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Prefaţă 

Lucrarea de faţă se adresează elevilor de clasa a VI-a, în vederea susţinerii cu succes a probei 
„Matematică şi Ştiinţe” din cadrul Evaluării Naţionale. Această evaluare are deja o tradiţie de câţiva ani în 
învăţământul românesc. Ea nu reprezintă un examen sau un concurs, ci are un rol de preorientare pentru toţi 
cei trei pioni implicaţi în actul didactic: elev, profesor, părinte. La sfârşitul clasei a şasea încep să se 
contureze caracteristicile specifice fiecărui elev, de aceea este foarte important ca profesorii şi părinţii să 
înceapă să-şi formeze o opinie asupra tipului de liceu pe care e mai potrivit să-l vizeze elevul la finalul 
gimnaziului. Evaluarea va permite dascălilor să înţeleagă progresul în timp al elevilor, capacitatea lor de a-şi 
îmbunătăţi situaţia, cât şi orientarea şcolară corectă. 

Proba „Matematică şi Ştiinţe”, cu o durată de 60 de minute, reprezintă un test transdisciplinar care  
solicită din partea elevului atât cunoştinţe specifice disciplinelor matematică, fizică şi biologie, cât şi 
capacitatea acestuia de a opera în mod corect şi interdisciplinar cu aceste cunoştinţe. 

Dorind să vină în ajutorul elevilor de clasa a VI-a, care se văd puşi într-o situaţie nouă şi, în cazul 
multora dintre ei, dificilă, autorii acestei culegeri au creat un material deosebit de util care să-i ajute să treacă 
în mod firesc şi cu rezultatele scontate peste această evaluare. Culegerea este formată din 42 de teste, 
elaborate după modelul M.E.C. O proporţie covârşitoare dintre itemii propuşi de autori sunt reali, ceea ce 
poate demonstra elevului de clasa a VI-a că învăţarea matematicii, fizicii sau a biologiei are rost şi-l va ajuta 
în viitor. Toate testele sunt însoţite, la finalul lucrării, de rezolvări concise, care aleg metoda cea mai simplă, 
fiind accesibile tuturor elevilor. 

Noutatea acestei culegeri constă în faptul că elevul va observa că, plecând de la domenii precum 
literatura sau istoria, se pot crea fără dificultate teste pentru proba pe care o au de susţinut: „Matematică şi 
Ştiinţe”. Concluzia majoră care se poate desprinde din această observaţie este aceea că în orice domeniu, 
oricât de îndepărtat de matematică şi ştiinţe ni s-ar părea, aceste materii, matematica, fizica şi biologia, există 
şi sunt aplicabile. Deci, am putea spune fără ezitare că fără matematică, fizică sau biologie viaţa noastră ar fi 
mult mai săracă şi supravieţuirea mult mai dificilă.  

Autorii urează mult succes elevilor de clasa a VI-a, îi îndeamnă să parcurgă cu încredere paginile acestei 
culegeri şi îi asigură că la final vor exclama victorios: „Am reuşit!” 
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Obârşia Lotrului – În inima muntelui 
 

Obârşia Lotrului este o importantă zonă turistică situată la poalele munţilor 
Parâng şi un nod important de trasee turistice din patru masive muntoase 
învecinate: Parâng, Căpăţânii, Lotrului şi Şureanu. În vecinătate îşi are izvorul râul 
Lotru.  

 
 
 

Pentru a răspunde la cerinţele 1–5, citeşte următorul text: 

Andrei a plecat împreună cu câţiva colegi şi dirigintele într-o tabără şi s-au cazat la o pensiune aflată în 
zona Obârşiei Lotrului. În tabel sunt prezentate cele mai înalte vârfuri din cele patru masive muntoase din 
zonă şi durata traseelor de la pensiunea unde s-a cazat Andrei la aceste vârfuri. 
 

Masivul Parâng Căpăţânii Lotrului Şureanu 
Vârful 

(înălţimea) 
Parângul Mare 

(2519 m) 
Nedeia 

(2130 m) 
Ştefleşti 
(2242 m) 

lui Pătru 
(2130 m) 

Durata traseului 13 ore 10 ore 9 ore 11 ore 
  

1. Conform tabelului, cel mai înalt vârf prezentat este:   
a) Parângul Mare; b) Nedeia; c) Ştefleşti; d) Vârful lui Pătru. 

2. Conform informaţiilor din tabel, traseul până la vârful Nedeia durează mai puţin decât traseul până la 
Vârful lui Pătru cu:   

a) 3 ore; b) 2 ore; c) 1 oră; d) 4 ore. 
3. Unitatea de măsură în care este exprimată, în tabel, înălţimea vârfurilor este:   

a) ora; b) metrul; c) ruleta; d) ceasul. 
4. Un grup de turişti pleacă de la cabana Groapa Seacă pe traseul spre vârful Parângul Mare. Ascensiunea 

durează 6,5 h pe un traseu de 13 km. Ce viteză medie are grupul?   
5. Traseele montane traversează păduri cu diferite specii de conifere. Arborele care nu face parte din grupa 

coniferelor este:  
a) bradul; b) stejarul; c) pinul; d) molidul. 
 

 

Acest test vizează următoarele conţinuturi matematice:
 Mulţimea numerelor naturale – Operaţii cu numere naturale;   
 Mulţimea numerelor raţionale pozitive – Operaţii cu numere raţionale pozitive; Probleme care se 

rezolvă cu ajutorul ecuaţiilor; 
 Rapoarte şi proporţii – Rapoarte; Procente; Proporţii; Proprietatea fundamentală a proporţiilor;  
 Unghiuri – Unghi drept, unghi ascuţit, unghi obtuz; Calcule cu măsuri de unghiuri exprimate în 

grade şi 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. 
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Pentru a răspunde la cerinţele 6–10, citeşte următorul text: 

În prima zi copiii împreună cu dirigintele lor au parcurs o porţiune din 
traseul spre vârful Ştefleşti. 

