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Stimate cadre didactice/dragi elevi, 
 
V� mul�umim c� �i în acest an �colar a�i ales s� utiliza�i auxiliarele din colec�ia Mate 2000+!  
 
Mate 2000+ este cea mai longeviv� colec�ie din domeniul educa�ional la nivel na�ional �i, pentru 
multe genera�ii de elevi, ast�zi p�rin�i, reprezint� sinonimul reu�itei în carier� �i de ce nu, în 
via��. Conceput� �i gândit� de un colectiv de speciali�ti în domeniul educa�iei ca un produs 
unic pe pia�a editorial� din România, MATE 2000+ a reu�it s� se impun�, fiind în acest moment 
lider pe pia�a auxiliarelor �colare dedicate matematicii. 
 
Tehnologia a evoluat, vremurile s-au schimbat, iar toate acestea ne fac s� credem c� �i modul de 
abordare a pred�rii se va schimba treptat. Fideli dezideratului de a oferi elevilor informa�ii  
de un real folos, avem deosebita pl�cere de a v� prezenta Aplica�ia MATE 2000+. Creat� într-un 
mod intuitiv, disponibil� atât în Apple Store, cât �i în Play Store, cu sec�iuni dedicate elevilor �i 
profesorilor, aplica�ia îmbog��e�te partea teoretic� din auxiliarele noastre. 
 
Rolul aplica�iei MATE 2000+ este de a oferi elevilor posibilitatea de a urm�ri într-un mod 
sistematizat con�inuturile esen�iale din program�, iar pentru profesori reprezint� un sprijin 
important pentru organizarea eficient� a lec�iilor, atât la clas�, cât �i în sistem online.  
 

V� dorim o experien�� de utilizare excelent�! 
Echipa Editurii Paralela 45 

 
 
 
 

 
începutul anului 2017 au fost anticipate de-a lungul ultimilor ani în seriile de ini�iere, consolidare 

�i 

metodice de predare �i înv��are diferen�iat�, precum �i posibilitatea de a elabora planuri de 

predare-înv��are-evaluare personalizate în func�ie de nevoile reale ale elevilor. 

Prezentat� sub forma unui CAIET DE LUCRU modern, lucrarea de fa�� se constituie ca un 

veritabil ghid dedicat activit��ilor de înv��are bazal�, dar �i a 

 

 

 

 

EDITURA P
ARALE

LA
 45



 

CUVÂNT-ÎNAINTE 
 

Seria „Mate 2000+ Standard”, adresat� elevilor de clasa a VII-a �i de clasa  
a VIII-a, a ap�rut din necesitatea sistematiz�rii �i a interpret�rii creative �i 
aplicative a no�iunilor din noua program� de studiu, în scopul armoniz�rii 
practicii �colare cu setul de competen�e impus de program� �i cu specificul 
subiectelor de examen. Prin ea se urm�re�te trecerea de la formarea no�iunilor 
�i a deprinderilor elementare de operare cu acestea la dezvoltarea ra�iona-
mentului matematic riguros. 

Autorii au modelat conceptele �i no�iunile abstracte fire�ti domeniului 
astfel încât elevul s� vad� �i s� exerseze aplica�iile practice ale matematicii, 
fiind pus permanent în situa�ia de a adapta aparatul teoretic la necesit��ile �i  
la provoc�rile vie�ii de zi cu zi. Înv��area devine, prin aceast� deschidere c�tre 
realitatea concret�, pl�cut� �i necesar�. 

