul triunghiului asemenea este de 60 cm.
414. а) 2 : 1
415. ADEVĂRAT; FALS; ADEVĂRAT; FALS.
416. Fals, Adevărat, Fals, Fals
417. Metrul patrat din anunţ costă 50 000 dinari.
418. Stâlpul are înălţimea de 11,2 metri.
419. 120 : 7 = 17 (1)
 Peste 120 de zile va fi miercuri.
420. b) 35 000 m2

421. c) La ora 20 şi 15 minute.
422. a) Pentru un film de desene animate care durează 1 h şi 20 de minute sunt necesare 115 200 de 

imagini.
 b) Un film care are 90 720 de imagini durează 1 oră şi 3 minute. 
423. Nicu, aproximând preţurile la dinari întregi, a obţinut 273 dinari. Casierul a făcut nota de plată 

în valoare de 271,39 şi a aproximat la 271 dinari.
 c) 2 dinari
424.  c) 5 400 dinari. 
425. Eroarea de măsurare mai mică de un centimetru a făcut-o Teodor.
426.  Mia a calculat că trebuie să plătească 920 dinari.
427. а) Mona a obţinut un număr mai mare decât Veronica.
428. Sunt necesare cel puţin 27 de pachete.
429. Suma pe care a calculat-o este  16 070 dinari.
430. А (-1, 0)
431. Mijlocul S al segmentului АВ are coordonatele (4, 4). Mijlocul segmentului ВS  

are coordonatele (3,5). Distanţa dintre mijlocul segmentului ВS şi originea sistemului  
cartezian este 34  .

432. Se desenează, în sistemul cartezian, punctele: (- 4, - 4), ( - 4, 4), (4, - 4), (4, 4).
433. B ( 5, 1);  D (-1, 1)
434. Se desenează, în sistemul cartezian, punctele: (4, - 3), (4, 3), (- 4, 3), (- 4, - 3).
435. а) Camionul K2 a pornit înainte de ora 10. 
 b) Cel mai rapid s-a deplasat camionul K1.
436. a) Ionel a ajuns, în localitatea B, la ora 9 şi 40 minute. 
 b) Ionel l-a întâlnit pe Alin la 12 ora şi 20 minute.   
 c) Ionel a făcut 44 de kilometri până la întâlnirea cu Alin.
437. În rezervor s-au pus 65 litri de combustibil.
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438. Clasa a VIII2-a
439. Serbia a avut, în anul 2002, 7500000 de locuitori.
440. а) 

2
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 b) Petru a ajuns acasă la ora 13.
441. а) 

1

2
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4
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luna din an  
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 b) Brutăria „Covrigul“ a produs în luna octombrie 3,5 tone de pâine.
 c) Producţia de pâine a fost sub 2,5 tone în ianuarie şi august.
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442. Una dintre soluţiile posibile.

443.                              

5
10
15

0 5 10 15 25 30 35 40 4520

timpul

vi
te

za

km/h

min

444. d) A1 = 96%A
445. Numărul total de cutii cu biscuiţi vândute este 1628.
446. Preţul calculatorului a fost 40 500 dinari.
447. Radu va avea pe cont 36 300 dinari.
448. b) 200 dinari.
449. Transportul pentru firma „Ţigla” costă 346 275 dinari.
450. Preţul rachetei de tenis, înainte de reduceri, a fost 7500 dinari.

simplu

dificil

fără răspuns

mediu
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Lista standardelor de cunoştinţe care se verifică prin problemele de la examenul final

Afirmaţiile ce urmează exprimă ce trebuie să ştie elevul/eleva la nivelul de bază.

