
 
TEST DE EVALUARE INIȚIALĂ LA STIINȚE, A Doua Șansă 

                                                              
                                                                 Prof .JABĂ-TUDOR CORINA-CERASELA 

                                                                                   ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ELENA DOAMNA”TULCEA 
                     SUBIECTE: 
 

1. Care din următoarele componente intră în alcătuirea celulei?  

Încercuiește litera/literele corespunzătoare răspunsului corect. 

 

a)vacuolă 10p. 

b)membrană 

c)nucleu 

d)apendice 

 

2. Asociază organele din prima coloană cu organismele din a doua coloană. 

 

a) rădăcină                                    1. Animal                                      10p. 

b) floare                                        2. plantă 

c) inimă 

d) mușchi      

 

    Rezolvare…………………………………………………………………          

                                                                                                                                                10p. 

3. Completează tabelul următor: 

 
METODA DE SEPARARE 

A SUBSTANȚELOR DIN 

AMESTECURI 

SUBSTANȚE ȘI USTENSILE 

UTILIZATE 

IMPORTANȚA PRACTICĂ 

A  

METODEI 

1. Distilarea   

2. Filtrarea   

 

4.  Recunoaște  instrumentele din imagini. Scrie în dreptul lor denumirea și mărimea măsurată cu 

ajutorul lor .  

                          15p. 

                   a)                   b)              c)  

                        ………………. ……………….. ……………… 

5. Citește enunțurile următoare și identifică fenomenele la care se referă:                   20p. 

 

a) După duș pe oglinda de la baie se formează aburi.      R…………………. 

b) Apa lacului formează gheață plutitoare care izolează apa de aerul rece.  R…………….. 



c) Alimentele congelate împrăștie aburi în jurul lor….R………………. 

d) Gresia se usucă la puțin timp după ce a fost spălată cu un mop ud.    R………..                                      

  

               6. Realizează transformările următoare: 

 15p. 

                 a) 200g = ? kg        

                 b) 300 mg = ? g      

                 c) 100 mL =? L    

                 d) 1, 2t  = ?kg 

    e) 1 h + 10min + 5s = ? s         

R……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

7. Completează următoarele enunțuri: 

           Topirea este fenomenul de transformare a unei substanțe din stare………în stare……………. 

           Unitatea de  măsură a masei corpului este………. 

           Mai multe celule care au aceași formã, structură și funcție formeazã asociații de celule numite.........            

            Pigmentul din plantele verzi se numește…………… 

 

 10p 

 

 

 

 

                Se acordă 10 puncte din oficiu. 

                Timp de lucru 50 min. 

                 

 

 

                                                                                  
 

SUCCES! 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAREM DE EVALUARE ȘI DE NOTARE 

 

 

 

Subiectul I ………………………………………………………………………….......... 10  puncte 

➢ 3 funcțiile organismului x 3,3 p (10 p). 

 

Subiectul II ..……………………………………………………………………….......... 20  puncte 

 

➢   5 sisteme x 2 p (10 p) 

➢ 10 organe x 1 p (10 p) 

 

Subiectul III ………………………………………………………………………........... 10  puncte 

 

➢ 5 simboluri chimice x 2 p (10 p). 

 

Subiectul IV ……………………………………………………………….……….......... 20  puncte 

 

➢ 3 tipuri particule x 2,5 p (7,5p) 

➢ repartiția electronilor pe straturi (2,5p) 

➢ poziția elementului în Sistemul periodic (4p) 

➢ 2 denumire constante  x 2 p (4p) 

➢ 2 semnificație constante  x 1 p (2p) 

 

Subiectul V …..…………………………………………………………………….......... 10  puncte 

 

➢ 2 instrumente de măsură x 2,5 p (5 p)  

➢ 2 unitatea de măsură x 2,5 p (5 p)  

 

Subiectul VI .……………………………………………………………………….......... 10  puncte 

➢   5 multiplii x 1 p (5 p) 

➢   5 submultipli x 1 p (5 p) 

 

Subiectul VII .……………………………………………………………………….......... 10  puncte 

➢   5 transformări x 2 p (10 p) 

 

 

 

Orice modalitate corectă de rezolvare a cerințelor se punctează corespunzător. 

 


