
                                         

Test de evaluare finală 

Ştiinţele naturii 

CLASA A IV-A      

DAN INGRID ARABELLA 

LICEUL TEORETIC „ MIRCEA ELIADE „ LUPENI 

                                          

 

1. Completează căsuţele cu A (adevărat) sau F (fals): 

Fosilele sunt resturi vegetale sau animale conservate în pământ. 

Planetele vecine cu Pământul sunt Marte şi Uranus. 

Alimentele alterate nu îşi schimbă proprietăţile. 

 Apa râului de munte curge repede, este limpede şi bogată în oxigen. 

Corpurile lichide curg şi iau forma vasului în care sunt puse. 

 

2. Uneşte imaginile din coloana A cu răspunsul potrivit din coloana B: 

A    B 

1.                a. sursă de apă 

2.     b. sursă de oxigen 

3.     c. sursă de lumină 

4.     d. sursă de hrană 

5.    e. sursă de căldură 

 

 

3. Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect: 

 Majoritatea vieţuitoarelor sunt:   



a.carnivore;   b.diurne   c.nocturne 

 Anotimpurile se formează în urma:  

a.mişcării de rotaţie a Pământului în jurul Soarelui     

b.rotaţiei Terrei în jurul axului central 

 c.mişcării de rotaţie a Soarelui în jurul Pământului 

 Fierberea este fenomenul: 

a. de trecere a apei din formă lichidă în formă solidă;   

b. de trecere a apei din formă lichidă în stare de vapori;  

c. de trecere a apei din formă gazoasă în formă lichidă. 

 Dacă soarele nu ar mai încălzi planeta:  

a. apele s-ar evapora;   

b.toate organismele vii ar îngheţa;   

c.s-ar produce inundaţii. 

 În drumeţiile voastre în mijlocul naturii, respectaţi următoarea regulă:  

a.aprindeţi focul unde doriţi voi; 

b.nu rupeţi florile, puieţii şi crengile copacilor întâlniţi în cale;   

c.luaţi animalele din cuiburi şi le duceţi acasă.  

 

4. Completează spaţiile libere cu informaţiile lipsă: 

Sunt forme de energie nepoluantă: ............................, ........................... şi ................................ 

Sunt plante aflate în pericol de dispariţie în România: ..............................., ............................. 

şi ................................... 

Sunt păsări migratoare: .............................,   .................... şi .................................. 

Într-un muzeu de istorie naturală putem vedea: .........................., .......................... şi 

................................ 

Sunt surse de lumină artificială: ......................, ........................ şi ................................ 

 

5. Observă imaginile de mai jos, alege una pe care o preferi şi prezintă caracteristicile 

anotimpului respectiv, făcând referire la: 

 



 

 

a. Denumirea sa:           

b. Lunile specifice acestui anotimp:        

c. Ce schimbări aduce acest anotimp în viaţa plantelor şi a animalelor? 

            

d. Dar în viaţa omului?    

            

e. De ce îţi place acest anotimp?  

             

  

  

 

 

BAREM DE CORECTARE ŞI DE NOTARE 

 EX. RĂSPUNSURI CORECTE I S B FB 



1.  A; F; F;A; A. Niciun 

răspuns 

corect 

1-2 

Răspunsuri 

 corecte 

2-3 

răspunsuri 

corecte 

4-5 

răspunsuri 

corecte 

2.  1 – c;  2 – a;  3 – d; 4 – e; 

5 – b. 

Niciun 

răspuns 

corect 

1-2  

răspuns 

corect 

2-3 

răspunsuri 

corecte 

4-5 

răspunsuri 

corecte 

3.  b.diurne 

a.mişcarea de rotaţie în jurul 

soarelui 

b.din formă lichidă în stare de 

vapori 

b.toate organismele ar îngheţa 

b.nu rupeţi florile întâlnite în 

cale 

 

Niciun 

răspuns 

corect 

1-2 

răspuns 

corect 

2-3 

răspunsuri 

corecte 

4-5 

răspunsuri 

corecte 

4.  Energie solară, a vântului, a 

apelor 

Sângele-voinicului, arginţica, 

papucul-doamnei 

Rândunicile, cocorii, cucul 

Schelete, animale împăiate, 

mulaje 

Becul, lampa, lumânarea 

 

Niciun 

răspuns 

corect 

1-2 

răspuns 

corect 

2-3 

răspunsuri 

corecte 

4-5 

 răspunsuri 

corecte 

5.  Spre ex: iarna; 

Decembrie, ianuarie, februarie 

Animalele hibernează, plantele 

îngheaţă 

Se protejează de frig; 

Pentru bucuriile aduse copiilor  

 

Niciun 

răspuns 

corect 

1-2 

răspunsuri 

corecte 

2-3 

răspunsuri 

corecte 

4-5 

 răspunsuri 

corecte 

 

 