Fiecare volum începe cu recapitularea materiei din clasa anterioar�, dublat� 
de testele ini�iale elaborate în acord cu gradul de dificultate al Evalu�rii 
Na�ionale. Capitolele sunt împ�r�ite în lec�ii care pot fi parcurse în 1-3 ore �i se 
încheie, fiecare, cu câte trei teste sumative ce ofer� o imagine fidel� a nivelului 
de preg�tire la care se afl�, etap� cu etap�, elevii. Lec�iile încep cu o expunere 
detaliat� �i temeinic� a p�r�ii teoretice, fapt care asigur� o anumit� autonomie 
a lucr�rii fa�� de alte auxiliare didactice. Urmeaz� un num�r de probleme 
reprezentative pentru tematica lec�iei, înso�ite de rezolv�ri punctuale, care se 
constituie în modele de redactare a r�spunsurilor. Problemele propuse sunt 
gândite gradual, atât ca dificultate, cât �i din punct de vedere metodic, încât 
profesorul s� le adapteze în mod nuan�at ritmului de preg�tire al elevilor. Ele 
respect�, totodat�, pragurile de dificultate specifice subiectelor de la Evaluarea 
Na�ional�, iar cele care dep��esc acest nivel – pu�ine la num�r - sunt semnalate 
prin asterisc. Toate problemele au, la finalul culegerii, r�spunsuri sau solu�ii. 
În plus, volumul pentru clasa a VIII-a are, în ultima parte, teme recapitulative 
din materia claselor V-VII, gândite în spiritul subiectelor de Evaluare 
Na�ional�. 

Sper�m c� lucr�rile din seria „Mate 2000+ Standard” vor aduce bucuria 
înv���rii pentru elevii c�rora se adreseaz�, iar colegii no�tri profesori vor g�si 
în ele instrumente utile pentru îndrumarea copiilor. Succes tuturor! 

 
Autorii 
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7 Matematic�. Clasa a VIII-a  

 

TESTE INI�IALE 
 

Se acord� 1 punct din oficiu. Timp de lucru: 50 de minute. 
 

TESTUL 1 
Partea I. Scrie�i doar litera corespunz�toare r�spunsului corect. (4 puncte) 
(0,5p) 1. Rezultatul calculului ( )− −3 2 1 18  este:  
  A. –1 B. –3 C. 6 2   D. – 6 2  

(0,5p) 2. Solu�ia ecua�iei −+ =1 51
2 3 6
x x  este: 

  A. 9
5

 B. 11 C. 9 D. 0 

(0,5p) 3. Valoarea lui m pentru care perechea (–2, 1) este solu�ie a sistemului 
2 3 1

3
x y

mx y
+ = −�

� − =�
 este: 

  A. 3 B. 4 C. 1 D. –2 
(0,5p) 4. Lungimea segmentului având capetele A(1, 2) �i B(2, –1) este: 
  A. 4 B. 5 C. 3 2  D. 10  
(0,5p) 5. Un romb ABCD are 'BAD = 30°. M�sura unghiului ABC este egal� cu: 
  A. 90° B. 120° C. 150° D. 60° 
(0,5p) 6. Un p�trat are aria egal� cu 8 cm

2. Lungimea diagonalei sale este: 
  A. 8 cm B. 4 cm C. 2 2 cm D. 4 2 cm 
(0,5p) 7. Lungimea cercului având raza egal� cu π cm este: 
  A. 2π2 cm B. 2π cm C. π2 cm D. 4π cm  
(0,5p) 8. Aria hexagonului regulat având apotema egal� cu 6 3 cm este: 
  A. 108 cm2 B. 72 3 cm2 C. 54 cm2 D. 216 3 cm2 
 
Partea a II-a. La urm�toarele probleme se cer rezolv�rile complete. (5 puncte) 

(1p) 1. Fie numerele 1 1 1 17
2 3 12 9

a � �= + − ⋅� 	

 �

 �i 2 21 1 1 5 4
2 3 12

b � �= − + ⋅ −� 	

 �

. Afla�i 

media geometric� a celor dou� numere. 
(1p) 2. Pre�ul unui produs este 120 lei. Dup� o scumpire, pre�ul devine 126 lei. 

Afla�i cu ce procent s-a scumpit produsul. 
(1p) 3. Un trapez isoscel are lungimea bazei mari egal� cu 12 cm �i lungimea 

liniei mijlocii egal� cu 10 cm. Afla�i lungimea segmentului care une�te 
mijloacele diagonalelor. 
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8 Matematic�. Clasa a VIII-a

 4. În figura 1, triunghiul ABC este dreptunghic cu  
'A = 90°, E este mijlocul laturii AB, iar AD este 
perpendicular pe BC (D ∈ BC). Se �tie c� AD = 6 2 cm 

�i CD
BD

 = 0,5. 