Ei au avut o hartă pe care sunt marcate câteva obiective importante, ca în 
figură. Se ştie că triunghiul ABC este echilateral, iar triunghiul ACD este isoscel 
cu m(ADC) = 120° şi AD = 10 cm. 
 

6. Calculează lungimea segmentului BD. 
7. Arată că AC ⊥ BD.   
8. La recepţia pensiunii unde s-a cazat Andrei, se află o 

diagramă în care sunt notate temperaturile înregistrate oră de 
oră începând cu ora 8:00 până la ora 23:00 a fiecărei zile. Pe 
baza datelor, variaţia temperaturii între ora 8:00 şi ora 23:00  
a zilei prezentate în diagramă este: 

a) 6 °C; b) 7 °C; 
c) 3 °C; d) 2 °C. 

 

9. Păsările îşi fac simţită prezenţa în zonă prin cântecul şi prin penajul lor, mai mult sau mai puţin colorat. 
Pot fi observate păsări precum: cocoşul-de-munte, huhurezul, acvila de munte, ciocănitoarea-de-munte, 
bufniţa, uliul etc. Asociază fiecare exemplu de pasăre din coloana A cu grupa de păsări căreia îi apar-
ţine, din coloana B. Scrie litera corespunzătoare în spaţiul punctat din dreptul fiecărei cifre a coloanei A. 
Una dintre grupele de păsări nu permite nicio asociere. 

 

Coloana A Coloana B 
..... 1. ciocănitoarea-de-munte  a) păsări răpitoare de noapte 
..... 2. cocoşul-de-munte b) păsări agăţătoare 
..... 3. bufniţa c) păsări răpitoare de zi 
 d) păsări scurmătoare 

 

10. Temperaturile scăzute din timpul iernii duc la apariţia unor comportamente variate la animalele din zona 
de munte. Explică motivul pentru care ursul brun, frecvent semnalat în această zonă, nu poate fi observat 
iarna. 

Pentru a răspunde la cerinţele 11–15, citeşte următorul text: 

A doua zi copiii au mers într-o excursie la o rezervaţie naturală din zonă. Aici au observat arborii şi au 
identificat mai multe tipuri de conifere. 

 
11. Pe drum s-au întâlnit cu un pădurar de la care au aflat că, dintre cei 150 de arbori aflaţi pe o suprafaţă de 

un hectar de pădure, sunt în medie 50% brazi, 20% pini, restul fiind molizi. Află câţi molizi sunt în 
medie pe o suprafaţă de un hectar de pădure. 

12. Orice turist ajuns în zonă trebuie să aibă asupra lui o lanternă. Andrei are o lanternă cu trei baterii 
electrice, fiecare având inscripţia 1, 5 V. Ce tensiune nominală are becul acestei lanterne?   

13. Printre coniferele identificate de copii se află şi singurul conifer cu frunze căzătoare. Cum se numeşte 
acesta? 

14. Din trunchiul unui brad, pădurarul ciopleşte o bârnă cu lungimea de 2 m şi o secţiune pătrată cu aria de 
200 cm2. Ştiind că la prelucrare se pierde 20% din volumul trunchiului bradului, află cât cântărea 
trunchiul de brad înainte de prelucrare. Lemnul de brad are densitatea 0,9 g/cm3.  

15. Vizitarea unei rezervaţii naturale implică respectarea unor reguli stricte. Enumeră cel puţin două reguli 
pe care copiii trebuie să le respecte în această arie protejată. EDITURA P
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Acest test vizează următoarele conţinuturi matematice:
 Mulţimea numerelor naturale – Operaţii cu numere naturale;  
 Mulţimea numerelor raţionale pozitive – Operaţii cu numere raţionale pozitive; Probleme care se 

rezolvă cu ajutorul ecuaţiilor; 
 Rapoarte şi proporţii – Rapoarte; Procente; Proporţii; Proprietatea fundamentală a proporţiilor; 

Probabilităţi; 
 Numere întregi – Operaţii cu numere întregi;  
 Unghiuri – Unghi drept, unghi ascuţit, unghi obtuz; Calcule cu măsuri de unghiuri exprimate în 

grade şi minute sexagesimale; Unghiuri complementare;  
 Paralelism – Axioma paralelelor; Unghiuri formate de două drepte paralele cu o secantă; 
 Proprietăţi ale triunghiurilor – Suma măsurilor unghiurilor unui triunghi; Mediana; Proprietăţi 

ale triunghiului dreptunghic.
 
 

Ion Creangă – Amintiri din copilărie 

„Nu ştiu alţii cum sunt, dar eu, când mă gândesc la locul naşterii mele, la 
casa părintească din Humuleşti, la stâlpul hornului unde lega mama o şfară cu 
motocei la capăt, de crăpau mâţele jucându-se cu ei, la prichiciul vetrei cel 
humuit, de care mă ţineam când începusem a merge copăcel, la cuptorul pe 
care mă ascundeam, când ne jucam noi, băieţii, de-a mijoarca, şi la alte jocuri şi 
jucării pline de hazul şi farmecul copilăresc, parcă-mi saltă şi acum inima de 
bucurie!” 

 

Pentru a răspunde la cerinţele 1–5, citeşte următorul text: 

Aproape toate editurile din ţară tipăresc anual cartea Amintiri din copilărie. În tabelul de mai jos este 
prezentat numărul de exemplare tipărite de o editură pe parcursul a patru ani. 
 

