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1.  Efectele practicǎrii activitǎţilor de educaţie fizicǎ, sunt: 

a. Dezvoltare fizicǎ armonioasǎ, formarea unor comportamente şi atitudini;       

b. Însuşirea de noi cunoştinţe, spirit de fair-play; 

c. Scǎderea potenţialului intelectual şi a imunitǎţii organismului.               6p 

2. În ce condiţii se poate defǎşura ora de educaţie fizicǎ/ 

a. Pe terenul de sport al şcolii, în sala de sport 

b. În aer liber/naturǎ; 

c. Pe stradǎ                                                                                                   7p 

3. Care este ţinuta corespunzǎtoare desfǎşurǎrii orei de educaţie fizicǎ?          7p 

4. Recunoaşte-ţi formaţiile de adunare! 

a. In linie pe un rând, linie pe douâ rǎnduri, semicerc; 

b. În coloanǎ câte unul, în linie câte unul, în şah; 

c. În coloanǎ de gimnasticǎ, în şah, în linie pe douǎ rânduri;                        6p       

5. Mişcǎrile care pot fi efectuate de membrele inferioare, sunt:                         

a. Extensie, rǎsucire, aplecare; 

b. Ridicare, coborǎre, balansare; 

c. Rotare, aplecare, întindere                                                                         7p 

6. Care sunt calitǎţile motrice? 

a. Rezistenţa, forţa, capacitatea coordinativǎ; 

b. Viteza, forţa, rezistenţa, îndemânarea,; 

c. Alergarea, capacitatea coordinativǎ, rezistenţa.                                        6p 

7. Care sunt deprinderile motrice de manipulare (manevrare)? 

a. Transportul de obiecte, prinderea, aruncarea, 

b. Sǎritura, aruncarea, târârea; 

c. Prindere, aruncare, cǎţǎrare                                                                      6p 



8.  Care este ordinea efectuǎrii exerciţiilor în cadrul Complexului de dezvoltare Fizicǎ 

Armonioasǎ? 

a. Braţe, trunchi, umeri, picioare, cap; 

b. Cap, braţe, trunchi, picioare; 

c. Picioare, umeri, trunchi, cap, braţe                                                               6p 

9. Fazele alergǎrii de vitezǎ, sunt; 

a. Startul, lansarea de la start, pasul accelerat de vitezǎ, sosirea; 

b. Lansarea din start, pasul lansat, finşul, sosirea 

c. Startul, pasul lansat, pasul accelerat, finişul                                                 7p 

10. Recunoaşte elementele acrobatice dinamice, specifice gimnasticii  

a. Rulare, podul, cumpǎna pe un un picior; 

b. Rostogolire înainte din ghemuit în ghemuit, rulare, rǎsturnare lateral 

c. Rostogolire înapoi din ghemuit în depǎrtat, sfoara, stand pe omoplaţi.       6p 

11. Care sunt procedeele tehnice specifice jocului de fotbal? 

a. Prinderea şi ţinerea mingii, depǎşirea, şutul la poartǎ; 

b. Conducerea mingii, şutul la poartǎ, lovirea mingii cu interiorul lebei piciorului; 

c. Conducerea mingii, marcajul, pivotarea                                                       7p 

12. Recunoaşte regulile specifice jocului de handbal! 

a. Paşi, dublu dribling, picior, fault; 

b. Henţ, dribling, fault; 

c. Picior, dublu dribling, henţ.                                                                           7p                                                                  

13. Care sunt sporturile de sezon? 

a. Înot, patinaj, schi, sanie; 

b. Baschet, sanie, ciclism; 

c. Şah, patinaj, schi.                                                                                         6p                                                              

14. Care este diferenţa dintre jocurile pe calculator şi jocurile efectuate în cadrul orei de 

educaţie fizicǎ?                                                                                                   6p    

 

Se acordǎ 10 puncte din oficiu! 

 

 



 

 

 


