
 
  

Test de Evaluare Modulul Materiale și tehnologii - Materiale metalice – clasa aVII-a 

                                                                             Prof. ing. Doina Feher 

                                                                       Şcoala Gimnazială ,, Ion Creangă’’ Satu Mare 

• Timpul efectiv de lucru este de 50 minute. Se acordă 10 puncte din oficiu 

Subiectul. I.                                                                                                                30 puncte 

1. Alegeţi răspunsul corect                                                                                      10 puncte 

1. Fonta este aliajul fierului cu .....: 

a.carbonul;    b. aluminiul;   c.cuprul ;   d. plumbul; 

2. Este o proprietate tehnologică a materialelor metalice: 

            a. ductibilitatea; b. plasticitatea;   c. culoarea;   d. densitatea; 

3. Prin micșorarea conținutului de carbon din fontă se obține ; 

            a. alama   b. bronzul;   c. zgura;   d. oțelul 

4.  Proprietatea materialelor metalice de a fi prelucrate în table este: 

            a. elasticitatea   b. maleabilitatea;  c. ductibilitatea;  d. rezistența; 

5. Este aliaj al cuprului: 

            a.alama ;   b.fonta;   c. alumina;  d. oțelul; 

B. Stabiliţi valoarea de adevăr a enunţurilor, alegând litera A dacă consideraţi 

          că este adevărat şi F dacă este fals.                                                            10  puncte 

1. Materia primă folosită la obţinerea fontei este minereul de fier . 

            A 

            F 

2. Cuprul se obține prin prelucrarea piritelor cuprifere.  

A 



F 

3. În furnal  se adaugă calcar  pentru separarea fontei de zgură.. 

A 

             F 

4. Bronzul este aliajul fierului cu carbonul.     

A 

F                         

C.  Marcați  corespondența între grupa de proprietăți din coloana A și 

proprietățile  materialelor metalice din coloana B                                                  10 puncte 

     ColoanaA                                                                    Coloana  B 

1. caracteristici                                                                  a. luciul 

2. proprietăți tehnologice                                                   b. densitatea 

3. proprietăți mecaniice                                                      c. maleabilitate 

4. proprietăți fizice                                                              d. duritatea 

  

SUBIECTUL II                                                                                                  30 puncte 

A. Răspundeţi  la următoarele cerinţe:                                                                   20 puncte 

1. Precizați care sun aliajlee fierului. 

3. Dați  două exemple de utilizări ale materialelor metalice ca urmare a proprietăților, 

conductibilitate termică și electrică.. 

  

B. Completaţi spaţiile libere, astfel ca enunţurile să fie corecte.           10  Puncte(10x 1 p) 

1. Ductibilitatea este proprietatea materialelor metalice prin care acestea pot fi 

trase în .................................. . 



2. În interiorul cuptorului înalt denumit  ....................... se introduce minereul de 

fier, cocsul și   ................  .. 

3. Elasticitatea este proprietatea materialelor metalice de a se ............................  sub 

acțiunea unei.................... exterioare și de a  ..................... la forma inițială după ce 

forța a încetat. 

4. ........................................... este aliajul aluminiului cu largi ăntrebuințări în  

5.  

6. industria  ................................  . 

SUBIECTUL III                                                                                                   30 puncte 

 Eseu 

 Măsuri de reducere și combatere a poluării mediului ca urmare a proceselor tehnologice 

de  obținere și prelucrare   a  materialelor metalice. 

                                                         

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Barem de corectare 
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Evaluare Modulul Materiale și tehnologii - Materiale metalice – clasa aVII-a 

Subiectul I 

A   1.  a 

2.   a 

3.   d 

4.   b 

5.   a 

B   1.  A 

2.   A 

3.   A 

4.   F 

C    1 - a 

       2 – c 

       3 – d 

       4 – b 

Subiectul II 

A    1 . Aliajele fierului sunt fonta și oțelul. 

       2. Datorită proprietăților de conductibilitate electrică și termică materialele metalice sunt 

utilizate la confecționarea conductorilor electrici, rezistențe electrice. 

B     1. Fire;  2. Furnal, Calcar;  3. Alungi , A-si reven;   4. Duraluminiul, aeronautică 

Subiectul III 



Se vor enumera trei metode de reducere a poluării mediului și trei metode de combatere a 

poluării rezultate ca urmare a parcurgerii proceselor tehnologice de obținere și  prelucrare a 

materialelor metalice. 