Anul 2010 2011 2012 2013 
Număr cărţi tipărite 120.000 123.000 100.000 90.000 

 
1. Diferenţa dintre numărul exemplarelor tipărite în anul 2013 şi în anul 2010 este:  

a) 30.000; b) 210.000; c) –30.000; d) 0. 
2. Dacă în anul 2010 s-au tipărit x% din numărul cărţilor tipărite în anul 2012, atunci valoarea lui x este:  

a) 120%; b) 20%; c) 50%; d) 25%. 
3. Raportul dintre numărul cărţilor tipărite în anul 2011 şi anul 2012 este:  

a) 123; b) 1,23; c) 12,3; d) 1. 
4. Acţiunea cărţii se petrece în Moldova. Aici temperatura medie anuală este de 9 °C. Justifică faptul că 

temperatura indicată de un termometru trebuie citită după un anumit interval de timp de la aducerea lui 
în contact cu corpul a cărui temperatură trebuie determinată. 

5. Casa memorială „Ion Creangă” a fost construită între anii 1830 şi 1831 de către Petre Ciubotariu. Atât 
gardul şi porţile, cât şi casa sunt confecţionate din lemn. Casa este acoperită cu şindrilă. Şindrila poate fi 
confecţionată din lemn de brad sau cedru. Explică ce se întâmplă dacă se face o mică tăietură în coaja 
unui brad şi ce concluzie tragi. 

Pentru a răspunde la cerinţele 6–10, citeşte următorul text:     

„Şi satul Broşteni fiind împrăştiat, mai ca toate satele de la munte, nu se ruşinau lupul şi ursul a se arăta 
ziua miaza-mare prin el; o casă ici, sub tihăraia asta, alta dincolo de Bistriţă, sub altă tihăraie, mă rog, unde  
i-a venit omului îndemână să şi-o facă. Şi Irinuca avea o cocioabă veche de bârne, cu fereştile cât palma, 
acoperită cu scânduri, îngrădită cu răzlogi de brad şi aşezată chiar sub munte, pe malul stâng al Bistriţei, 
aproape de pod. […] Cocioaba de pe malul stâng al Bistriţei, bărbatul, fata şi boii din pădure, un ţap şi două 
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capre slabe şi râioase ce dormeau pururea în tindă, era toată averea Irinucăi. Dar şi asta-i o avere, când  
e omul sănătos. Însă ce mă priveşte? Mai bine să ne căutăm de ale noastre.” (Caprele Irinucăi) 

 
6. Lupul este un mamifer sălbatic, carnivor, care se aseamănă cu câinele. Schim-

burile gazoase la mamifere sunt realizate de sistemul respirator. Schimburile 
gazoase respiratorii la nivel pulmonar se realizează datorită succesiunii 
ritmice a două procese: inspiraţia şi expiraţia. Precizează trei caracteristici 
ale inspiraţiei şi trei caracteristici ale expiraţiei.  

7. La început, doar una dintre caprine avea râie. Pe baza datelor din text, află 
probabilitatea ca aceasta să fie ţapul. 

8. Drumul de la Humuleşti până la Broşteni a fost parcurs 25% pe jos, iar res-
tul de 66 km în căruţă. Determină distanţa dintre Humuleşti şi Broşteni. 

9. În vârful unui deal aflat la 50 m faţă de casa Irinucăi se afla un bolovan. 
Împreună cu prietenul său, Nică a prăvălit bolovanul peste casă. Află viteza 
medie a bolovanului şi exprim-o în km/h, ştiind că deplasarea acestuia  
a durat 0,5 minute. 

10. Precizează cum se numeşte organismul care a îmbolnăvit caprele Irinucăi şi încadrează-l în grupa de 
animale nevertebrate corespunzătoare. 

Pentru a răspunde la cerinţele 11–15, citeşte următorul text: 

„Odată, vara, pe-aproape de Moşi, mă furişez din casă şi mă duc, ziua miaza-mare, la moş Vasile, 
fratele tatei cel mai mare, să fur nişte cireşe; căci numai la dânsul şi încă la vro două locuri din sat era câteun 
cireş văratic, care se cocea-pălea de Duminica Mare. Şi mă chitesc eu în mine, cum s-o dau, ca să nu mă 
prindă. Intru mai întâi în casa omului şi mă fac a cere pe Ioan, să ne ducem la scăldat.” (La cireşe) 
 
11. În figura alăturată punctul M reprezintă cireşul, iar celelalte segmente sunt 

drumuri parcurse de Nică în timp ce îl alerga mătuşa Mărioara prin grădină 
pentru a-l prinde. Află lungimea segmentului MD dacă triunghiul ABC este 
dreptunghic în A, punctul M este mijlocul lui BC, MD || AB, m(BAM) =  
= 60° şi MC = 40 m. 

12. Crengile cireşului pe care s-a cocoţat Nică se îndoiau sub greutatea sa. După 
ce el se muta pe o altă creangă, acestea reveneau la poziţia iniţială. Ce fel de deformare are creanga? 

13. Cireşul este unul dintre cei mai darnici pomi fructiferi, frecvent întâlnit în livezi. Scrie trei exemple de 
pomi fructiferi pe care, probabil, moş Vasile îi avea în livadă alături de cireşi. 

14. Cireşul se afla într-o grădină în formă de dreptunghi cu lungimea de 100 m şi lăţimea de 40 m. Înainte 
de a planta cânepa, grădina a fost arată cu un plug care ara până la adâncimea de 30 cm. Determină 
masa de pământ dislocată de plug ştiind că densitatea pământului din grădină era de 2 kg/dm3. 

