
TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ 

DISCIPLINA BIOLOGIE 

CLASA A V-a 

prof. Marcu Daniela 

Școala Gimnazială „Iuliu Hațieganu” Panticeu, jud. Cluj                                

 

Numele şi prenumele elevului ………………………                                                                    

Data....... 

 

• Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerinţelor din Partea I şi din Partea a II-a se acordă 90 

de puncte. Din oficiu se acordă 10 puncte. 

• Timpul efectiv de lucru este de 45 de minute. 

PARTEA I                                                                                     (45 de puncte) 

 

I.1. Realizaţi corespondenţa între exemplele de plante şi mediul în care cresc şi se dezvoltă: 

  A.    B. 

 1. nufăr   a. pădure  

 2. stejar   b. ogor 

 3. margaretă   c. grădina de legume 

 4. grâu    d. baltă 

 5. ceapă    e. pajişte                                                                     10 puncte        

 

   2. Completaţi desenul de mai jos cu părţile principale ale plantei:  

                                                                                     15 puncte   

 

 

 

 



  3. Imaginează-ţi că eşti o plantă verde. Care dintre următoarele condiţii de mediu ar fi cele 

favorabile pentru viaţa ta? 

 

1. Luminozitate                 6. Prezenţa multor animale ierbivore 

2. Căldură      7. Prezenţa insectelor dăunătoare  

3. Umiditate moderată                8. Întuneric  

4. Frig        9. Usăciune 

5. Sol argilos, tare, uscat, galben   10. Curenţi de aer                        10 puncte   

 

4. Trasaţi săgeţi spre enunţurile care prezintă foloasele aduse de pădure׃                  

      

         1.Dă lemn pentru construcţii.      2.Dă lemn pentru foc.        3.Oferă plante medicinale. 

 

                                                              PĂDUREA 

 

 

          4.Face aerul mai poluat.          5.Este loc recreativ.           6.Sporeşte microbii.                  10puncte 

 

PARTEA a II-a                                                                                      (45 de puncte) 

 

II.1. Priveşte imaginile de mai jos. Ce plante reprezintă ele? 

 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

                                                                                                                                                          10 puncte 



 

2. Completează tabelul cu denumirile plantelor identificate. 

 

Medicamente 

/ceaiuri 

Alimente Furaje Decoraţii Construcţii 

     

     

     

15 puncte 

3. Realizează o scurtă compunere de 5 rânduri, din care să reiasă cum contribui tu la ocrotirea 

naturii. 

 .............................................................................................................................................................. 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

                                                                                20 puncte       

                            

                                                                                                                               Punctajul obţinut............ 

Din oficiu se acordă 10p. 

Nota.................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAREM DE CORECTARE 

TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ 

DISCIPLINA BIOLOGIE 

CLASA A V-A 

 

Partea  Item  Răspuns corect  Punctaj  Total  

I 1. 1d, 2a, 3e, 4b, 5c  2 p pentru fiecare asociere 

corectă 

10 p 

2.  floare, fruct, frunze, tulpină, 

rădăcină 

3 p pentru fiecare organ 

notat corect  

15 p 

3. 1, 2, 3, 10 2,5 p pentru fiecare 

condiţie aleasă corect 

10 p 

4.  1, 2, 3, 5  2,5 p pentru fiecare săgetă 

trasată  corect 

10 p 

II 1. trifoi, brad, trandafir, varză, 

porumb, muşeţel, floarea 

soarelui, măr 

1,25 p fiecare imagine  10 p 

2. Enumerare 3 exemple de 

plante pentru fiecare grup  

1 p pt fiecare exemplu 

coret  

15 p 

3.  - 5 p – coerenţa frazelor 

- 5 p – încadrarea în 

numărul de rânduri 

- 5 p – utilizarea corectă a 

termenilor biologici 

- 5 p – enunţarea acţiunii 

de poluare dar şi de 

îngrijire pe care o poate 

exercita omul asupra 

plantelor 

 

20 p 

Puncte din oficiu 10 p 

TOTAL  100 p 



 


