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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.N. 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!” 
 
 

Autorii 
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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. 

Testul 

1 
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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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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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