15. Cânepa este o plantă textilă, fiind utilizată în principal pentru obţinerea de fibre textile. Sevele circulă 
prin corpul cânepei prin vase conducătoare, care pot fi comparate cu vasele de sânge de la om. Prezintă 
un vas de sânge care participă la realizarea circulaţiei mici şi un vas de sânge care participă la realizarea 
circulaţiei mari, precizând: denumirea, tipul de sânge transportat, sensul circulaţiei sângelui prin vas. 
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naturale în produs de puteri de numere prime;  
Mulţimea numerelor raţionale pozitive – Operaţii cu numere raţionale pozitive; Probleme care se rezolvă cu ajutorul ecuaţiilor; 
Rapoarte şi proporţii – Rapoarte; Procente; Proporţii; Proprietatea fundamentală a proporţiilor;  
Unghiuri – Unghi drept, unghi ascuţit, unghi obtuz; Calcule cu măsuri de unghiuri exprimate în grade şi minute sexagesimale; Bisectoarea unui unghi;  
Proprietăţi ale triunghiurilor – Suma măsurilor unghiurilor unui triunghi; Proprietăţi ale triunghiului echilateral; Proprietăţi ale triunghiului dreptunghic. 
 

Testul 6: Grădina Zoologică Gârboavele – Galaţi / 15 
Mulţimea numerelor naturale – Operaţii cu numere naturale; Media aritmetică a mai multor numere naturale; Descompunerea numerelor naturale 
în produs de puteri de numere prime;  
Mulţimea numerelor raţionale pozitive – Operaţii cu numere raţionale pozitive; Probleme care se rezolvă cu ajutorul ecuaţiilor; 
Rapoarte şi proporţii – Rapoarte; Procente; Proporţii; Proprietatea fundamentală a proporţiilor;  
Unghiuri – Unghi drept, unghi ascuţit, unghi obtuz; Calcule cu măsuri de unghiuri exprimate în grade şi minute sexagesimale;  
Proprietăţi ale triunghiurilor – Suma măsurilor unghiurilor unui triunghi; Proprietăţi ale triunghiului dreptunghic. 
 

Testul 7: Lacu Sărat – Brăila / 17 
Mulţimea numerelor naturale – Operaţii cu numere naturale; 
Mulţimea numerelor raţionale pozitive – Operaţii cu numere raţionale pozitive; Probleme care se rezolvă cu ajutorul ecuaţiilor; 
Rapoarte şi proporţii – Rapoarte; Procente; Proporţii; Probabilităţi; 
Unghiuri – Calcule cu măsuri de unghiuri exprimate în grade şi minute sexagesimale; 
Perpendicularitate – Criteriile de congruenţă ale triunghiurilor dreptunghice: IC, IU, CC, CU; 
Elemente de geometrie – Perimetrul pătratului. 
 
Testul 8: Mănăstirea Vladimireşti – judeţul Galaţi / 19 
Mulţimea numerelor naturale – Operaţii cu numere naturale; 
Mulţimea numerelor raţionale pozitive – Operaţii cu numere raţionale pozitive; Probleme care se rezolvă cu ajutorul ecuaţiilor; 
Rapoarte şi proporţii – Rapoarte; Procente; Proporţii; Probabilităţi; 
Unghiuri – Calcule cu măsuri de unghiuri exprimate în grade şi minute sexagesimale; 
Proprietăţi ale triunghiurilor – Proprietăţile triunghiului dreptunghic. EDITURA P
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Testul 9: Peştera Urşilor – O lume mirifică / 21 
Mulţimea numerelor naturale – Operaţii cu numere naturale; Media aritmetică a mai multor numere naturale; 
Mulţimea numerelor raţionale pozitive – Operaţii cu numere raţionale pozitive;  
Rapoarte şi proporţii – Rapoarte; Procente; Proporţii; Proprietatea fundamentală a proporţiilor;  
Unghiuri – Unghiuri congruente; Calcule cu măsuri de unghiuri exprimate în grade şi minute sexagesimale; Unghiuri suplementare, unghiuri 
complementare; Unghiuri adiacente; Bisectoarea unui unghi; Unghiuri opuse la vârf; Unghiuri formate în jurul unui punct; 
Proprietăţi ale triunghiurilor – Suma măsurilor unghiurilor unui triunghi; Proprietăţi ale triunghiului isoscel; Proprietăţi ale triunghiului echilateral; 
Proprietăţi ale triunghiului dreptunghic. 
 

Testul 10: Salina Târgu Ocna – Lumea sării / 23 
Mulţimea numerelor naturale – Operaţii cu numere naturale; Media aritmetică a mai multor numere naturale; 
Mulţimea numerelor raţionale pozitive – Operaţii cu numere raţionale pozitive;  
Rapoarte şi proporţii – Rapoarte; Procente; Proporţii; Proprietatea fundamentală a proporţiilor;  
Unghiuri – Unghiuri congruente; Calcule cu măsuri de unghiuri exprimate în grade şi minute sexagesimale; Unghiuri suplementare, unghiuri 
complementare; Unghiuri adiacente; Bisectoarea unui unghi; Unghiuri opuse la vârf; Unghiuri formate în jurul unui punct; 
Proprietăţi ale triunghiurilor – Suma măsurilor unghiurilor unui triunghi; Proprietăţi ale triunghiului isoscel; Proprietăţi ale triunghiului echilateral; 
Proprietăţi ale triunghiului dreptunghic. 
 

Testul 11: Grădina Botanică „Alexandru Borza” – Cluj-Napoca / 25 
Mulţimea numerelor naturale – Operaţii cu numere naturale; Media aritmetică a mai multor numere naturale;  
Mulţimea numerelor raţionale pozitive – Operaţii cu numere raţionale pozitive; Probleme care se rezolvă cu ajutorul ecuaţiilor; 
Rapoarte şi proporţii – Rapoarte; Procente; Proporţii; Proprietatea fundamentală a proporţiilor; Mărimi direct proporţionale; Mărimi invers 
proporţionale;  
Unghiuri – Unghi drept, unghi ascuţit, unghi obtuz; Calcule cu măsuri de unghiuri exprimate în grade şi minute sexagesimale; 
Paralelism – Axioma paralelelor; Unghiuri formate de două drepte paralele cu o secantă; 
Proprietăţi ale triunghiurilor – Suma măsurilor unghiurilor unui triunghi; Proprietăţi ale triunghiului dreptunghic. 
 