(1p) a) Afla�i aria triunghiului ABC. 
(1p) b) Afla�i perimetrul triunghiului CDE. 
 

TESTUL 2 
Partea I. Scrie�i doar litera corespunz�toare r�spunsului corect. (4 puncte) 
(0,5p) 1. Rezultatul calculului ( ) 12 8 18 2 2−− + ⋅  este: 

  A. 2 B. 2  C. 3 2  D. 0 
(0,5p) 2. Cel mai mic num�r întreg, mai mare decât 4 3 , este: 
  A. 7 B. 6 C. 49 D. 8 
(0,5p) 3. Suma solu�iilor ecua�iei |2x – 1| = 5 este: 
  A. 5 B. 3 C. 1 D. –2 
(0,5p) 4. În tabelul de mai jos este reprezentat� o dependen�� func�ional�. 
 

x 0 1 a 
y = 2x – 1 –1 1 5 

 

 Valoarea lui a este: 
  A. 9 B. –2 C. 3 D. 4 
(0,5p) 5. Lungimea catetei unui triunghi dreptunghic isoscel cu ipotenuza de 

18 cm este: 
  A. 3 cm B. 6 cm C. 9 cm  D. 4 cm 
(0,5p) 6. Aria rombului ABCD în care AB = 10 cm �i AC = 12 cm este: 
  A. 192 cm

2  B. 120 cm
2 C. 60 cm

2  D. 96 cm
2 

(0,5p) 7. Fie un triunghi ABC �i punctele P ∈ (AB), Q ∈ (AC), astfel încât PQ || BC. 
Dac� AB = 16 cm, AP = 12 cm, QC = 3 cm, atunci lungimea laturii AC este: 

  A. 9 cm B. 12 cm C. 6 cm D. 8 cm 
(0,5p) 8. Rezultatul calculului 8 cos 60° sin 30° – tg 45° este: 
  A. 2 B. –1 C. 1  D. 0 
 
Partea a II-a. La urm�toarele probleme se cer rezolv�rile complete. (5 puncte) 
(1p) 1. Numerele naturale x, y, z verific� rela�iile 1 2x + =  �i ( )4 3y z + = . 

Afla�i media aritmetic� a celor trei numere. 
(1p) 2. �apte caiete de matematic� �i cinci caiete dictando cost� 41 lei. Afla�i 

pre�ul fiec�rui tip de caiet, �tiind c� cel dictando cost� cu un leu mai mult 
decât cel de matematic�. 

A 

B 

C 

D 
E 

Figura 1 
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94 Matematic�. Clasa a VIII-a

Geometrie 
 

CAPITOLUL IV 
ELEMENTE ALE GEOMETRIEI ÎN SPA�IU 

IV.1. PUNCTE. DREPTE. PLANE 

1. Punctul, dreapta �i planul sunt no�iunile fundamentale (de baz�) ale geo-
metriei în spa�iu. Ele sunt no�iuni abstracte (nu exist� în realitatea concret�, ci doar 
în imagina�ia noastr�) �i primare (nu depind de alte no�iuni cunoscute, în�elegerea 
lor întemeindu-se pe intui�ie, pe compara�ie �i pe transpunerea în via�a practic�). 

Punctul ni-l imagin�m ca fiind urma l�sat� pe o foaie de hârtie de un creion 
ascu�it. Punctul nu are dimensiuni, nu poate fi confundat cu o bulin�. 

Dreapta este comparabil� cu un fir de a�� bine întins, imaginat ca nesfâr�it de lung, 
dar, spre deosebire de acesta, nu are grosime. Dreapta este o mul�ime de puncte.  

Planul este comparabil cu suprafa�a unei mese, nem�rginit� în toate direc�iile. 
Planul nu are grosime, con�ine drepte �i este o mul�ime de puncte.  

În figura 1 sunt desenate un punct A, o dreapt� d �i un plan α. 
 
