
TEST DE EVALUARE INIȚIALĂ 

CLASA  a VII-a 

Prof. Teriș Maria 

Școala Gimnazială Nr.1 Slănic Moldova,  jud. Bacău 

2p I.Alege răspunsul corect. 

1.Organismele vii au ca unitate structurală de bază:   a.organul;   b.țesutul;   c.celula. 

2.Glandele anexe ale tubului digestiv sunt:   a.glandele salivare, limba şi dintii; 

    b.glandele salivare, ficatul şi pancreasul;          c.bila, vezicula biliară, stomacul. 

3.Prin fotosinteză se produce și: a.oxigen;   b.hidrogen;    c.dioxid de carbon. 

4.În alcătuirea creierului mare domină țesutul:  a.conjunctiv;   b.nervos;  c.epitelial. 

 

1,8p II.Completează spaţiile punctate astfel încât enunțurile să fie adevărate. 

 Organele unei plante cu flori sunt: …………………, ………………, frunzele  şi ……… .  

Peștii respiră prin ……………………….., iar mamiferele prin ……………………… . După modul 

de hrănire, leul este animal ………………….. . 

 

1,2p III.Identifică în imaginea de mai jos 3 factori care pot menține satrea de sănătate și 3 factori 

care pot provoca îmbolnăviri. Notează factorii identificați. 

 

 

1p IV. Ana face o salată din: două pătlăgele roșii, două  cepe, un castravete, 4 ridichi și un ardei 

gras. Salata conține: ........ rădăcini, ........ tulpini subterane și ........... fructe. 

 

 

 

 

 

 



3p V.a.Recunoaște și notează organele indicate prin săgeți.  

 

 

 

b.Notează, pentru fiecare organ indicat prin săgeți, funcția pe care o îndeplinește. 

 

1 p din oficiu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TEST DE EVALUARE INIȚIALĂ 

CLASA  a VII-a 

BAREM DE CORECTARE 

I.1-c;  2-b;  3-a;   4-b. 

II.rădăcina; tulpina; floarea/florile; branhii; plămâni; carnivor. 

III.oricare 3 factori care pot menține starea de sănătate; oricare 3 factori care pot provoca 

îmbolnăviri. 

IV.4 rădăcini, 2 tulpini subterane, 4 fructe. 

V.a.plămâni, inimă, intestin subțire, vezica urinară. 

     b.plămâni – respirație; inima – circulație/pompează sângele; intestin subțire – digestie/absorbția 

nutrimentelor; vezica urinară – excreție/ “depozitează” urina. 

 

BAREM DE NOTARE 

I.4 x 0,5 p = 2 p 

II.6 x 0,3 p = 1,8 p 

III.6 x 0,2 p = 1,2 p  

IV.1 p 

V.a.4 x 0,3 p = 1,2 p  

    b.4 x 0,45 p = 1,8 p  

1 p din oficiu 

 