Testul 12: Dacia – Legenda automobilului românesc / 27 
Mulţimea numerelor naturale – Operaţii cu numere naturale; Media aritmetică a mai multor numere naturale;  
Mulţimea numerelor raţionale pozitive – Operaţii cu numere raţionale pozitive; Probleme care se rezolvă cu ajutorul ecuaţiilor; 
Rapoarte şi proporţii – Rapoarte; Procente;  
Elemente de geometrie – Aria dreptunghiului. 
 

Testul 13: Marea Neagră – Poartă spre lume / 29 
Mulţimea numerelor naturale – Operaţii cu numere naturale;  
Mulţimea numerelor raţionale pozitive – Operaţii cu numere raţionale pozitive; Media aritmetică a unor numere raţionale pozitive; Ecuaţii în 
mulţimea numerelor raţionale pozitive; Probleme care se rezolvă cu ajutorul ecuaţiilor; 
Unghiuri – Calcule cu măsuri de unghiuri exprimate în grade şi minute sexagesimale; Unghiuri suplementare;  
Congruenţa triunghiurilor – Congruenţa triunghiurilor oarecare; Criterii de congruenţă: LUL, ULU, LLL; Metoda triunghiurilor congruente; 
Paralelism – Axioma paralelelor; Unghiuri formate de două drepte paralele cu o secantă. 
 

Testul 14: Grădina Publică – Galaţi / 31 
Mulţimea numerelor naturale – Operaţii cu numere naturale; 
Mulţimea numerelor raţionale pozitive – Operaţii cu numere raţionale pozitive; Media aritmetică a unor numere raţionale pozitive; Probleme care 
se rezolvă cu ajutorul ecuaţiilor; 
Rapoarte şi proporţii – Rapoarte; Procente; Proporţii; Mărimi invers proporţionale; Probabilităţi; 
Elemente de geometrie – Aria dreptunghiului. 
 

Testul 15: Slănic-Moldova – Perla Moldovei / 33 
Mulţimea numerelor naturale – Operaţii cu numere naturale; Divizori comuni a două sau mai multor numere naturale; c.m.m.d.c; Multipli comuni a 
două sau mai multor numere naturale; c.m.m.m.c.; Probleme simple care se rezolvă folosind divizibilitatea; 
Mulţimea numerelor raţionale pozitive – Operaţii cu numere raţionale pozitive; Media aritmetică a unor numere raţionale pozitive; 
Rapoarte şi proporţii – Rapoarte; Procente; Proporţii; Proprietatea fundamentală a proporţiilor;  
Proprietăţi ale triunghiurilor – Mediana; Proprietăţi ale triunghiului echilateral. 
 

Testul 16: Băile Olăneşti – Izvoarele de aur / 35 
Mulţimea numerelor naturale – Operaţii cu numere naturale; Numere prime şi numere compuse;  
Mulţimea numerelor raţionale pozitive – Operaţii cu numere raţionale pozitive; Probleme care se rezolvă cu ajutorul ecuaţiilor; 
Rapoarte şi proporţii – Rapoarte; Procente; Proporţii; Mărimi direct proporţionale; Probabilităţi;  
Proprietăţi ale triunghiurilor – Suma măsurilor unghiurilor unui triunghi; Mediana; Proprietăţi ale triunghiului dreptunghic. 
 

Testul 17: Munţii Bucegi – Călătorie în Paradis / 37 
Mulţimea numerelor naturale – Operaţii cu numere naturale; Media aritmetică a mai multor numere naturale; Criteriile de divizibilitate cu 10, 2, 5, 3, 9; 
Mulţimea numerelor raţionale pozitive – Operaţii cu numere raţionale pozitive; Probleme care se rezolvă cu ajutorul ecuaţiilor; 
Rapoarte şi proporţii – Rapoarte; Procente; Proporţii; Elemente de organizare a datelor; 
Perpendicularitate – Aria triunghiului;  
Proprietăţi ale triunghiurilor – Mediana; Proprietăţi ale triunghiului dreptunghic. 
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Testul 18: Transfăgărăşan şi Transalpina – Drumuri spre cer / 39 
Mulţimea numerelor naturale – Operaţii cu numere naturale;  
Mulţimea numerelor raţionale pozitive – Operaţii cu numere raţionale pozitive; Probleme care se rezolvă cu ajutorul ecuaţiilor; 
Rapoarte şi proporţii – Rapoarte; Procente; Proporţii;  
Unghiuri – Unghiuri congruente; Unghi drept, unghi ascuţit, unghi obtuz; Calcule cu măsuri de unghiuri exprimate în grade şi minute sexagesimale; 
Bisectoarea unui unghi;  
Paralelism – Unghiuri formate de două drepte paralele cu o secantă; 
Proprietăţi ale triunghiurilor – Suma măsurilor unghiurilor unui triunghi; Mediana; Proprietăţi ale triunghiului isoscel. 
 

Testul 19: Tunelul Bereşti – Tălăşmani / 41 
Mulţimea numerelor naturale – Operaţii cu numere naturale;  
Mulţimea numerelor raţionale pozitive – Operaţii cu numere raţionale pozitive; Media aritmetică a unor numere raţionale pozitive; Probleme care 
se rezolvă cu ajutorul ecuaţiilor; 
Rapoarte şi proporţii – Rapoarte; Procente; Proporţii;  
Paralelism – Unghiuri formate de două drepte paralele cu o secantă; 
Proprietăţi ale triunghiurilor – Suma măsurilor unghiurilor unui triunghi; Proprietăţi ale triunghiului dreptunghic. 
 