 
 
 
 

De obicei, not�m punctele cu litere mari �i dreptele cu litere mici din alfabetul 
latin, iar planele cu litere mici din alfabetul grec. 

Planul, de�i este nem�rginit, îl reprezent�m printr-o por�iune dreptunghiular� a 
sa care, în perspectiv�, va ap�rea ca un paralelogram. 

 

2. Propozi�ii despre puncte, drepte, plane 
P1. Prin dou� puncte distincte trece o dreapt� �i numai 

una; orice dreapt� con�ine cel pu�in dou� puncte. 
Dac� punctele distincte A �i B apar�in dreptei d, 

atunci not�m dreapta d cu AB sau BA:  
A, B ∈ d, A ≠ B � d = AB = BA. 
Spunem c� dou� puncte distincte determin� o 

dreapt�. În figura 3, punctele distincte A, B, C apar�in 
dreptei d, iar punctul D nu apar�ine dreptei d. 

Avem: A, B, C ∈ d, D ∉ d; d = AB, d = AC etc. 
Punctele A, B, C sunt coliniare, iar punctele A, B, D 

sunt necoliniare. 

d 
× 
A 

α 
Fig. 1 

A B 
d 

C 

D 

Fig. 3 

Fig. 2 

A 
B 

d 
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95 Matematic�. Clasa a VIII-a  

P2. Într-un plan, printr-un punct exterior unei 
drepte se poate duce o paralel� �i numai una la 
dreapta dat� (Axioma lui Euclid sau axioma 
paralelelor). Accept�m deci, implicit, c� dou� drepte 
paralele sunt în acela�i plan. 

Dac� A ∉ d, exist� o unic� dreapt� a, astfel încât A ∈ a �i a || d; dreptele a �i d se 
afl� în acela�i plan (figura 4). 

 

P3. Fiind date trei puncte necoliniare, exist� un 
plan �i numai unul care s� le con�in�; într-un plan 
exist� cel pu�in trei puncte necoliniare. 

Dac� punctele necoliniare A, B, C apar�in planului α,  
atunci not�m planul α cu (ABC) sau (ACB) sau (BAC) etc. 

Spunem c� trei puncte necoliniare determin� un plan. 
În figura 5, punctele necoliniare A, B, C apar�in planului α, iar punctul D nu 

apar�ine planului α. 
Avem A, B, C ∈ α, D ∉ α; α = (ABC), α = (ACB), α = (BAC) etc.  
Spunem c� punctele A, B, C sunt coplanare, iar punctele A, B, C, D sunt 

necoplanare. 
 

P4. Dac� dou� puncte distincte apar�in unui plan, 
atunci dreapta determinat� de ele este inclus� în acel 
plan. 

A, B ∈ α, A ≠ B � AB ⊂ α (figura 6). 

 

P5. Dac� dou� plane distincte au un punct comun, 
atunci intersec�ia lor este o dreapt�. 

A ∈ α ∩ β, α ≠ β � α ∩ β = d (A ∈ d) (figura 7). 
 

3. Determinarea planului 
I. Trei puncte necoliniare determin� un plan. 
Dac� A, B, C sunt necoliniare �i A, B, C ∈ α, atunci  

α = (ABC) (figura 8). 

II. O dreapt� �i un punct exterior ei determin� un plan. 
Dac� A ∉ d �i A ∈ α, d ⊂ α, atunci α = (A, d) (figura 9). 
III. Dou� drepte concurente determin� un plan. 
Dac� a ∩ b = {O} �i a, b ⊂ α, atunci α = (a, b) (figura 10). 
IV. Dou� drepte paralele determin� un plan. 
Dac� a || b �i a, b ⊂ α, atunci α = (a, b) (figura 11). 
 
