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Precizări privind Evaluarea NaŃională  

pentru elevii clasei a VlII-a, în anul şcolar 2011-2012 
la disciplina Matematică 

 

Evaluarea NaŃională pentru elevii clasei a VlII-a este un examen naŃional şi reprezintă 

modalitatea de evaluare externă sumativă a competenŃelor dobândite pe parcursul învăŃământului 

gimnazial. 

În cadrul Evaluării NaŃionale pentru elevii clasei a VlII-a Matematica are statut de disciplină 

obligatorie. 
 

Structura probei de evaluare la disciplina Matematică 

Testele elaborate pentru proba scrisă la matematică contribuie la îndeplinirea funcŃiilor evaluării 

urmărite prin examenul de Evaluare NaŃională. 

Fiecare test asigură o cuprindere echilibrată a materiei studiată având un grad de 

complexitate corespunzător competenŃelor şi conŃinuturilor programei de Evaluare NaŃională, care 

este inclusă în programa şcolară, şi poate fi rezolvat în timpul stabilit de 2 ore. 

Testul pentru proba scrisă la disciplina Matematică este format din trei subiecte. Primul 

subiect conŃine itemi de completare, subiectul al doilea şi subiectul al treilea conŃin itemi de tip 

rezolvare de probleme. Testul conŃine itemi care au un caracter aplicativ şi care solicită mai mult 

judecata bazată pe raŃionament deductiv. 

Subiectele nu vizează conŃinutul unui manual anume. Manualul şcolar reprezintă doar unul 

dintre suporturile didactice utilizate de profesori şi de elevi, care ajută la parcurgerea programei 

şcolare în vederea formării competenŃelor prevăzute de aceasta. 
 

CompetenŃe de evaluat la disciplina Matematică 

Proba scrisă la disciplina Matematică, susŃinută în cadrul examenului de Evaluare NaŃională 

2012, evaluează competenŃe dezvoltate pe parcursul învăŃământului gimnazial, în conformitate cu 

programele şcolare pentru clasele a V-a - a VIII-a, în vigoare pentru absolvenŃii promoŃiei 2012. 
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În cadrul probei scrise la Matematică, competenŃele de evaluat sunt derivate din 

competenŃele specifice asociate competenŃelor generale (CG) şi conŃinuturilor programei pentru 

examenul de Evaluare NaŃională.  

CG1. Identificarea unor date şi relaŃii matematice şi corelarea lor în funcŃie de contextul în 

care au fost definite 

• Identificarea caracteristicilor numerelor naturale şi a formei de scriere a unui număr natural 

• Identificarea în limbaj cotidian sau în enunŃuri matematice a unor noŃiuni specifice teoriei 

mulŃimilor 

• Identificarea unor reguli de calcul numeric sau algebric pentru simplificarea unor calcule 

• Identificarea în exemple, în exerciŃii sau în probleme a numerelor reale şi a formulelor de 

calcul prescurtat 

• Recunoaşterea şi descrierea unor elemente de geometrie plană  în configuraŃii geometrice 

date 

• Identificarea perechilor de triunghiuri asemenea în configuraŃii geometrice date 

• Identificarea unor elemente ale figurilor geometrice plane în configuraŃii geometrice spaŃiale 

date 

CG2. Prelucrarea datelor de tip cantitativ, calitativ, structural, contextual – cuprinse în 

enunŃuri matematice 

• Aplicarea  regulilor de calcul şi de folosire a parantezelor în efectuarea operaŃiilor cu numere 

naturale/ întregi/ raŃionale/ reale 

• Utilizarea în exerciŃii a definiŃiei intervalelor de numere reale şi reprezentarea acestora pe 

axa numerelor 

• Aplicarea regulilor de calcul cu numere reale şi a aproximărilor pentru rezolvarea unor 

ecuaŃii 

• Stabilirea congruenŃei triunghiurilor  

• Aplicarea relaŃiilor metrice într-un triunghi dreptunghic pentru determinarea unor elemente 

ale acestuia 

• Folosirea instrumentelor geometrice pentru reprezentarea în plan, a figurilor şi a corpurilor 

geometrice 

• Calcularea ariilor şi volumelor corpurilor geometrice studiate 

CG3. Utilizarea algoritmilor şi a conceptelor matematice pentru caracterizarea locală sau 

globală a unei situaŃii concrete 

• Selectarea şi utilizarea unor modalităŃi adecvate de reprezentare a mulŃimilor şi a operaŃiilor 

cu mulŃimi 
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• Alegerea metodei adecvate de rezolvare a problemelor în care intervin rapoarte, proporŃii şi 

mărimi direct/ invers proporŃionale 

• Alegerea metodei adecvate de rezolvare a problemelor în care intervin dependenŃe 

funcŃionale sau calculul probabilităŃilor 

• Aplicarea regulilor de calcul cu numere reale pentru rezolvarea ecuaŃiilor/ inecuaŃiilor 