Testul 20: Şcoala mea – Cheia pentru reuşită / 43 
Mulţimea numerelor naturale – Operaţii cu numere naturale; Multipli comuni a două sau mai multor numere naturale; c.m.m.m.c.; Probleme simple 
care se rezolvă folosind divizibilitatea; 
Mulţimea numerelor raţionale pozitive – Operaţii cu numere raţionale pozitive; Probleme care se rezolvă cu ajutorul ecuaţiilor; 
Rapoarte şi proporţii – Rapoarte; Procente; Proporţii;  
Numere întregi – Opusul, valoarea absolută (modulul) a unui număr întreg; 
Unghiuri – Unghi drept, unghi ascuţit, unghi obtuz;  
Proprietăţi ale triunghiurilor – Proprietăţi ale triunghiului echilateral; 
Elemente de geometrie – Perimetrul dreptunghiului. 
 

Testul 21: A2 – Autostrada Soarelui / 45 
Mulţimea numerelor naturale – Operaţii cu numere naturale; Divizor, multiplu; Probleme simple care se rezolvă folosind divizibilitatea; 
Mulţimea numerelor raţionale pozitive – Operaţii cu numere raţionale pozitive; Media aritmetică a unor numere raţionale pozitive;  
Rapoarte şi proporţii – Rapoarte; Procente; Proporţii; Probabilităţi; 
Unghiuri – Unghi drept, unghi ascuţit, unghi obtuz; Calcule cu măsuri de unghiuri exprimate în grade şi minute sexagesimale; Unghiuri suplementare; 
Paralelism – Axioma paralelelor; Unghiuri formate de două drepte paralele cu o secantă; 
Proprietăţi ale triunghiurilor – Suma măsurilor unghiurilor unui triunghi; Proprietăţi ale triunghiului isoscel. 
 

Testul 22: Fluviul Dunărea – Regele râurilor europene / 47 
Mulţimea numerelor naturale – Operaţii cu numere naturale;  
Mulţimea numerelor raţionale pozitive – Operaţii cu numere raţionale pozitive; Probleme care se rezolvă cu ajutorul ecuaţiilor; 
Rapoarte şi proporţii – Rapoarte; Proporţii; Mărimi direct proporţionale; Elemente de organizare a datelor; 
Unghiuri – Unghiuri suplementare; Bisectoarea unui unghi; 
Paralelism – Unghiuri formate de două drepte paralele cu o secantă; 
Proprietăţi ale triunghiurilor – Proprietăţi ale triunghiului echilateral. 
 

Testul 23: Grădina bunicilor – Izvor de sănătate / 49 
Mulţimea numerelor naturale – Operaţii cu numere naturale; 
Mulţimea numerelor raţionale pozitive – Operaţii cu numere raţionale pozitive; Media aritmetică ponderată a unor numere raţionale pozitive;  
Rapoarte şi proporţii – Rapoarte; Procente; Mărimi direct proporţionale; Regula de trei simplă; Elemente de organizare a datelor;  
Elemente de geometrie – Aria dreptunghiului; Aria pătratului. 
 

Testul 24: Vrei să fii superelev? – O nouă provocare! / 51 
Mulţimea numerelor naturale – Operaţii cu numere naturale;  
Mulţimea numerelor raţionale pozitive – Operaţii cu numere raţionale pozitive; Media aritmetică a unor numere raţionale pozitive; Probleme care 
se rezolvă cu ajutorul ecuaţiilor; 
Rapoarte şi proporţii – Rapoarte; Procente; Proporţii; Elemente de organizare a datelor; Probabilităţi; 
Unghiuri – Unghiuri congruente; Unghi drept, unghi ascuţit, unghi obtuz; Calcule cu măsuri de unghiuri exprimate în grade şi minute sexagesimale; 
Proprietăţi ale triunghiurilor – Proprietăţi ale triunghiului dreptunghic. 
 

Testul 25: Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi – Tradiţie în performanţă! / 53 
Mulţimea numerelor naturale – Operaţii cu numere naturale;  
Mulţimea numerelor raţionale pozitive – Operaţii cu numere raţionale pozitive; Media aritmetică a unor numere raţionale pozitive; Probleme care 
se rezolvă cu ajutorul ecuaţiilor; 
Rapoarte şi proporţii – Rapoarte; Procente; Proporţii; Elemente de organizare a datelor; Probabilităţi; 
Unghiuri – Unghiuri congruente; Unghi drept, unghi ascuţit, unghi obtuz; Calcule cu măsuri de unghiuri exprimate în grade şi minute sexagesimale; 
Proprietăţi ale triunghiurilor – Proprietăţi ale triunghiului dreptunghic. 
 

Testul 26: Aeroportul Internaţional Henri Coandă – Bucureşti / 55 
Mulţimea numerelor naturale – Operaţii cu numere naturale; Criteriul de divizibilitate cu 4; Multipli comuni a două sau mai multor numere 
naturale; c.m.m.m.c.; 
Mulţimea numerelor raţionale pozitive – Operaţii cu numere raţionale pozitive; Probleme care se rezolvă cu ajutorul ecuaţiilor; 
Rapoarte şi proporţii – Rapoarte; Procente; Proporţii;  
Elemente de geometrie – Aria pătratului. EDITURA P
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Testul 27: Şoseaua Colentina – Lacul Tei / 57 
Mulţimea numerelor naturale – Operaţii cu numere naturale; Descompunerea numerelor naturale în produs de puteri de numere prime; Divizori 
comuni a două sau mai multor numere naturale; c.m.m.d.c.; Probleme simple care se rezolvă folosind divizibilitatea; 
Rapoarte şi proporţii – Rapoarte; Procente; Proporţii;  
Numere întregi – Opusul, valoarea absolută (modulul) a unui număr întreg;  
Unghiuri – Unghi drept, unghi ascuţit, unghi obtuz; Calcule cu măsuri de unghiuri exprimate în grade şi minute sexagesimale; Unghiuri formate în 
jurul unui punct. 
 

