
TEST DE EVALUARE 

Vieţuitoarele din ecosisteme acvatice 

                                                                                                                    Văsuţ Anamaria 

Şcoala Profesională”George Coşbuc’’Medieşu Aurit 

 

 

I. Completaţi spaţiile libere:                                                                                                  1,8p 

1. În 1990 Delta Dunării a fost declarată……………………………..şi este……………………… 

2. Râul curge de-a lungul unei……………………………….. 

3. Sunt plante care cresc în bălţi şi lacuri…………………….şi………………………….. 

4. Pădurile Deltei pot fi de…………………..şi de………………………….. 

5. Dintre mamiferele care trăiesc în Deltă sunt……………………..şi……………………. 

6. Zona inferioară a râului se mai numeşte…………………………………….. 

 

II. Încadraţi în tabel animalele care se regăsesc într-un râu: greieri, libelule, ţânţari, cosaşi, crap, 

ştiucă, barză, căprioară, vulpe, urs.                                                                                    1p 

Animale din râu Alte animale 

 

 

 

 

 

III. Citiţi cu atenţie următoarele afirmaţii. Dacă sunt corecte, notaţi litera A iar dacă sunt greşite notaţi 

litera F, tăiaţi peste partea greşită şi corectaţi astfel încât propoziţia să devină adevărată.          1,2p 

1. Lacul şi balta sunt ecosisteme naturale de apă curgătoare. 

2. În zona superioară a unui râu apa este limpede, rece, săracă în oxigen. 

3. Cea mai mare cantitate de stuf se întâlneşte în Delta Dunării. 

4. În lacuri întâlnim peşti cu icre negre. 

5. Pădurea Letea are o vegetaţie de tip mediteranean. 

 

IV. Răspundeţi la întrebări:                                                                                                         3p 

1. Argumentaţi( 5 exemple) că Delta Dunării este „paradisul păsărilor’’. 

2. Numiţi 3 aspecte legate de importanţa vieţuitoarelor din bălţi şi lacuri. 

3. Daţi exemple de animale vertebrate dintr-un râu. 

4. Explicaţi noţiunea de biom şi indicaţi ecosistemele care formează biomul Deltei. 



Barem de corectare şi evaluare 

 

I. Completarea spaţiilor libere                                                            1,8p 

1. 0,25p+ 0,2p = 0,45p 

2. 0,25p 

3. 0,3p 

4. 0,3p 

5. 0,3p 

6. 0,2p 

 

II. Încadrarea animalelor în categoria corespunzătoare:                     1p 

0,1x10 = 1p 

 

III. Identificarea valorii de adevăr şi corectarea afirmaţiei greşite               1,2p 

- identificarea valorii de adevăr: 5x0,15 = 0,75p 

- corectarea afirmaţiei greşite: 3x0,15 = 0,45p. 

        

IV. Formularea răspunsurilor:                                                                         3p 

1. 0,75p – 0,15p un exemplu corect 

2. 1p – 0,33p un argument corect 

3. 0,5p – 0,1 p un exemplu corect 

4. 0,75p – 0,3 p definiţia + 0,45p exemple de ecosisteme 

 

Notă: Se acordă 3 p din oficiu. 