• Utilizarea proprietăŃilor calitative şi metrice ale patrulaterelor în rezolvarea unor probleme 

• Utilizarea proprietăŃilor referitoare la drepte şi unghiuri în spaŃiu pentru analizarea  poziŃiilor 

relative ale acestora  

CG4. Exprimarea caracteristicilor matematice cantitative sau calitative ale unei situaŃii 

concrete şi a algoritmilor de prelucrare a acestora 

• Exprimarea unor caracteristici ale relaŃiei de divizibilitate 

• Caracterizarea mulŃimilor de numere şi a relaŃiilor dintre acestea utilizând limbajul logicii 

matematice şi teoria mulŃimilor  

• Folosirea terminologiei aferente noŃiunii de număr real (semn, modul, opus, invers, parte 

întreagă, parte fracŃionară)   

• Rezolvarea ecuaŃiilor şi inecuaŃiilor în mulŃimea numerelor reale  

• Exprimarea unor noŃiuni de geometrie plană prin reprezentări grafice a funcŃiilor 

• Exprimarea caracteristicilor matematice ale triunghiurilor şi ale liniilor importante în triunghi 

prin definiŃii, notaŃii şi desen 

• Transpunerea în limbaj matematic a unor probleme practice referitoare la perimetre, arii, 

volume, utilizând transformarea convenabilă a unităŃilor de măsură 

CG5. Analizarea şi interpretarea caracteristicilor matematice ale unei situaŃii–problemă 

• Deducerea unor proprietăŃi ale operaŃiilor cu numere reale pentru a estima sau pentru a 

verifica validitatea unor calcule 

• Deducerea unor reguli de calcul cu puteri  şi a unor proprietăŃi ale divizibilităŃii în mulŃimea 

numerelor naturale, în exerciŃii şi în probleme  

• Analizarea unor situaŃii practice cu ajutorul rapoartelor, procentelor sau proporŃiilor 

• Analizarea unor situaŃii practice cu ajutorul elementelor de organizare a datelor 

•  Deducerea unor proprietăŃi ale cercului şi ale poligoanelor regulate folosind reprezentări 

geometrice şi noŃiuni 

CG6. Modelarea matematică a unor contexte problematice variate, prin integrarea 

cunoştinŃelor din diferite domenii 

• Transpunerea unei situaŃii-problemă în limbaj matematic, rezolvarea problemei obŃinute 

(utilizând ecuaŃii, inecuaŃii, organizarea datelor) şi interpretarea rezultatului 
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• Transpunerea unei situaŃii-problemă în limbaj algebric, rezolvarea problemei obŃinute şi 

interpretarea rezultatului  

• Transpunerea unei relaŃii dintr-o formă în alta (text, formulă, diagramă, grafic)  

• Rezolvarea unor exerciŃii, utilizând rapoartele de numere reale reprezentate prin litere şi 

interpretarea rezultatelor 

• Transpunerea unei situaŃii-problemă în limbaj geometric, rezolvarea problemei obŃinute şi 

interpretarea rezultatului  

• Analizarea şi interpretarea rezultatelor obŃinute prin rezolvarea unor probleme practice cu 

referire la figurile geometrice şi la unităŃile de măsură studiate. 

Baremul de evaluare şi de notare  

Baremul de evaluare şi de notare este asociat sarcinilor concrete de lucru date elevilor şi pe 

baza acestuia se apreciază lucrările scrise. Baremul de evaluare şi de notare este elaborat cu un 

grad înalt de obiectivitate şi aplicabilitate, astfel încât să reducă diferenŃele de notare dintre 

corectori. Baremul de evaluare şi de notare a fost proiectat pe baza notării analitice. Aceasta implică 

determinarea principalelor performanŃe (unităŃi de răspuns) pe care elevul trebuie să le evidenŃieze 

în rezolvarea fiecărui item. Notarea analitică are avantajul de a asigura rigurozitatea corectării, 

favorizând realizarea unei aprecieri obiective. 

Baremul de evaluare şi de notare, în cazul itemilor de tip rezolvare de probleme, include 

elemente ale răspunsului cărora li se acordă puncte. În acest fel candidatul primeşte punctaj pentru 

rezolvări parŃiale ale cerinŃei itemului.  Se punctează corespunzător oricare altă metodă de 

rezolvare corectă a problemei. 

Testul şi baremul corespunzător, elaborate în vederea asigurării transparenŃei şi informării 

persoanelor interesate, sunt prezentate ca modele pentru Evaluarea NaŃională. 

 de bacalaureat 2012. 