1. NUMERE ŞI OPERAŢII CU NUMERE

Din domeniul „NUMERE ŞI OPERAŢII CU NUMERE” elevul/eleva trebuie să ştie:

MA.1.1.1. să citească şi să scrie diferite feluri de numere (naturale, întregi, raţionale);
MA.1.1.2. să transcrie numărul din forma zecimală în formă de fracţie;
MA.1.1.3. să compare, după mărime, numerele scrise în aceeaşi formă cu ajutorul reprezentărilor 

grafice necesare;
MA.1.1.4. să efectueze o operaţie elementară de calcul, cu numere scrise în aceeaşi formă, folosind 

reprezentările grafice, atunci când este necesar (adunarea şi scăderea fracţiilor numai 

dacă au acelaşi numitor); să calculeze, de exemplu:  
5
1 din n, dacă n ese un număr 

natural dat;
MA.1.1.5. să efectueze împărţirea cu rest printr-un număr de o cifră şi să ştie când este un număr 

divizibil cu alt număr;
MA.1.1.6. să folosească numerele întregi şi expresii mai simple care conţin numere întregi, aplicând 

reprezentări vizuale.

2.ALGEBRĂ ŞI FUNCŢII

Din domeniul „ALGEBRĂ ŞI FUNCŢII” elevul/eleva trebuie să efectueze operaţii formale 
reduse care depind de interpretare; trebuie să ştie:

MA.1.2.1. să rezolve ecuaţii liniare, în care necunoscuta apare numai într-un membru;
MA.1.2.2. să calculeze puterea unui număr dat, să ştie operaţiile de bază cu puteri;
MA.1.2.3. să adune, să scadă şi să înmulţească monoame;
MA.1.2.4. să determine valoarea funcţiei care este dată prin tabel sau formulă.

3. GEOMETRIE

Din domeniul „GEOMETRIE” elevul/eleva trebuie: 

MA.1.3.1. să dispună de noţiunile: segment, semidreaptă, dreaptă, plan şi unghi (să recunoască 
modelele acestora în situaţii reale şi să ştie să le deseneze cu ajutorul instrumentelor; să 
facă diferenţa între unghiuri şi între dreptele paralele şi perpendiculare);

MA.1.3.2. să dispună de noţiunile de: triunghi, patrulater, pătrat şi dreptunghi (să recunoască 
modelele acestora în situaţii reale şi să ştie să le deseneze cu ajutorul instrumentelor; 
elevul trebuie să facă diferenţa între diferite feluri de triunghiuri şi să ştie să calculeze 
perimetrul şi aria triunghiului, a pătratului şi a dreptunghiului cu ajutorul elementelor 
care figurează direct în problema dată; să ştie să calculeze latura necunoscută a 
triunghiului dreptunghic, aplicând teorema lui Pitagora);

MA.1.3.3. să dispună de noţiunea de cerc şi linie circulară (să distingă elementele lor de bază, 
să recunoască modelele acestora în situaţii reale şi să ştie să le deseneze cu ajutorul 
instrumentelor; să ştie să calculeze lungimea circumferinţei şi aria cercului de rază dată);

MA.1.3.4. să dispună de noţiunile de cub şi paralelipiped (să recunoască modelele acestora în 
situaţii reale să ştie elementele de bază şi să ştie să calculeze ariile şi volumele acestora);

MA.1.3.5. să dispună de noţiunile de con, cilindru şi sferă (să recunoască modelele acestora în 
situaţii reale şi să ştie elementele lor de bază);

MA.1.3.6. să înţeleagă intuitiv noţiunea de figuri congruente (prin aducerea la suprapunere).
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4. MĂSURAREA

Din domeniul „MĂSURAREA” elevul/eleva trebuie să ştie:

MA.1.4.1. să folosească măsurile adecuate cu care măsurăm lungimea, aria, volumul, masa, timpul 
şi unghiurile;

MA.1.4.2. să transforme unităţile pentru lungime, masă şi timp în unităţi mai mici;
MA.1.4.3. să folosească apoene monetare diferite;
MA.1.4.4. să aleagă unitatea de măsură corspunzătoare atunci când trebuie să efectueze o măsurare; 

să aproximeze mărimile exprimate printr-o măsură anume.

