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          Teste de antrenament 

Matematică şi Ştiinţe  

Clasa a VIII-a 

Varianta 1 

Propunători: BURDUȘEL MARIA, POP MONA, STOICA FLORICA, BADEA EMILIA 

 

 

 

Uniunea Europeană 

 

 

               

  

 

 

   Uniunea Europeană (prescurtat UE) este o uniune economică și politică dezvoltată în 

Europa, care este compusă din 28 de state, printre care se află din 2007 și România. Moneda 

utilizată de mai multe țări înscrise în Uniunea Europeană se numește euro. 

   Uniunea Europeană ajută ţările membre să-şi dezvolte agricultura. În acest scop, oferă fonduri 

celor care doresc să înceapă o afacere în agricultură.  

    

 

Pentru fiecare item rezolvat corect în acest test se acordă câte 6 puncte (6x15=90 puncte). 

Din oficiu, 10 puncte. 

Total: 100 puncte. 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Europa
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Pentru a răspunde la cerinţele 1 - 6, citeşte textul A!  

                
   Un agricultor din ţara noastră accesează aceste fonduri şi primeşte 50 000 de euro pentru a 

începe un proiect. În cadrul acestui proiect, el înfiinţează o livadă şi o seră. Pe terenul aflat în 

proprietatea lui, agricultorul plantează pomi fructiferi în luna martie, începând din ziua în care 

temperatura solului la ora 8:00 dimineaţa este mai mare decât 10°C. (TEXTUL A) 

 

În săptămâna în care a început plantarea, temperatura solului, măsurată la ora 8.00, a avut 

următoarele valori:  

Ziua  luni  marţi  miercuri  joi  vineri  sâmbătă   duminică  

Temperatura 

(0C)  

9  8  10  11  12  14  13  

  

1. Ziua în care agricultorul a început plantarea pomilor fructiferi este: 

a)  luni  

b) marţi  

c) joi  

d) vineri  

  

 

Punctaj total  

6 puncte: Răspuns corect 

 

Punctaj zero  

0 puncte: Răspuns incorect sau niciun răspuns. 
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2. Media aritmetică a temperaturilor înregistrate în săptămâna în care a început plantarea pomilor 

fructiferi este:  

 

a) 7  

b) 11 

c) 11,5 

d) 10 

 

Punctaj total 

6 puncte: Răspuns corect  

 

Punctaj zero  

0 puncte: Răspuns incorect sau niciun răspuns. 

 

3. Precizează trei exemple de pomi fructiferi care pot fi plantaţi într-o livadă (vezi figura 1). 

Completează tabelul cu răspunsurile corecte! 

Prun 

I 

Cireș 

II 

Cais 

III 

…… …… …… 

 

(a)                                            (b)                                                      (c) 

                              

FIGURA 1 
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Punctaj total  
6 puncte: Trei răspunsuri corecte 

 

Punctaj parțial 
4 puncte: două variante de răspuns corecte 

2 puncte: o variantă de răspuns corectă 

 

 Punctaj zero  
0 puncte: Toate variantele de răspuns incorecte sau niciun răspuns. 

 

 

4.   Pentru a măsura temperatura solului, agricultorul foloseşte un termometru cu lichid. Scrie denumirea 

fenomenului fizic pe baza căruia funcţionează termometrul.  

a) dilatarea 

b) evaporarea 

c)  condensarea 

 

Punctaj total 
6 puncte: Răspuns corect 

 

Punctaj zero  
0 puncte: Răspuns incorect sau niciun răspuns. 

 

 

5.  Identifică, pe baza imaginilor A, B, C de mai jos, tipul de rădăcină caracteristică pomilor fructiferi 

(figura 2). Încercuiește varianta corectă de răspuns!  

                                                         
FIGURA 2 
 

Punctaj total 
6 puncte: Răspuns corect 

 

Punctaj zero  
0 puncte: Răspuns incorect sau niciun răspuns. 
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6.  Citește cu atenție afirmațiile de mai jos. Pentru fiecare afirmație, încercuiește A dacă apreciezi că este 

adevărată sau F dacă apreciezi că este falsă:                  

 

a)  A    F             Moneda de circulație în Uniunea Europeană este dolarul. 

b)  A    F             România este stat membru al Uniunii Europene din 2007. 

c)  A    F              China este unul din statele Uniunii Europene pentru că ea se găsește pe continentul european.  