 
 
 

A 

Fig. 4 

α 
d 

a 

A 

Fig. 5 
α C 

B 
× × 

× 

D × 

A 

α 
B 

Fig. 6 

β 

d 

A α 

Fig. 7 

α B × 
A 

× 
C × 

Fig. 8 
α 

d A × 

Fig. 9 
α 

a 

Fig. 10 

b 

O α 
b 

Fig. 11 

a 
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96 Matematic�. Clasa a VIII-a

4. Pozi�iile relative a dou� drepte în spa�iu 
�tim deja c�, în plan, dou� drepte distincte pot fi concurente sau paralele.  
În spa	iu, exist� drepte care, de�i nu sunt paralele, nu au niciun punct comun (de 

exemplu, un om care st� drept, în mijlocul unei camere, având podeaua drept-
unghiular�, ar putea sugera o dreapt� care nu este nici paralel�, nici nu are vreun 
punct comun cu una dintre marginile podelei). Dou� astfel de drepte se numesc 
necoplanare. Prin urmare, în spa	iu, dou� drepte distincte pot fi: concurente, 
paralele sau necoplanare. 

 
 
 
         drepte concurente  drepte paralele  drepte necoplanare 
 

Reamintim c� dou� drepte concurente sau paralele sunt coplanare.  
 

 
 

 

1. În figura 12 este reprezentat un plan α, trei puncte 
necoliniare, A, B, C, ce apar	in planului α �i un punct D, 
exterior planului.  
 a) Stabili	i pozi	ia dreptei AB fa	� de planul α.  
 b) Ar�ta	i c� punctele A, B, D determin� un plan �i 
g�si	i intersec	ia acestuia cu planul α.  
 c) Care este pozi	ia relativ� a dreptelor AD �i BC? 
Solu�ie: a) Deoarece punctele A �i B sunt diferite �i apar�in planului α, rezult�, conform 
propozi�iei P4, c� dreapta AB este inclus� în planul α. 
b) Punctele A, B, D sunt necoliniare, deoarece, în caz contrar, din rela�iile D ∈ AB �i 
AB ⊂ α, am ob�ine D ∈ α, fals. A�adar, punctele A, B, D determin� un plan �i (ABD) ∩  
∩ α = AB. 
c) Dreptele AD �i BC nu pot fi paralele sau concurente, pentru c� atunci ele ar fi 
coplanare �i asta ar însemna c� D apar�ine planului α, ceea ce este fals. Prin urmare, 
dreptele AD �i BC sunt necoplanare. 
2. Fie A, B, C, D patru puncte necoplanare (figura 13). 
 a) Demonstra�i c� oricare trei dintre aceste puncte sunt 
necoliniare.  
 b) Câte plane, care con�in cel pu�in trei dintre punctele A, 
B, C, D exist�? 
Solu�ie: a) În primul rând, observ�m c� punctele A, B, C, D 
trebuie s� fie distincte, c�ci, în caz contrar, ele ar fi copla-
nare. Dac�, de exemplu, A, B, C ar fi coliniare, atunci dreapta 
determinat� de ele �i punctul D ar apar�ine unui plan, deci punctele A, B, C, D ar fi 

PROBLEME REZOLVATE 

• 

A 

Fig. 12 
α C 

B 
× × 

× 

D × 

Fig. 13 
C 

A 

D 

B 
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97 Matematic�. Clasa a VIII-a  

coplanare, fals. Prin urmare, punctele A, B, C, D sunt coplanare. 
b) Sunt patru plane: (ABC), (ABD), (ACD) �i (BCD). 
3. Consider�m patru puncte necoplanare A, B, C, D. Fie 
M ∈ (AB), N ∈ (AC), P ∈ (AD) �i {E} = MN ∩ BC, {F} =  
= NP ∩ CD, {G} = MP ∩ BD (figura 14). Demonstra�i c� 
punctele E, F �i G sunt coliniare. 
Solu�ie: Fie d dreapta de intersec�ie a planelor (BCD) �i 
(MNP). Cum E ∈ BC �i BC ⊂ (BCD), rezult� c� E ∈  (BCD). 
Din rela�iile E ∈ MN �i MN ⊂ (MNP), deducem c� E ∈  
∈ (MNP). A�adar E ∈ d = (BCD) ∩ (MNP). Analog 
ar�t�m c� F �i G apar�in dreptei d. Prin urmare, 
punctele E, F �i G sunt coliniare, pentru c� toate se afl� 
pe dreapta d. 

