
Test de evaluare Educație tehnologică și aplicații practice 

”Materii prime și materiale metalice”- clasa a VII-a 

 

Realizat :  prof. Blaj Gherghina     

Școala Gimnazială Movilița/Vrancea 

Numele și prenumele elevului .................................................. 

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 p din oficiu 

• Timpul efectiv de lucru este de 30 min. 

Subiectul I Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect (este valabilă o 

singură variantă)                                                                                               (10x3p=30p) 

1) Elementul chimic cel mai întâlnit pe Terra este: 

a. fierul               b. cuprul            c. argintul  

2) Metalul folosit la fabricarea filamentului becurilor este: 

a. plumbul           b. staniul           c. wolframul 

3) Aliajul cu un conținut de carbon cuprins între 2,14 - 6,67%  este: 

a.  fierul               b. fonta               c. oțelul 

4) Este aliaj neferos: 

a. oţelul               b. fonta           c. alama 

5) Fonta se obţine în: 

a. furnal           b. cuptor electric            c.  convertizor      

6) Este proprietate fizică: 

a. elasticitatea          b.maleabilitatea              c. fuzibilitatea 

7) Este proprietate mecanică: 

a. plasticitatea          b.dilatarea termică         c. forjabilitatea 

8) Este proprietate tehnologică: 

a. densitatea              b. ductilitatea                  c. rezistenţa la şoc           

9) Este operație de pregătire: 

a. debitarea                 b. trasarea                 c. pilirea 

10) Operaţia de prelucrare care se execută fără îndepărtare de material este: 

a. debitarea        b. șlefuirea         c. îndoirea      

Subiectul II Citiţi cu  atenţie enunţurile de mai jos și selectați litera A dacă consideraţi 

că enunţul este adevărat sau litera F daca îl consideraţi fals.                      (10x3p=30p)                                                                          

1) Cuprul, aurul, argintul sunt materiale metalice neferoase. 

2) Cuprul se obţine din minereurile denumite cacopirite. 



3) Aluminiul se obţine din minereul denumit hematit. 

4) Alama este aliaj al cuprului cu zincul. 

5) Bronzul este aliaj al fierului cu staniu. 

6) Din grupa materialelor metalice feroase fac parte fierul şi aliajele sale: fonta şi siluminiul 

7) Fonta şi oţelul sunt aliaje ale fierului cu carbonul. 

8) În stare naturală, metalele se găsesc îndeosebi sub formă de compuși în minereuri. 

9) Filetul exterior se obține cu ajutorul tarozilor. 

10) Instalaţiile de sablat se folosesc pentru curăţarea mecanică a pieselor metalice. 

Subiectul III Scrieţi informaţia  corectă, care completează spaţiile libere, astfel încât 

enunţurile să devină corecte din punct de vedere ştiinţific.                               (10x3p=30p) 

1) Cuprul mai este denumit popular şi .......................... 

2) Produsele din materiale metalice se obțin în urma unui proces tehnologic format din 

operații tehnologice de pregătire, de ..................... și de ...........................  

3) Proprietatea materialelor de a fi trase în fire cu diverse diametre se numeşte………………. 

4) Rezistenţa la oboseală este o proprietate …….........……..  

5) Filetul exterior al unei piese cilindrice se obţine cu ajutorul …………………... 

6) Piesele cu filet exterior se numesc………………... 

7) Filetul piuliţelor se execută cu ajutorul…………………. 

8) Operațiile de prelucrare sunt: …………… (tăierea),  îndoirea, ……………..(burghierea), 

polizarea, pilirea, filetarea 

 

Barem de corectare și notare 

Subiectul I                                           Total: 30 p 

1a; 2c; 3b; 4c; 5a; 6c; 7a; 8b; 9b; 10c;       

Se acordă câte 3 punct pentru fiecare răspuns corect. 

Pentru răspuns incorect sau lipsa răspunsului,  se acordă 0 puncte. 

Subiectul II                                                                                                              Total: 30 p 

1 - A; 2 – A; 3 - F; 4 - A; 5 – F; 6 - F; 7 - A; 8 – A; 9 - F; 10 - A 

Se acordă câte 3 punct pentru fiecare răspuns corect. 

Pentru răspuns incorect sau lipsa răspunsului,  se acordă 0 puncte. 

Subiectul III                                                                                                              Total: 30 p 

1- aramă 

2- prelucrare, finisare 

3- ductilitate 



4- mecanică 

5- filierei 

6- șuruburi 

7- tarozilor 

8- debitarea, găurirea 

Se acordă câte 3 punct pentru fiecare răspuns corect. 

Pentru răspuns incorect sau lipsa răspunsului,  se acordă 0 puncte 

 

 