5. PRELUCRAREA DE DATE

Din domeniul „PRELUCRAREA DE DATE” elevul/eleva trebuie să ştie:

MA.1.5.1. să exprime poziţia obiectelor sortându-le pe linii şi coloane; să determine poziţia unui 
punct din primul cadran dacă se ştiu coordonatele şi reciproc;

MA.1.5.2. să citească datele de pe reprezentarea grafică, de pe diagramă sau din tabel şi să 
determine valoarea minimă sau maximă a unei mărimi;

MA.1.5.3. să reprezinte datele, din tabel, pe grafic şi invers; 
MA.1.5.4. să determine procentul dat dintr-o anumită mărime.
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Afirmaţiile care urmează exprimă ce trebuie să ştie elevul/eleva la nivelul mediu.

1. NUMERE ŞI OPERAŢII CU NUMERE

Din domeniul „NUMERE ŞI OPERAŢII CU NUMERE” elevul/eleva trebuie să ştie:

MA.2.1.1. să compare, după mărime, numerele scrise în forme diferite;
MA.2.1.2. să determine numărul opus, valoarea reciprocă şi valoarea absolută a numărului dat, 

să calculeze valoarea unei expresii mai simple cu numere scrise în aceeaşi formă care 
conţine mai multe operaţii de rang diferit, inclusiv eliberarea de paranteze;

MA.2.1.3. să aplice regulile de divizibilitate cu 2, 3, 5, 9 şi cu unităţile zecimale;
MA.2.1.4. să aplice numerele şi expresiile numerice în situaţii reale mai simple.

2. ALGEBRĂ ŞI FUNCŢII

Din domeniul „ALGEBRĂ ŞI FUNCŢII” elevul/eleva a atins un nivel solid în aplicarea 
procedeelor de calcul şi poate:

MA.2.2.1. să rezolve ecuaţii liniare şi sisteme de ecuaţii liniare cu două necunoscute;
MA.2.2.2. să opereze cu puteri şi să ştie ce este radicalul de ordinul doi;
MA.2.2.3. să adune şi să scadă polinoame, să ştie să înmulţească două binoame şi să determine 

pătratul unui binom;
MA.2.2.4. să remarce dependenţa variabilelor, să ştie funcţia y=ax şi să interpreteze grafic 

proprietăţile ei, să facă legătura între aceste proprietăţi şi noţiunea de proporţionalitate 
directă şi să determine membrul necunoscut al proporţiei;

MA.2.2.5. să aplice ecuaţiile în rezolvarea problemelor textuale mai simple.

3. GEOMETRIE

Din domeniul „GEOMETRIE” elevul/eleva trebuie să ştie: 

MA.2.3.1. să determine unghiurile suplimentare şi complementare, unghiurile cu laturi paralele şi 
unghiurile opuse la vârf; să efectueze calculele dacă unghiurile sunt exprimate în grade 
întregi;

MA.2.3.2. să determine relaţiile între unghiurile şi laturile unui triunghi, să determine suma 
unghiurilor unui triunghi şi ale unui patrulater şi să rezolve probleme aplicând teorema 
lui Pitagora;

MA.2.3.3. să folosească formulele pentru a calcula lungimea circumferinţei, aria cercului şi a 
inelului circular;

MA.2.3.4. să dispună de noţiunile de prizmă şi piramidă; să calculeze ariile şi volumele acestora, 
dacă elementele necesare sunt date direct în problemă;

MA.2.3.5. să calculeze aria şi volumul cilindrului, conului şi al sferei, dacă elementele necesare sunt 
date direct în problemă;

MA.2.3.6. să remarce figurile axial-simetrice şi să determine axa de simetrie; să folosească 
congruenţa şi să o asocieze cu proprietăţile caracteristice ale figurilor (de exemplu: 
paralelismul şi egalitatea laturilor paralelogramului).
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4. MĂSURAREA

Din domeniul „MĂSURAREA” elevul/eleva trebuie să ştie:

MA.2.4.1. să compare mărimile care sunt exprimate prin unităţi de măsură diferite pentru lungime 
şi masă;

MA.2.4.2. să transforme o valută, în alta, aplicând corect proporţia necesară;
MA.2.4.3. să exprime mărimea dată prin valoarea aproximată.

