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Test de evaluare sumativă – MATERIALE TEXTILE 

Fedorovici Petruța 

Școala Gimnazială Nr. 1 Gura Humorului, jud. Suceava 

 

I. Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect: 

 

1. Azbestul este o fibră de origine: 

a) animală  b) vegetală  c) minerală   d) chimică 

2. Fibrele liberiene se formează: 

a) pe fruct  b) în tulpini  c) pe semințe  d) în roci 

3. Au higroscopicitate ridicată: 

a) inul și cânepa   b) bumbacul și mătasea   

  c) lâna și vâscoza   d) lâna și bumbacul 

4. Tricoturile sunt materiale textile obținute prin: 

a) încrucișarea firelor b) buclarea firelor c) lipirea firelor  d) țeserea firelor 

5. Operația prin care se așează pe material tiparele se numește: 

a) croire  b) șablonare  c) șpănuire   d) proiectare 

 

II.  Realizați asocierile corecte între cifrele uneltelor și instrumentelor folosite 

(coloana A) și literele din dreptul operațiilor specifice (coloana B): 

 

Coloana A     Coloana B 

1. foarfece        a. croirea materialului 

2. mașină de cusut       b. trasarea conturului după tipar 

3. cretă de croitorie       c. șpănuirea 

4. presa de călcat        d. călcarea 

          e. asamblarea detaliilor  

III. Notați în dreptul fiecărui enunț litera A dacă acesta este adevărat sau litera F dacă 

este fals: 

1. Costul de producție influențează prețul de vânzare al unui produs. 

2. Detaliile secundare ale îmbrăcămintei pot lipsi din alcătuirea unui produs. 

3. Fișa de analiză cuprinde succesiunea logică a operațiilor ce trebuie executate. 

4. Tricoturile sunt elastice deoarece iau forma corpului. 

5. Organizarea procesului de producție nu influențează calitatea produselor. 

 

IV. Răspundeți pe scurt la următoarele întrebări: 

 

1. Enumerați două dintre detaliile secundare ale unei cămăși. 

2. Indicați două operații de finisare ale produselor textile. 



2 
 

3. Precizați două norme de securitate și sănătate în muncă care trebuie respectate în 

timpul realizării produselor vestimentare. 

 

Grilă de autoevaluare: 

I. 2 p (0,4 x 5) 

II. 2 p (0,5 x 4) 

III. 2 p (0,4 x 5) 

IV. 3 p  

1. 0,5 x 2 = 1 p 

2. 0,5 x 2 = 1 p 

3. 0,5 x 2 = 1 p 

Se acordă un punct din oficiu. 

Răspunsuri: 

I. 1. c, 2. b, 3. d, 4. b, 5. b; 

II. 1 – a, 2 - e, 3 – b, 4 – d; 

III. 1 – A, 2 – A, 3 – F, 4 – A, 5 – F; 

IV. 1. manșete, gulere, buzunare; 

2. curățarea produsului de ațe și scame, călcarea produsului finit, presarea 

produsului finit, etichetarea, împăturirea, sortarea pe mărimi, controlul tehnic de 

calitate, ambalarea produsului; 

3. mașinile cu defecțiuni trebuie oprite imediat, mânuirea cu atenție a uneltelor 

ascuțite sau a instalațiilor care produc abur, purtarea obligatorie a echipamentului 

de lucru și protecție etc. 


