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CONCURSUL  NAȚIONAL DE MATEMATICĂ PENTRU CLASELE IV – VIII 

„OLIMPIADA SATELOR DIN ROMĂNIA” 

Etapa județeană – 12.03.2022 

Clasa a VIII-a 

BAREM DE EVALUARE ȘI NOTARE 

 

Problema 1           (7 puncte) 

 

 a)  Comparați numerele  și  dacă: 

 și  

b) Se consideră numerele  și . 

Arătați că  

Barem: 

a)  

        1p 

          

  1p 

           1p 

          

b)       1p 

         

 

        

        1p 

 

        

           1p 

      1p 
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Problema 2           (7 puncte) 

 

 Se consideră expresia  unde . 

Determinați valoarea minimă a lui  și valoarea lui  pentru care se realizează acest minim. 

 

 

Barem: 

  2p 

  1p 

       1p 

       1p 

       1p 

    și se obține pentru    1p 

 

 

Problema 3           (7 puncte) 

 

În figura de mai jos este reprezentată o piramidă patrulateră regulată , cu 

iar punctul  este mijlocul muchiei . 

a) Arătați că muchia  este paralelă cu planul ; 

b) Arătați că muchia  este perpendiculară pe planul   

c) Calculați aria triunghiului . 

a) 

   1p 

b)  echilateral,  mediană   înălțime     1p 

 echilateral,  mediană   înălțime    1p 

         1p 

          

 

c)         1p 

          

        1p 

 ( )   cm     1p 

        

 

 

 

 

 

 



               

 
 

 

 

Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița 

Calea Domnească,  nr. 127, Târgoviște, Dâmbovița 

Telefon: 0245/211891;  Fax: 0245/613723; 

E-mail:  isjdb@isj-db.ro; Web: www.isj-db.ro 

Problema 4           (7 puncte) 

 

Pătratele  şi , au muchia comună  și sunt situate în plane perpendiculare ca în 

figura de mai jos, iar . 

a) Calculaţi distanţa de la punctul  la mijlocul segmentului  

b) Calculaţi măsura unghiului dintre dreptele  şi . 

c) Calculați distanța de la punctul  la planul  

 

 

Barem: 

a)     cm    1p 

din T.P. în  obținem  1p 

    

          1p 

Fie  mijlocul segmentului     mediană   cm.   

 

b) considerăm pătratul  de aceeași parte cu pătratul ,  

astfel încât planele       1p 

        

   echilateral    1p 

 

c)    echilateral       

   piramidă triunghiulară regulată de vârf  și bază           

 înălțimea piramidei        1p 

Raza cercului circumscris  este       

Din T.P. se obține că  este:  

                                                                                                              1p                                                                                  

                                                                                             

   

 

 

  

 


