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I.  Completează spaţiile libere, astfel încât afirmaţiile să devină corecte din punct de vedere ştiinţific. 

 

1. În funcţie de scopul utilizării, tipurile de biciclete sunt: mountain-bike, …………………….……., 

…………………………., şi obişnuite. 

2. ……………….... este maşina decapotabilă cu două uşi.  

3. Principalele tipuri de motociclete sunt: motocicleta obişnuită, …………………, 

……….……………….…,  şi …………………………. . 

4. ………………….. este un tren electric de mare viteză, ce se deplasează prin tuneluri subterane.  

 

II.   Alegeţi litera corespunzătoare răspunsului corect:                                                                       

1.   Transportul rutier de persoane se realizează cu: 

a) tramvai                                    b) berlina                                                   c) metroul 

2. Autobuzul este mijloc de transport: 

a) rutier public                              b) rutier privat                                          c) rutier de mărfuri 

3. Transportul naval privat de persoane se realizează cu: 

a) pachebotul                              b) hidrobuzul                                          c) iahtul  

4. Mijloc de transport rutier de persoane, ce foloseşte linie electrică aeriană: 

a) troleibuz                               b) tramvai                                               c) autobuz urban 

5. Maşina de teren se mai numeşte şi: 

a) limuzina                               b) berlină                                                 c) SUV 

6. Pacheboturile sunt mijloace de transport 

a) fluvial                                   b) maritim                                              c) subteran                                        

7. Transportul feroviar urban de persoane se realizează cu:  

a) autobuzul                                    b) tren                                                      c) metroul 

8. Autoturismul care are spaţiile pentru pasageri şi portbagajul neseparate este: 

a) sedan                                         b) break-ul                                            c) berlina cu hayon 

9. Transportul aerian privat de persoane se realizează cu: 

a) curse charter                                    b) elicoptere                                         c) avioane de pasageri 

10. Mijloc de transport rutier privat de lux este: 

a) cabrioleta                                         b) berlina                                                    c) limuzina 

11. Transportul public fluvial se realizează cu: 

a) hidrobuzul                                      b) pachebotul                                           c) nave de croazieră 

12. Mijloc de transport ce decolează sau aterizează pe verticală: 

a) avionul de pasageri                       b) elicopterul                                          c) planorul 

 

III. Răspundeţi pe scurt:                                                                                                                     

1. Cu ce se realizează transportul aerian privat de persoane? 

2. Cum se realizează transportul privat naval? 

3. Prin ce se caracterizează transportul public de persoane? 

 

IV. Descrieţi care sunt mijloacele de transport rutiere pe care le folosiţi pentru a merge la şcoală  

sau   bunici. Cum ar putea fi îmbunătăţit traseul acestora pentru a scurta timpul de deplasare. 



V. Propune pentru fiecare coleg câte un mijloc de transport modern, nepoluant , cu care să ajungă 

la școală. 

VI. Este permisă trecerea pietonilor la întânirea semnului de circulație?  

 

 

 
 

                                                             A                 B                   C                    D 


