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SUBIECTE PENTRU CLASA a VIII-a 

Nume și prenume elev: ........................................................................................................ 

Unitatea de învățământ: ..................................................................................................... 

Cadrul didactic coordonator: ............................................................................................. 

 

1.  Micuțul Marian vrea să construiască din cuburile sale o scară. Pentru prima treaptă are nevoie de un cub, 

pentru a doua treaptă are nevoie de două cuburi, pentru a treia de trei cuburi și așa mai departe. De câte 

cuburi are nevoie pentru a construi o scară cu zece trepte? (10 puncte) 

Răspuns: ................................................. 

 

2.  Pentru a fi alfabetizat, un chinez trebuie să cunoască a·100 caractere ale limbii chineze, unde a este 

numărul natural care satisface relația din imagine. Câte caractere trebuie să cunoască un chinez pentru a fi 

alfabetizat? (10 puncte) 

(𝟑𝒂 + 𝟏𝟎)|(𝟐𝒂 + 𝟑𝟎)  ,   (𝟐𝒂 + 𝟑𝟎)|(𝟑𝒂 + 𝟏𝟎) 

Răspuns: ................................................. 

 

3. Urmărește cu atenție careul din imagine. Care dintre secțiunile a), b), 

c) sau d) lipsește din careu? (10 puncte) 

  

 

 

Răspuns: 

............................................ 

 

 

 

 

4.  Raportul numărului de locuitori din două orașe este 7/9. Când în primul oraș numărul acestora a crescut 

cu 200, iar în cel de-al doilea cu 400, raportul a devenit 3/4. Care este numărul inițial de locuitori, în 

fiecare din cele două orașe? (10 puncte) 

Răspuns: .................................................................................................................................. 
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5.  Numărul de restaurante McDonald’s existente în România la sfârșitul anului 2016 este egal cu numărul 

natural soluție a ecuației din imagine. Care este acest număr? (10 puncte) 

𝟐𝒙 − 𝟐𝟔𝟔 = 𝟐𝟔𝟔 

Răspuns: ................................................. 

 

6. Care dintre figurile următoare nu se potrivește cu 

celelalte ? (10 puncte) 

 

 

Răspuns: ................................................. 

 

 

 

7.  Ce număr continuă seria 15, 30, 45, 90, 135, 270?    (10 puncte) 

Răspuns: ................................................. 

 

8.  Cei 31 elevi ai unei clase trimit într-o zi 530 de mesaje. Știind 

că fiecare fată trimite 20 de mesaje și fiecare băiat trimite 15 

mesaje, află câte fete și câți băieți sunt în clasă. (10 puncte) 

Răspuns: ................................................. 

 

9.  Care dintre cercurile notate cu A, B, C, D lipsește din figură? 

(10 puncte) 

Răspuns: ................................................. 

 

 

 

10.  Calculează probabilitatea ca, alegând un număr din mulțimea A, definită în imaginea de mai jos, să fie 

divizibil cu 3. (10 puncte) 

𝑨 = {𝒙|𝒙 = 𝟐𝒂𝟑̅̅ ̅̅ ̅̅ , 𝒂 ∈ ℕ} 

Răspuns: ................................................. 
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BAREM CLASA a VIII-a 

 

1. = 10 puncte 

Răspuns: 55 cuburi 

2. = 10 puncte 

Răspuns: 2000 caractere 

3. = 10 puncte 

Răspuns: a) 

4. = 10 puncte (2 numere * 5 puncte) 

Răspuns: 2800 locuitori primul oraș, 3600 locuitori al doilea oraș 

5. = 10 puncte 

Răspuns: 67  

6. = 10 puncte 

Răspuns: B 

7. = 10 puncte 

Răspuns: 405 

8. = 10 puncte 

Răspuns: 13 fete și 18 băieți 

9. = 10 puncte 

Răspuns: D 

10. = 10 puncte 

Răspuns: 30% sau 0,3 

 

PUNCTAJ TOTAL=100 puncte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


