
TEST DE EVALUARE   

Prof. POPA ELEONORA 

Școala Gimnazială Crușeț, Gorj 

 

Notă profesor... Autoevaluare... 

NUME ŞI PRENUME... 

2p 1. Coloana A cuprinde tipuri de poluare, iar coloana B exemple de factori cu influenţă negativă 

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

corespunzătoare din coloana B.  

                 A B 

_ 1. Poluare chimică a) pesticide 

_ 2. Poluare fizică b) bacterii 

_3. Poluare biologică c) trafic aerian 

_4. Poluare sonoră d) substanţe radioactive 

                                                                                          E) modificări climatice 

 

2,5p 2. Încercuiţi litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o singură variantă de 

răspuns. 

 

A. Biotopul antropizat este: 

 A) natural 

 B) realizat şi îngrijit de om 

 C) numai terestru 

 D) numai acvatic 

B. Poluarea naturală apare datorită: 

 A) activităţii omului în ecosisteme naturale 

 B) folosirii pesticidelor  

 C) emanaţiei vulcanice  



 D) activităţilor industriale 

C. Deşeurile: 

 A) reprezintă exclusiv o sursă de poluare 

 B) sunt reprezentate numai de materiale consumabile 

 C) pot constitui o sursă de materii prime  

 D) nu pot fi reciclate 

D. Apa este o resursă naturală: 

 A) suficientă 

 B) deficitară 

 C) moderată 

 D) nici un răspuns corect 

E. Gândacul de Colorado atacă următoarea plantă: 

  A) tomatele 

  B) cartofii 

  C) castraveţii 

  D) ceapă 

 

 

0,5p 3. Numiţi o specie introdusă întâmplător într-un ecosistem şi precizaţi efectele asupra 

biocenozei. 
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2p 4. Enumeră patru modalităţi de supraexploatare a resurselor naturale 

 

• ... 



• ... 

• ... 

• ... 

 

2p 5. Prezintă patru metode de prevenire a poluării mediului 

 

o ... 

o ... 

o ... 

o ... 

   

 

 

 

 

Barem de corectare şi notare 

 

 

1. Se acordă câte 0,5 puncte pentru fiecare asociere corectă: 

1-a; 2-d; 3-b; 4-c 4×0,5= 2 puncte 

 

2.  Pentru itemii A-E se acordă câte 0,5 puncte pentru fiecare răspuns corect: 

          A-b; B-c; C-c; D-c; E-b. 5×0,5p=2,5puncte 

 

 

3. Pentru numirea unei specii şi efectele produse 0,5 puncte 

4. Pentru enumerarea modalităţilor de supraexploatare a mediului 4×0,5=2,5 puncte 

5. Pentru prezentarea metodelor de prevenire a poluării 4×0,5=2,5 puncte 

 

 

                                                                   Se acordă 1punct din oficiu 


