
 

Nume si prenume elev……………………………….     PUNCTAJ  REAL(prof.)…….. 

Data:…………………                               PUNCTAJ ESTIMATIV (elev)…………… 

 
 

TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ LA DISCIPLINA BIOLOGIE 

 CLASA a V – a 

GHERGHINOIU  ADINA - RALUCA 

 

Notă: Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerințelor se acordă 90 de puncte. Din oficiu se 

acordă 10 puncte 
          Timp de lucru 45 de minute. Nota finală se obține prin împărțirea punctajului 

obținut la 10. 

 

Partea I (45 DE PUNCTE) 

A. Încercuieşte răspunsul corect:                                                                         (15p.) 

  1. Plămânii au rol în:        a) hrănire               b) deplasare               c) respiraţie 

  2. Cu ce organ de simţ pipăim:      a) urechile     b) pielea      c) ochii 

  3. Sângele circulă prin corp împins de:     a) rinichi                b) stomac              c) inimă   

  4. Scheletul este format din: a) tot sângele din corp  b) toate organele de simţ   c) toate 

oasele din corp.  

  5. Peştii au corpul acoperit de:     a) pene                      b) blană                     c) solzi 

B. Asociază noţiunile din cele două coloane după modelul 1-a:                         ( 15p.)           

1-…..  livadă                          a) ceapă 

2-…..  pădure                          b) caras 

3-…..  baltă                          c) alun 

4-…..  grădină de legume  d) vișin 

5-…..  Marea Neagră               e) rechin 

C. Încercuieşte A (dacă propoziţia este adevărată) sau F (falsă). Modifică enunţul astfel 

încât propoziţia să fie adevărată fără să folosești negația. (15 p) 

1. Lupul este un animal domestic.                                                                         A       F 

2. Fără apă viaţa este imposibilă.                                                                           A       F 

3. Rândunica este o insectă.                                                                                   A       F 

4. Balta este un mediu de viaţă acvatic.                                                                 A       F 
 

       Partea a II-a (45 DE PUNCTE) 

A. O plantă este alcătuită din:  (10p)   



  
 B. Subliniaţi cu o linie organismele vegetale şi cu două linii organismele animale:  (10p) 

cuc; ghiocel; câine; crin; sunătoare; libelulă; muşeţel; pelican; rândunică; leuştean; stejar; 

cârtiţă; brad; coada şoricelului; râmă; furnică; mentă; păpădie; porumb; albină.         

C. POLUAREA afectează viața oamenilor, plantelor, animalelor. 

    a)Ce înțelegi prin poluare? (5p) 

    b)Cunoști 2 activităţi prin care omul poluează mediul înconjurător? Exemplifică. (10p)                                                                 

    c)Cunoști 2 metode prin care putem prevenii poluarea? Exemplifică. (10p) 

SPOR LA TREABĂ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!☺☺☺ 

 

 

 

 

TEST DE EVALUARE INIȚIALĂ 

Barem de corectare și notare 

Clasa a V-a 

• Se punctează orice altă formulare/ modalități de rezolvare corectă a cerințelor 

• Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu 

se acordă fracțiuni de punct. 

• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărțirea punctajului 

total acordat pentru test la 10. 

 PARTEA I…………………………………………………………  45 puncte 

A.   ………………………………………………………………………...  15 puncte 

Se acordă câte 3p pentru fiecare asociere corectă: 1c; 2b, 3c, 4c, 5c;  5x3p=15 puncte 

B.   ………………………………………………………………………….15 puncte 

Se acordă câte 3p pentru fiecare  răspuns corect: 1d, 2c, 3b, 4a, 5e    5x3p=15 puncte 

C. ………………………………………………………………………….  15 puncte 

Se acordă câte 3p pentru fiecare răspuns corect: 1F; 2A; 3F; 4A.       4x3p=12 puncte 

Se acordă câte 3p pentru modificarea corectă a afirmației false.       2x1,5p=3 puncte 

 

PARTEA A II-A…………………………………………………… 45 puncte 

A.  ……………………………………………………………………... …  10 puncte 

              Se acordă 2p pentru fiecare răspuns corect (rădăcină, tulpină, frunză, floare, fruct cu    

semințe) 2x5p=10 puncte 

B.  …………………………………………………………………… ….  10 puncte 



 Se acordă câte 1p pentru fiecare organism încadrat corect.            1x10p=10 puncte 

C. ………………………………………………………………………… 35 puncte 

a. Se acordă 5p pentru explicația corectă                                           1x5p=5 puncte 

b. Se acordă câte 5 puncte pentru fiecare activitate corectă              2x5p=10 puncte 

c. Se acordă câte 5 puncte pentru fiecare metodă corectă                 2x5p=10 puncte 

 

 

 

 