Testul 28: Hotelul Intercontinental – Simbol al Bucureştiului / 59 
Mulţimea numerelor naturale – Operaţii cu numere naturale; Multipli comuni a două sau mai multor numere naturale; c.m.m.m.c.; Probleme simple 
care se rezolvă folosind divizibilitatea; 
Mulţimea numerelor raţionale pozitive – Operaţii cu numere raţionale pozitive;  
Rapoarte şi proporţii – Rapoarte; Procente; Proporţii; Proprietatea fundamentală a proporţiilor; Mărimi direct proporţionale; 
Elemente de geometrie – Aria şi perimetrul dreptunghiului. 
 

Testul 29: Expoziţia Naţională „Anelisse” – Iaşi / 61 
Mulţimea numerelor naturale – Operaţii cu numere naturale; Divizor, multiplu; Numere prime şi numere compuse; Descompunerea numerelor 
naturale în produs de puteri de numere prime; Proprietăţi ale relaţiei de divizibilitate în ; Divizori comuni a două sau mai multor numere naturale; 
c.m.m.d.c.; Probleme simple care se rezolvă folosind divizibilitatea; 
Mulţimea numerelor raţionale pozitive – Operaţii cu numere raţionale pozitive; Probleme care se rezolvă cu ajutorul ecuaţiilor; 
Rapoarte şi proporţii – Rapoarte; Procente; Proporţii; Proprietatea fundamentală a proporţiilor;  
Perpendicularitate – Aria triunghiului;  
Elemente de geometrie – Aria dreptunghiului. 
 

Testul 30: Editura Paralela 45 – O editură pentru toţi / 63 
Mulţimea numerelor naturale – Operaţii cu numere naturale; Descompunerea numerelor naturale în produs de puteri de numere prime; Proprietăţi 
ale relaţiei de divizibilitate în ; Divizori comuni a două sau mai multor numere naturale; c.m.m.d.c.; Multipli comuni a două sau mai multor 
numere naturale; c.m.m.m.c.; Probleme simple care se rezolvă folosind divizibilitatea; 
Mulţimea numerelor raţionale pozitive – Operaţii cu numere raţionale pozitive;  
Rapoarte şi proporţii – Rapoarte; Procente; Proporţii;  
Numere întregi – Operaţii cu numere întregi; Mulţimea multiplilor şi mulţimea divizorilor unui număr întreg;  
Elemente de geometrie – Aria dreptunghiului. 
 

Testul 31: Canionul Şapte Scări – Minunea Braşovului / 65 
Mulţimea numerelor naturale – Operaţii cu numere naturale; Numere prime şi numere compuse; Descompunerea numerelor naturale în produs de 
puteri de numere prime; Proprietăţi ale relaţiei de divizibilitate în ; Multipli comuni a două sau mai multor numere naturale; c.m.m.m.c.; Probleme 
simple care se rezolvă folosind divizibilitatea; 
Mulţimea numerelor raţionale pozitive – Operaţii cu numere raţionale pozitive; Probleme care se rezolvă cu ajutorul ecuaţiilor; 
Rapoarte şi proporţii – Rapoarte; Proporţii; Proprietatea fundamentală a proporţiilor; Mărimi direct proporţionale; 
Unghiuri – Bisectoarea unui unghi;  
Paralelism – Unghiuri formate de două drepte paralele cu o secantă; 
Proprietăţi ale triunghiurilor – Mediana; Proprietăţi ale triunghiului isoscel; Proprietăţi ale triunghiului dreptunghic. 
 

Testul 32: Centrala Nucleară de la Cernavodă – Energia viitorului / 67 
Mulţimea numerelor naturale – Operaţii cu numere naturale;  
Mulţimea numerelor raţionale pozitive – Operaţii cu numere raţionale pozitive; Probleme care se rezolvă cu ajutorul ecuaţiilor; 
Rapoarte şi proporţii – Rapoarte; Procente; Proporţii; Proprietatea fundamentală a proporţiilor; Mărimi invers proporţionale; Regula de trei simplă;  
Elemente de geometrie – Aria pătratului; Perimetrul dreptunghiului. 
 

Testul 33: Singur acasă – Odă comediei / 69 
Mulţimea numerelor naturale – Operaţii cu numere naturale; Criteriile de divizibilitate cu 10, 2, 5, 3, 9; 4;  
Mulţimea numerelor raţionale pozitive – Operaţii cu numere raţionale pozitive; Probleme care se rezolvă cu ajutorul ecuaţiilor; 
Rapoarte şi proporţii – Rapoarte; Procente; Proporţii; Proprietatea fundamentală a proporţiilor; 
Congruenţa triunghiurilor – Congruenţa triunghiurilor oarecare; Criterii de congruenţă: LUL, ULU, LLL; Metoda triunghiurilor congruente. 
 

Testul 34: Uniunea Europeană – „Unim oameni, nu state” / 71 
Mulţimea numerelor naturale – Operaţii cu numere naturale;  
Mulţimea numerelor raţionale pozitive – Operaţii cu numere raţionale pozitive;  
Rapoarte şi proporţii – Mărimi invers proporţionale;  
Unghiuri – Unghi drept, unghi ascuţit, unghi obtuz; Calcule cu măsuri de unghiuri exprimate în grade şi minute sexagesimale; Unghiuri formate în 
jurul unui punct; 
Proprietăţi ale triunghiurilor – Suma măsurilor unghiurilor unui triunghi; Proprietăţi ale triunghiului echilateral. 
 

