Editura Paralela 45
EVALUAREA NAȚIONALĂ 2019
MATEMATICĂ. GIMNAZIU
Lucrarea se adresează elevilor de clasa a VI-a care, la finalul anului școlar, vor susţine proba de „Matematică
și Știinţe” din cadrul Evaluării Naţionale. Elaborată în conformitate cu programele școlare în vigoare, cartea cuprinde 42 de teste de evaluare transdisciplinară cu sugestii de rezolvare.
Această evaluare are deja o tradiţie de câţiva ani în învăţământul românesc. Ea nu reprezintă un examen sau
un concurs, ci are un caracter formativ, de diagnoză și prognoză, cadrul didactic urmărind de fapt optimizarea,
reglarea și ameliorarea procesului de predare-învăţare. Rezultatele obţinute la această evaluare oferă profesorului
posibilitatea de a elabora planuri individualizate de învăţare, iar părinţilor, un reper al progresului școlar al propriilor copii.
Vă dorim tuturor succes deplin!

EVALUAREA NAȚIONALĂ 2019 LA FINALUL CLASEI A VI-A.
MATEMATICĂ ȘI ȘTIINȚE. 42 DE TESTE CU REZOLVĂRI
Autori: Florin Antohe, Bogdan Antohe, Marius Antonescu,
Lucia Popa, Agnes Voica

Cuprins: Testul 1: Obârșia Lotrului – În inima muntelui (Mulţimea numerelor naturale – Operaţii cu numere naturale; Mulţimea
numerelor raţionale pozitive – Operaţii cu numere raţionale pozitive; Probleme care se rezolvă cu ajutorul ecuaţiilor; Rapoarte și
proporţii – Rapoarte; Procente; Proporţii; Proprietatea fundamentală a proporţiilor; Unghiuri – Unghi drept, unghi ascuţit, unghi
obtuz; Calcule cu măsuri de unghiuri exprimate în grade și minute
sexagesimale; Bisectoarea unui unghi; Congruenţa triunghiurilor
–Congruenţa triunghiurilor dreptunghice; Criterii de congruenţă:
IC, CC, IU, CU; Metoda triunghiurilor congruente; Proprietăţi ale
triunghiurilor – Suma măsurilor unghiurilor unui triunghi; Proprietăţi ale triunghiului isoscel; Proprietăţi ale triunghiului echilateral;
Proprietăţi ale triunghiului dreptunghic), Testul 2: Lacul Colibiţa –
Minunea dintre munţi (Mulţimea numerelor naturale – Operaţii cu
numere naturale; Mulţimea numerelor raţionale pozitive – Operaţii
cu numere raţionale pozitive; Probleme care se rezolvă cu ajutorul
ecuaţiilor; Rapoarte și proporţii – Rapoarte; Procente; Proporţii;
Proprietatea fundamentală a proporţiilor; Unghiuri – Unghi drept,
unghi ascuţit, unghi obtuz; Calcule cu măsuri de unghiuri exprimate
în grade și minute sexagesimale; Unghiuri opuse la vârf; Unghiuri
suplementare; Proprietăţi ale triunghiurilor – Suma măsurilor unghiurilor unui triunghi) etc.

Preț librărie:
16 lei

PREȚ OFERTĂ:

12 lei

EXPEDIERE
ȘI PLATĂ:

Format: 20x26
ISBN: 978-973-47-2787-2
Colecție: SUBIECTE POSIBILE
Nr Pagini: 104

 Veții primi
i i comanda
d îîntr-un interval
i
de 3-4 zile la locația comunicată de dumneavoastră.
 Plata se va face ramburs, la primirea comenzii. Cheltuielile de expediție sunt
suportate de editură pentru comenzi de peste 200 RON. Pentru comenzile sub 200
RON, costul transportului este de 15 RON și va fi achitat de cumpărător.
 Comanda se poate face pe site-ul editurii www.edituraparalela45.ro, sunând la numerele de telefon: 0374 438 600; 0248 633 130; 0753 040 444; 0721 247 918; 0248 214
533; 0248 631 439; 0248 631 492 (tarif normal) sau prin e-mail la adresa
comenzi@edituraparalela45.ro.

www.edituraparalela45.ro

GHIDUL COMPLET DE PREGĂTIRE A EXAMENULUI DE EVALUARE NAŢIONALĂ pentru proba de matematică este în concordanţă cu programa școlară în vigoare și cu toate manualele aprobate de
M.E.N.
Un prim element de noutate, care face din acest ghid un instrument extrem de
AVIZAT
util pentru elevi și profesori îl reprezintă temele recapitulative și memoratorul inM.E.N.
troduse în lucrare. Rolul acestora este de a-i oferi elevului reperele solide de care
are nevoie în sistematizarea cunoștinţelor acumulate și în organizarea eficientă a
procesului de învăţare.
De asemenea, posibilitatea de a studia metodic baremele, răspunsurile și sugestiile de rezolvare oferă
un feedback imediat celui care învaţă, dar și profesorilor și părinţilor, permite autoevaluarea, monitorizează progresul individual și motivează elevul să atingă, pas cu pas, nivelul maxim în pregătirea pentru
examen.

MATEMATICĂ. EVALUAREA NAȚIONALĂ 2019. CLASA A VIII-A
Autori: Gheorghe Iurea, Dorel Luchian, Gabriel Popa,
Ioan Șerdean, Adrian Zanoschi

Lucrarea cuprinde:
• Un memorator ce include cele mai importante noţiuni și definiţii din
programă;
• Teme recapitulative;
• 5 variante de subiecte pentru simularea din luna decembrie;
• 5 variante de subiecte pentru simularea din luna martie;
• 80 de variante de subiecte după modelul M.E.N.
Toate cele 90 de teste conţin bareme, răspunsuri și sugestii de rezolvare.

Preț librărie:
20 lei

PREȚ OFERTĂ:

15 lei

Format: 16.5x23.5
ISBN: 978-973-47-2789-6
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 Veți primi comanda într-un interval de 3-4 zile la locația comunicată de dumneavoastră.
 Plata se va face ramburs, la primirea comenzii. Cheltuielile de expediție sunt
suportate de editură pentru comenzi de peste 200 RON. Pentru comenzile sub 200
RON, costul transportului este de 15 RON și va fi achitat de cumpărător.
 Comanda se poate face pe site-ul editurii www.edituraparalela45.ro, sunând la numerele de telefon: 0374 438 600; 0248 633 130; 0753 040 444; 0721 247 918; 0248 214
533; 0248 631 439; 0248 631 492 (tarif normal) sau prin e-mail la adresa
comenzi@edituraparalela45.ro.

www.edituraparalela45.ro