 

Punctaj total 

6 puncte: Trei răspunsuri corecte 

Punctaj parțial 

4 puncte: două variante de răspuns corecte 

2 puncte: o variantă de răspuns corectă 

 Punctaj zero  

0 puncte: Toate variantele de răspuns incorecte sau niciun răspuns. 

 

 

Pentru a răspunde la cerinţele 7 – 11, citeşte textul B!  

 

   Terenul aflat în proprietatea agricultorului are forma unui dreptunghi cu lungimea L = 200 m 

şi lăţimea  l = 100 m (vezi figura 3). Pe acest teren, s-au plantat pomi fructiferi şi s-a amenajat şi o 

seră. Pentru a avea cheltuieli mai mici cu irigarea terenului, agricultorul montează un sistem de ţevi 

ce formează un triunghi echilateral având latura egală cu jumătate din lăţimea terenului.  

(TEXTUL B) 

                                          

                                                               FIGURA 3 

 

7.  Calculează lungimea sistemului de ţevi montat pentru irigarea terenului, exprimând rezultatul în 

decametri.  

Alege varianta corectă de răspuns! 

a) 150 m 

b) 20 dm 

c) 15 dam 

d) 150 dam 
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        Punctaj total 

6 puncte: Răspuns corect  

 

Punctaj zero  

0 puncte: Răspuns incorect sau niciun răspuns. 

 

8.  Pentru plantarea unui pom fructifer, agricultorul sapă o groapă, din care scoate 640 cm3 de pământ. 

Cunoscând că densitatea medie a solului din livadă este de 2,2 g/cm3, calculează masa pământului pe 

care agricultorul îl scoate din groapă.  

a) 1408 

b) 14,8 g 

c) 1400 cm3 

d) 1408 g 

  
 Punctaj total  

6 puncte: Răspuns corect  

Punctaj parțial 

3 puncte: Răspuns parțial corect  

Punctaj zero  

0 puncte: răspuns incorect sau niciun răspuns. 

 

 

9. Completează în caseta din dreptul fiecărui enunţ cu litera A dacă enunțul este adevărat sau cu F 

dacă enunțul este fals.  

a) Corpurile gazoase au formă şi volum proprii.  

  

b) Corpurile solide au formă şi volum proprii.  

  

c) Corpurile solide iau forma vasului în care sunt puse.  

  

   

Punctaj total  
6 puncte: Trei răspunsuri corecte 

Punctaj parțial 
4 puncte: două variante de răspuns corecte 

2 puncte: o variantă de răspuns corectă 

 Punctaj zero  
0 puncte: Toate variantele de răspuns incorecte sau niciun răspuns. 
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10.  Din cei 50 000 de euro primiţi de agricultor, 40% se cheltuiesc pentru livadă, 4/5 din  suma rămasă 

se folosesc pentru seră, iar restul pentru alte cheltuieli.  

Calculează câţi bani sunt folosiţi pentru livadă.  

Alege varianta corectă de răspuns! 

a) 1 400 euro 

b) 20 000 euro 

c) 20 000 

d) 25 000 lei 

 

Punctaj total  

6 puncte: Răspuns corect 

Punctaj parțial 

3 puncte: Răspuns parțial corect  

Punctaj zero  

0 puncte: răspuns incorect sau niciun răspuns 

    

11.  În imaginea de mai jos, identifică trei surse de poluare a mediului, apoi scrie-le pe spaţiul punctat.  

 

                      

                                                      FIGURA 4 

 

Surse de poluare a mediului: 

- …………………… 

- ………………..……….. 

- ……………………………….. 
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Punctaj total  
6 puncte: Precizarea a trei surse de poluare a mediului.  

Punctaj parțial 
4 puncte: Precizarea corectă a două surse de poluare a mediului. 

2 puncte: Precizarea a unei singure surse de poluare a mediului. 

 Punctaj zero  
0 puncte: Toate variantele de răspuns incorecte sau niciun răspuns. 

 

 

 

 

Pentru a răspunde la cerinţele 12 – 15, citeşte textul C!  