5. PRELUCRAREA DE DATE

Din domeniul „PRELUCRAREA DE DATE” elevul/eleva trebuie:

MA.2.5.1. să stăpânescă descrierea sistemului de coordonate (să determine coordonatele unui 
punct, ale punctului axial-simetric sau central simetric etc);

MA.2.5.2. să ştie să citească diagrame şi tabele, iar în baza lor să prelucreze datele, respectând 
un criteriu (de exemplu: să determine media aritmetică pentru o mulţime de date; să 
compare valorile unui eşantion cu valoarea medie);

MA.2.5.3. să prelucreze datele acumulate şi să le reprezinte tabelar sau grafic; să reprezinte valoarea 
medie prin mediană;

MA.2.5.4. să aplice calculul procentual în situaţii reale simple (de exemplu: schimbarea preţului 
unui produs cu un procent dat).
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Afirmaţiile ce urmează exprimă ce trebuie să ştie elevul/eleva la nivelul avansat.

1. NUMERE ŞI OPERAŢII CU NUMERE

Din domeniul „NUMERE ŞI OPERAŢII CU NUMERE” elevul/eleva trebuie să ştie:

MA.3.1.1. să determine valoarea numerică a unei expresii numerice mai complexe;
MA.3.1.2. să opereze cu noţiunea de divizibilitate în situaţii problemă;
MA.3.1.3. să aplice numerele şi expresiile numerice în situaţii reale.

2. ALGEBRĂ ŞI FUNCŢII

Din domeniul „ALGEBRĂ ŞI FUNCŢII” elevul/eleva a atins un nivel superior de a efectua 
operaţii, prin sublinierea proprietăţilor care se aplică şi ştie:

MA.3.2.1. să compună şi să rezolve ecuaţii, inecuaţii şi sisteme de ecuaţii liniare cu două 
necunoscute;

MA.3.2.2. să folosească proprietăţile puterilor şi ale radicalilor de ordinul doi;
MA.3.2.3. să aplice formulele pentru diferenţa de pătrate şi pentru pătratul binomului; să 

transforme eficient expresiile algebrice şi să le aducă la forma cea mai simplă;
MA.3.2.4.  să facă diferenţa dintre mărimile direct proporţionale şi cele invers proporţionale şi 

să le exprime în forma corespunzătoare. Ştie funcţia liniară şi ştie să exprime grafic 
proprietăţile ei;

MA.3.2.5. să aplice ecuaţiile, inecuaţiile şi sistemele da ecuaţii liniare în rezolvarea problemelor 
textuale mai complexe.

3. GEOMETRIE

Din domeniul „GEOMETRIE” elevul/eleva trebuie să ştie: 

MA.3.3.1. să efectueze calcule cu unghiuri, inclusiv cazul în care măsura unghiului trebuie 
transformată; să conchidă, aplicând proprietăţile dreptelor paralele şi perpendiculare, 
inclusiv proprietăţile unghiurilor formate de o secantă;

MA.3.3.2. să aplice proprietăţile de bază ale triunghiului, patrulaterului, paralelogramului şi ale 
trapezului; să calculeze perimetrele şi ariile acestora cu ajutorul elementelor care nu sunt 
date, neapărat, direct în textul problemelor; să ştie să construiască figurile amintite mai 
sus;

MA.3.3.3. să determine unghiul la centru şi unghiul înscris în cerc, să calculeze aria sectorului de 
cerc şi lungimea arcului de cerc;

MA.3.3.4. să calculeze ariile şi volumele prismelor şi piramidelor, inclusiv cazurile când elementele 
necesare nu sunt date direct în problemă;

MA.3.3.5. să calculeze aria şi volumul cilindrului, conului şi sferei, inclusiv cazurile în care 
elementele necesare nu sunt date direct în problemă;

MA.3.3.6. să aplice congruenţa şi asemănarea triunghiurilor, legând, în felul acesta, proprietăţile 
diferite ale obiectelor geometrice.