Testul 35: Biblioteca Naţională a României – Imperiul cărţilor / 73 
Mulţimea numerelor naturale – Operaţii cu numere naturale; Divizori comuni a două sau mai multor numere naturale; c.m.m.d.c.; Numere prime 
între ele; Probleme simple care se rezolvă folosind divizibilitatea; 
Numere întregi – Operaţii cu numere întregi;  
Proprietăţi ale triunghiurilor – Suma măsurilor unghiurilor unui triunghi; Proprietăţi ale triunghiului echilateral; Proprietăţi ale triunghiului dreptunghic. 
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Testul 36: Jocurile olimpice – Sport şi sănătate / 75 
Mulţimea numerelor naturale – Operaţii cu numere naturale; Media aritmetică a mai multor numere naturale; Numere prime şi numere compuse; 
Proprietăţi ale relaţiei de divizibilitate în ; Numere prime între ele; Multipli comuni a două sau mai multor numere naturale; c.m.m.m.c.; Probleme 
simple care se rezolvă folosind divizibilitatea; 
Mulţimea numerelor raţionale pozitive – Operaţii cu numere raţionale pozitive;  
Rapoarte şi proporţii – Probabilităţi; 
Unghiuri – Calcule cu măsuri de unghiuri exprimate în grade şi minute sexagesimale; Unghiuri suplementare, unghiuri complementare;  
Congruenţa triunghiurilor – Congruenţa triunghiurilor oarecare; Criterii de congruenţă: LUL, ULU, LLL; Metoda triunghiurilor congruente. 

Testul 37: Ion Creangă – Amintiri din copilărie / 77 
Mulţimea numerelor naturale – Operaţii cu numere naturale;  
Mulţimea numerelor raţionale pozitive – Operaţii cu numere raţionale pozitive; Probleme care se rezolvă cu ajutorul ecuaţiilor; 
Rapoarte şi proporţii – Rapoarte; Procente; Proporţii; Proprietatea fundamentală a proporţiilor; Probabilităţi; 
Numere întregi – Operaţii cu numere întregi;  
Unghiuri – Unghi drept, unghi ascuţit, unghi obtuz; Calcule cu măsuri de unghiuri exprimate în grade şi minute sexagesimale; Unghiuri complementare;  
Paralelism – Axioma paralelelor; Unghiuri formate de două drepte paralele cu o secantă; 
Proprietăţi ale triunghiurilor – Suma măsurilor unghiurilor unui triunghi; Mediana; Proprietăţi ale triunghiului dreptunghic. 

Testul 38: Ştefan cel Mare şi Sfânt – Domn al Moldovei / 79 
Mulţimea numerelor naturale – Operaţii cu numere naturale; Divizor, multiplu; Probleme simple care se rezolvă folosind divizibilitatea; 
Mulţimea numerelor raţionale pozitive – Operaţii cu numere raţionale pozitive; Probleme care se rezolvă cu ajutorul ecuaţiilor; 
Rapoarte şi proporţii – Rapoarte; Procente; Proporţii; Proprietatea fundamentală a proporţiilor; 
Congruenţa triunghiurilor – Congruenţa triunghiurilor oarecare; Criterii de congruenţă: LUL, ULU, LLL; Metoda triunghiurilor congruente; 
Proprietăţi ale triunghiurilor – Suma măsurilor unghiurilor unui triunghi; Proprietăţi ale triunghiului echilateral. 

Testul 39: Muzeul Naţional al Satului „Dimitrie Gusti” – Ambasadorul României / 81 
Mulţimea numerelor naturale – Operaţii cu numere naturale; Media aritmetică a mai multor numere naturale;  
Mulţimea numerelor raţionale pozitive – Operaţii cu numere raţionale pozitive; Probleme care se rezolvă cu ajutorul ecuaţiilor; 
Rapoarte şi proporţii – Rapoarte; Procente; Proporţii; Proprietatea fundamentală a proporţiilor; Mărimi invers proporţionale; Regula de trei simplă;  
Numere întregi – Operaţii cu numere întregi;  
Elemente de geometrie – Aria dreptunghiului. 

Testul 40: Mocăniţa – Călătorie în trecut / 83 
Mulţimea numerelor naturale – Operaţii cu numere naturale;  
Mulţimea numerelor raţionale pozitive – Probleme care se rezolvă cu ajutorul ecuaţiilor; 
Rapoarte şi proporţii – Rapoarte; Elemente de organizare a datelor; 
Unghiuri – Calcule cu măsuri de unghiuri exprimate în grade şi minute sexagesimale; Unghiuri suplementare; Unghiuri adiacente; Bisectoarea unui unghi; 
Paralelism – Unghiuri formate de două drepte paralele cu o secantă. 

Testul 41: Ferma bunicilor – Natural înseamnă sănătos! / 85 
Mulţimea numerelor naturale – Operaţii cu numere naturale; Media aritmetică a mai multor numere naturale; 
Mulţimea numerelor raţionale pozitive – Operaţii cu numere raţionale pozitive;  
Rapoarte şi proporţii – Rapoarte; Procente;  
Perpendicularitate – Criteriile de congruenţă ale triunghiurilor dreptunghice: IC, IU, CC, CU;  
Paralelism – Unghiuri formate de două drepte paralele cu o secantă; 
Proprietăţi ale triunghiurilor – Mediana; Proprietăţi ale triunghiului isoscel;  
Elemente de geometrie – Aria dreptunghiului. 

Testul 42: În drum spre Marte – Spaţiul, ultima frontieră! / 87 
Mulţimea numerelor naturale – Operaţii cu numere naturale;  
Mulţimea numerelor raţionale pozitive – Operaţii cu numere raţionale pozitive;  
Rapoarte şi proporţii – Rapoarte; Procente;  
Proprietăţi ale triunghiurilor – Suma măsurilor unghiurilor unui triunghi; Mediana; Proprietăţi ale triunghiului dreptunghic; 
Elemente de geometrie – Volumul şi aria laterală a paralelipipedului dreptunghic. 

Răspunsuri / 89 
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