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DISCIPLINA  MATEMATICA 
 

Proba scrisă la disciplina Matematică, susţinută în cadrul examenului de Evaluare 

Naţională 2013, evaluează competenţe dezvoltate pe parcursul învăţământului gimnazial, în 

conformitate cu programele şcolare pentru clasele a V-a - a VIII-a, în vigoare pentru absolvenţii 

promoţiei 2013. 

În cadrul probei scrise la Matematică, competenţele de evaluat sunt derivate din 

competenţele specifice asociate competenţelor generale (CG) şi conţinuturilor programei pentru 

examenul de Evaluare Naţională. 

CG1. Identificarea unor date şi relaţii matematice şi corelarea lor în funcţie 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 enunţuri matematice a unor noţiuni specifice teoriei 

mulţimilor 

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

• Identificarea în exerciţii sau în probleme a numerelor reale şi a formulelor de calcul 

prescurtat 

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

date 

• Identificarea perechilor de triunghiuri asemenea în configuraţii geometrice date 

• Identificarea unor elemente ale figurilor geometrice plane în configuraţii geometrice 

spaţiale date 

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

enunţuri matematice 

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

numere naturale/ întregi/ raţionale/ reale 

• Utilizarea în exerciţii a definiţiei intervalelor de numere reale şi reprezentarea acestora pe 

axa numerelor 

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

ecuaţii 

• Stabilirea congruenţei triunghiurilor 

• Aplicarea relaţiilor metrice într-un triunghi dreptunghic pentru determinarea unor 

elemente ale acestuia 
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• 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 situaţii concrete 

• Selectarea şi utilizarea unor modalităţi adecvate de reprezentare a mulţimilor şi a 

operaţiilor cu mulţimi 

• Alegerea metodei adecvate de rezolvare a problemelor în care intervin rapoarte, proporţii 

şi mărimi direct/ invers proporţionale 

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

funcţionale sau calculul probabilităţilor 

• Aplicarea regulilor de calcul cu numere reale pentru rezolvarea ecuaţiilor/ inecuaţiilor 

• Utilizarea proprietăţilor calitative şi metrice ale patrulaterelor în rezolvarea unor 

probleme 

• Utilizarea proprietăţilor referitoare la drepte şi unghiuri în spaţiu pentru analizarea 

poziţiilor relative ale acestora 

CG4. Exprimarea caracteristicilor matematice cantitative sau calitative ale unei situaţii 

concrete şi a algoritmilor de prelucrare a acestora 

• Exprimarea unor caracteristici ale relaţiei de divizibilitate 

• Caracterizarea mulţimilor de numere şi a relaţiilor dintre acestea utilizând limbajul logicii 

matematice şi teoria mulţimilor 

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

întreagă, parte fracţionară) 

• Rezolvarea ecuaţiilor şi a inecuaţiilor în mulţimea numerelor reale 

• Exprimarea unor noţiuni de geometrie plană prin reprezentări grafice ale funcţiilor 

• Exprimarea caracteristicilor matematice ale triunghiurilor şi ale liniilor importante în 

triunghi prin definiţii, notaţii şi desen 

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

volume, utilizând transformarea convenabilă a unităţilor de măsură 

CG5. Analizarea şi interpretarea caracteristicilor matematice ale unei situaţii-problemă 

• Deducerea unor proprietăţi ale operaţiilor cu numere reale pentru a estima sau pentru a 

verifica validitatea unor calcule 

• Deducerea unor reguli de calcul cu puteri şi a unor proprietăţi ale divizibilităţii în 

mulţimea numerelor naturale, în exerciţii şi în probleme 
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• Analizarea unor situaţii practice cu ajutorul rapoartelor, procentelor sau proporţiilor 

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

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

geometrice şi noţiuni studiate 

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

cunoştinţelor din diferite domenii 

• Transpunerea unei situaţii-problemă în limbaj matematic, rezolvarea problemei obţinute 

(utilizând ecuaţii, inecuaţii, organizarea datelor) şi interpretarea rezultatului 

• Transpunerea unei situaţii-problemă în limbaj algebric, rezolvarea problemei obţinute şi 

interpretarea rezultatului 

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

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

interpretarea rezultatelor 

• Transpunerea unei situaţii-problemă în limbaj geometric, rezolvarea problemei obţinute şi 

interpretarea rezultatului 

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

referire la figurile geometrice şi la unităţile de măsură studiate. 

 