4. MĂSURAREA

Din domeniul „MĂSURAREA” elevul/eleva trebuie să ştie:

MA.3.4.1. să transforme unităţile de măsură, atunci când efectuează calcule cu ele;
MA.3.4.2. să estimeze, să aproximeze datele şi să efectueze calcule cu valori aproximate; să exprime 

aprecierea erorii (de axemplu: mai puţin de 1 dinar, 1 cm, 1g etc).
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5. PRELUCRAREA DE DATE

Din domeniul „PRELUCRAREA DE DATE” elevul/eleva trebuie să ştie:

MA.3.5.1. să determine poziţia (coordonatele) punctelor care satisfac condiţii mai complexe;
MA.3.5.2. să interpreteze diagrame şi tabele;
MA.3.5.3. să acumuleze şi să prelucreze datele şi să alcătuiască singur/singură diagrame sau tabele; 

să deseneze graficul prin care se exprimă interdependenţa mărimilor;
MA.3.5.4. să aplice calculul procentual în situaţii complexe.
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LISTA EXERCIŢIILOR CU CIFRUL STANDARDULUI

Numărul curent 
al exerciţiului Standardul Numărul curent 

al exerciţiului Standardul

1. - 9. MA.1.1.1. 237. - 245. MA.2.3.1.
10. - 14. MA.1.1.2. 246. - 253. MA.2.3.2.
15. - 24. MA.1.1.3. 254. - 257. MA.2.3.3.
25. - 31. MA.1.1.4. 258. - 267. MA.2.3.4.
32. - 34. MA.1.1.5. 268. - 275. MA.2.3.5.
35. - 48. MA.1.1.6. 276. - 279. MA.2.3.6.
49. - 56. MA.1.2.1. 280. - 285. MA.2.4.1.
57. - 65. MA.1.2.2. 286. - 291. MA.2.4.2.
66. - 75. MA.1.2.3. 292. - 296. MA.2.4.3.
76. - 80. MA.1.2.4. 297. - 304. MA.2.5.1.
81. - 85. MA.1.3.1. 305. - 310. MA.2.5.2.
86. - 92. MA.1.3.2. 311. - 316. MA.2.5.3.
93. - 99. MA.1.3.3. 317. - 321. MA.2.5.4.

100. - 106. MA.1.3.4. 322. - 331. MA.3.1.1.
107. - 111. MA.1.3.5. 332. - 336. MA.3.1.2.
112. - 118. MA.1.3.6. 337. - 340. MA.3.1.3.
119. - 125. MA.1.4.1. 341. - 349. MA.3.2.1.
126. - 133. MA.1.4.2. 350. - 356. MA.3.2.2.
134. - 137. MA.1.4.3. 357. - 361. MA.3.2.3.
138. - 142. MA.1.4.4. 362. - 366. MA.3.2.4.
143. -  148. MA.1.5.1. 367. - 376. MA.3.2.5.
149. - 157. MA.1.5.2. 377. - 381. MA.3.3.1.
158. - 162. MA.1.5.3. 382. - 393. MA.3.3.2.
163. - 167. MA.1.5.4. 394. - 399. MA.3.3.3.
168. - 177. MA.2.1.1. 400. - 405. MA.3.3.4.
178. - 187. MA.2.1.2. 406. - 410. MA.3.3.5.
188. - 192. MA.2.1.3. 411. - 416. MA.3.3.6.
193. - 197. MA.2.1.4. 417. - 422. MA.3.4.1.
198. - 202. MA.2.2.1. 423. - 429. MA.3.4.2.
203. - 212. MA.2.2.2. 430. - 434. MA.3.5.1.
213. - 219. MA.2.2.3. 435. - 438. MA.3.5.2.
220. - 223. MA.2.2.4. 439. - 443. MA.3.5.3.
224. - 236. MA.2.2.5. 444. - 450. MA.3.5.4.
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