  

Dreptunghiul ABCD din figura 5 reprezintă schiţa terenului aflat  în  

proprietatea agricultorului. Terenul are lungimea L= 200 m şi lăţimea l =100 m. 

Porţiunea haşurată din figura 5 reprezintă sera. Punctele M şi V sunt mijloacele 

laturilor AD, respectiv CD.     

                                                                                                                                     FIGURA 5                 

12.  Calculează aria serei reprezentate în figura de mai sus prin dreptunghiul MDNP. 

Alege varianta corectă de răspuns! 

 

a) 5 000 m2 

b) 5 000 

c) 20 000 m 

d) 20 000 m2 

 

 

Punctaj total  
6 puncte: Răspuns corect 

 

Punctaj parțial 
3 puncte: Răspuns parțial corect  

 

Punctaj zero  
0 puncte: răspuns incorect sau niciun răspuns 
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13.  În  figura de mai jos este redată fotografia unei ferme cu acoperişul în formă de piramidă. Mai 

jos se găseşte și un model matematic al acoperişului fermei realizat de către un elev, cu măsurătorile 

adăugate.   

 

             

   

          

 

                                                  FIGURA 6 

T  

B  A  12  m  

G  

C  

H  

F  

D  

E  

N  
M  

K  L  
12  m  

12  m  



Material realizat de Școala Profesională Specială pentru Deficienți de Auz ”Sf. Maria”, București, în cadrul proiectului 

„SEMN – CUVÂNT – IMAGINE (SWIm) - Comunicare fără bariere pentru elevii cu deficienţe de auz", finanțat de 

Fundația ORANGE, în cadrul programului Lumea prin Culoare și Sunet 

 

10 

 

 

   Mansarda, baza ABCD din model, este un pătrat.  Grinzile care susţin acoperişul sunt 

laturile unui bloc (prismă dreptunghiulară) EFGHKLMN.  E este mijlocul lui (AT), F este mijlocul lui 

(BT), G este mijlocul lui (CT) şi H este mijlocul lui (DT).  Toate laturile piramidei din model au lungimea 

de 12 m.  

  Calculează aria podelei ABCD. Alege varianta corectă de răspuns! 

 

a) 100 m2 

b) 144  

c) 144 m2 

d) 200 m2 

Punctaj total  

6 puncte: Răspuns corect 

Punctaj parțial 

3 puncte: Răspuns parțial corect 

Punctaj zero  

0 puncte: răspuns incorect sau niciun răspuns 

 

       14.  Completează tabelul de mai jos, menţionând câte un avantaj pentru om şi câte un dezavantaj pentru 

natură.  

 

  AVANTAJE  PENTRU  OM 

 

DEZAVANTAJE  PENTRU NATURĂ

 

Automobil     

Confecţii din 
blană 

    

Fabrică de 
mobilă 

    

 

Variante de răspuns:  

 AVANTAJE: - îmbrăcăminte utilă, mobilarea casei, transport terestru etc. 

 DEZAVANTAJE: - poluarea aerului, defrișarea pădurilor (tăierea copacilor), uciderea 

animalelor pentru blană etc. 
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Punctaj total  
6 puncte: Completarea tuturor celor șase rubrici ale tabelului 

 

Punctaj parțial 

4 puncte: Completarea corectă a trei sau patru dintre rubrici din tabel 

2 puncte: Completare corectă a două sau a unei singure rubrici 

 

 Punctaj zero  

0 puncte: Toate variantele de răspuns incorecte sau niciun răspuns. 

 

 

   15.  Scrie  în casete DA pentru enunţul pe care îl consideri adevărat și NU pentru enunţul pe 

care îl consideri incorect.  

 

  a) România este o țară din Uniunea Europeană situată în partea de sud-est a Europei.   

 

  b) Țara noastră are o climă oceanică.   

 

  c) Capitala României este orașul București. 

 

Punctaj total  
6 puncte: Trei răspunsuri corecte 

 

Punctaj parţial  
4 puncte: Două răspunsuri corecte și un răspuns incorect sau necompletat.  

3 puncte: Un răspuns corect și două răspunsuri incorecte sau necompletate. 

  

Punctaj zero  
0 puncte: răspuns incorect sau niciun răspuns. 

 

 

 

FELICITĂRI, AI AJUNS LA SFÂRŞITUL TESTULUI! 

 

 

 

 


