
TEST DE EVALUARE  

Disciplina BIOLOGIE 

Clasa a V-a 

IMBUZAN MARIUS 

LICEUL TEHNOLOGIC NR. 1 POPEȘTI 

Numele și prenumele elevului:___________________ 

 

Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerinţelor din Partea I si din Partea a II-a se acordă 

90 depuncte. Din oficiu se acordă 10 puncte. 

 

PARTEA I                                                                                                              (45 de uncte) 

 

 

1. Coloana A cuprinde exemple de plante, iar coloana B caracteristici ale plantelor respective. 

Scrieţi, în spaţiul liber din dreptul fiecărei cifre din coloana A, litera corespunzătoare din 

coloana B.    

                           A      B 

__1.  nufar   a) frunze în formă de ac 

__2.  lalea    b) bulb (tulpină în pământ) 

__3.  ceapa   c) plantă decorativaă (ornamentală) 

         __4.  vișina     d) frunza la suprafața apei 

         __5.  brad    e) fructul este un cărnos 

                                                                                                                      15 puncte. 

 

2. Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare, numerotate cu cifre de la 1 la 5. Dacă apreciaţi că 

afirmaţia este adevărată, scrieţi, în spaţiul din dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, 

literaA.Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă, scrieţi, în spaţiul din dreptul cifrei 

corespunzătoare afirmaţiei, litera F și modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină 

adevărată. Afirmaţia modificată se scrie în spaţiul de sub afirmaţia falsă pe care o modificaţi. 

 

 

–– 1. Gradina este un mediu de viata creat de om. 

 

 

–– 2. Lemnul reprezinta o resursa naturala. 

 

 

–– 3. Pe malul baltii creste trandafirul. 

 

 

–– 4. Gutuiul este o planta cultivata pentru fructele sale hranitoare.  

 

 

–– 5. Solul reprezinta stratul de la suprafata  pamantului unde sunt tulpinile plantelor. 



 

                                                                                                                                    30 puncte. 

PARTEA a II-a                                                                                                    (45 de uncte) 

 

 

Rezolvarea completă a cerinţelor din PARTEA a II-a a testului se realizează, pe foaia de test, 

în spaţiul repartizat rezolvării acestora, de la sfârșitul testului de evaluare . 

 

1. Descrieți un mediu de viață terestru. 5p. 

2. Specificați ce avantaje aduc albinele plantelor. 5p. 

3. Dați 5 exemple de arbori care trăiesc în pădurile din jurul localității voastre.   5p. 

4. Enumerați funcțiile de bază ale tulpinii și florii.                                                15p. 

5. Imaginați-vă ca ați participat la o acțiune de întreținere a unui spațiu verde. 

- enumerați  2 activități. 

- numiți 5 plante întâlnite în cadrul acestei activități.  

- realizați o scurtă compunere de 10 rânduri despre importanța aceastei acțiuni. 15p. 

 

Spaţiu repartizat rezolvării cerinţelor din Partea a II-a a testului de evaluare  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


