
 

 
 

 

TEST DE EVALUARE- Hrănirea la plante și animale 

BIOLOGIE 

Clasa a VI a 

BĂRAN IRINA 

                                                                                                           Școala Gimnazială Negoi 

 

I. Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect. (0,5*4=2p) 

1. În structura intestinului gros nu intră: 

a) cecum      b) colon     c) duoden     d) rect 

2. Stomacul este așezat: 

a) în partea dreaptă sub diafragmă 

b) în partea stangă sub diafragmă 

c)  în partea stângă deasupra diafragmei 

d) în cavitatea toracică 

3. Nutriția specifică plantelor este: 

a) saprofită           b) autotrofă        c) parazită        d) mixotrofă 

4. Fotosinteza este procesul în care: 

a) se consumă oxigen 

b) se produce dioxid de carbon 

c) se produc substanțe anorganice 

d) se folosește energia luminoasă 

     

II.    Completează spatiile libere cu noțiunile potrivite, astfel încat afirmațiile 

urmatoare să fie corecte.(0,5*4=2p) 

    Organismele vii au nevoie de ………………...pentru a supraviețui. Aceasta este 

utilizată pentru obținerea…………………, necesare pentru îndeplinirea 

tuturor………………….organismului, precum …………………., dezvoltarea, 

deplasarea etc. 

 

 

 

 



 

 
 

III.   Notați în dreptul săgetilor denumirea părtilor componente ale sistemului 

digestiv la om.(0,25*10=2,5p) 

 

 

 

 

IV. Stabilește dacă propozițiile următoare sunt false sau adevarate. (0.5*3=1,5p) 

1. Fotosinteza se desfasoară în mitocondrii. 

2. Digestia este procesul ce asigură prelucrarea alimentelor și decompunerea lor 

în nutrimente. 

3. Frunza este principalul organ fotosintetizator, deoarece în structura interna 

aceasta prezintă numeroase cloroplaste ce conțin clorofilă. 

 

V. Asociați noțiunile din cele două coloane. (0,25*4=1p) 

   A B 

a. Stomac                                          1. suc pancreatic 

b. gld. salivare                                   2. bila sau fierea 

c. pancreas                                         3.  saliva 

d.  ficat                                              4.  suc gastric 

                                                

 

1 p- Oficiu 

 



 

 
 

 

 

BAREM DE CORECTARE 

I.    Pentru fiecare răspuns corect se acordă 0,5p (o,5*4=2p) : 

        1-c, 2-b, 3-b, 4-d 

 

II.    Pentru fiecare răspuns corect se acordă 0,5p (0,5*4=2p):  

        Organismele vii au nevoie de hrană pentru a supraviețui.Aceasta este 

utilizată pentru obținerea energiei,necesară pentru îndeplinirea tuturor funcțiilor,  

precum creșterea, dezvoltarea, deplasarea etc. 

 

III.   Fiecare denumire corectă primește 0,25p (0,25*10=2,5p): cavitate bucală, faringe, 

esofag, stomac, intestin subțire, intestin gros, pancreas, ficat, apendice, anus 

 

IV.     Fiecare răspuns corect primește 0,5p (0,5*3=1,5p): 1-F, 2-A, 3-A 

 

V. Pentru fiecare asociere corectă se acordă 0,25p (0,25*4=1p) 

                      a-4, b-3,  c-1, d-2 

 

1p- Oficiu 

 

 

 

 