 
 

1. Fie A, B, C, D patru puncte necoplanare astfel încât AB = AC = AD = BC = CD = DB. 
Calcula�i 'BAC + 'CAD + 'DAB. 
2. În figura 15, punctele B �i C apar�in planului α, iar punctul A nu apar�ine planului 
α. Stabili�i valoarea de adev�r a fiec�reia dintre urm�toarele propozi�ii:  
 P1: BC ⊂ α; P2: AB ⊂ α; P3: punctele A, B, C determin� un plan. 

3. În figura 16, punctele necoliniare A, B, O apar�in planului α, punctul C este exterior 
planului α �i punctul O se afl� pe segmentul (CD). 
 a) Stabili�i pozi�ia relativ� a dreptelor AB �i CD �i pozi�ia punctului D fa�� de 
planul α.  
 b) Determina�i (ABC) ∩ α. 
 c) Determina�i (ACD) ∩ (BOC). 
4. În figura 17, dreptele a �i b sunt paralele �i A, B ∈ a, C, D ∈ b, AC ∩ BD = {O}, iar 
punctul P nu apar�ine planului determinat de dreapta a �i punctul C. Stabili�i valoarea 
de adev�r a fiec�reia dintre urm�toarele propozi�ii:  
 P1: O apar�ine planului (a, b), determinat de dreptele a �i b; 
 P2: P ∈ (a, b);  P3: (PAC) ∩ (PBD) = PO; 
 P4: Intersec�ia planelor (PAB) �i (PCD) este o dreapt�. 
 
 
 
 
 
 
 

PROBLEME PROPUSE 

Fig. 15 
α C 

B 
× × 

A × 
α 

× B 

A × 
O 

D 

C 

Fig. 16 

O 
b 

a  

P × 

A 

Fig. 17 

B 

C D 

C 

A 

D B G 

E 

P 

F 
M 

N 

Fig. 14 
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98 Matematic�. Clasa a VIII-a

5. În figura 18 sunt desenate patru puncte necoplanare A, B, C, D �i punctul M ∈ (CD). 
 a) Câte drepte care con�in cel pu�in dou� dintre punctele A, B, C, D, M exist�? 
 b) Câte plane sunt (unic) determinate de trei puncte alese dintre punctele A, B, C, 
D, M? 
6. În figura 19 este reprezentat paralelogramul ABCD �i punctul P situat în afara 
planului (ABC). 
 a) G�si�i toate planele care con�in cel pu�in trei dintre punctele A, B, C, D, P. 
 b) Determina�i (PAC) ∩ (PBD). 
 c) Stabili�i pozi�iile relative ale urm�toarelor perechi de drepte: AB �i CD; AC �i BD; 
PA �i BC. 
7. În figura 20 avem A, B ∈ α, O ∉ α, O ∈ (AC), O ∈ (BD) �i OA = 20 cm, OB = 15 cm, 
OC = 6 cm, OD = 5 cm, AB = 25 cm. 
 a) Demonstra�i c� punctele A, B, C, D sunt coplanare. 
 b) Calcula�i aria patrulaterului ABCD. 
 c) Stabili�i dac� exist� vreun punct care s� apar�in� atât planului α cât �i dreptei CD. 
 
 
 
 
 
 
 

 
8. În figura 21 sunt reprezentate dou� paralelograme 
ABCD �i AECF situate în plane diferite. Demonstra�i c� 
dreptele BD �i EF sunt concurente �i c� punctele B, F, D, E 
sunt coplanare. 
9. Fie un paralelogram ABCD, O mijlocul lui BD �i punctul 
E, E ∉ (ABC). Demonstra�i c� punctele A, C, E, O sunt 
coplanare. 
10. Se consider� punctele necoplanare A, B, C, D. Fie M, N, 
P mijloacele segmentelor BC, CA, respectiv AB. Ar�ta�i c� 
planele (DAM), (DBN) �i (DCP) au o dreapt� comun�. 
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