
TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ 

AN ŞCOLAR 2020/2020 

Prof. dr.ing. Lengyel Bianca, Liceul Tehnologic Jimbolia 

 

Discipline: Tehnice 

Domeniul: Textile -Pielarie 

Clasa: a-X-a 

Nume si prenume elev: 

Data susţinerii testului: 

• Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerinţelor din partea I şi din partea a-II-a, se 

acordă 90 de puncte. Din oficiu se acordă 10 puncte. 

• Timpul efectiv de lucru este de 45 de minute. 

Partea I                                                                                                                  70 puncte 

1. Încercuiţi varianta de răspuns corectă:                                                               25 puncte                                                     

        1.1.Pijamaua se încadrează în categoria produselor de : 

          a) Îmbrăcăminte exterioară; 

          b) Lenjerie; 

          c) Îmbrăcăminte de protecţie; 

          d) Îmbrăcăminte de ocazie. 

         1. 2. Puloverul este un articol confecţionat din: 

                a) Dantelă; 

                b) Ţesături; 



                c) Tricot; 

                d) Căptuşeală. 

          1. 3.Fusta are puncte de sprijin pe: 

         a) umeri; 

         b) glezne; 

         c) braţe; 

         d) talie.          

         1. 4. Lungimea fibrelor influenţează: 

             a) masa specifică; 

            b) procesul de filare; 

            c) fineţea firului obţinut. 

       1. 5.Fibrele de mătase naturală sunt de origine: 

            a) animală; 

            b) minerală; 

            c) vegetală; 

2. În coloana A sunt prezentate produse de îmbrăcăminte iar in coloana B , diferite 

materii prime. 

  Să se realizeze prin săgeţi corespondenţa dintre cele 2 coloane:                         15 puncte 

A B 

1.Sacou a) mătase naturală 

2.Cămaşă pentru bărbaţi b) lână 



3.Rochie de ocazie c) bumbac 

 

3.Completează spaţiile libere:                                                                                15 puncte 

         3.1.Comoditatea la purtare este o ………………………………….      

         3.2.Tricoturile se clasifică după mai multe criterii: 1.Destinaţie; 

                                                                                           2.Formă; 

                                                                                           3……………………; 

                                                                                           4…………………………                                                                 

         3.3.Un ac cu limba de la maşina de tricotat este compus 

din:………………………………………………………................................. 

4. Citeste următoarele enunţuri şi notează cu litera A, dacă le consideri adevărate şi cu 

litera F, dacă  le consideri false.                                                                         15 puncte 

    4. 1.Fibrele textile naturale vegetale obţinute din tulpini sunt: in, cânepă, iuta? 

    4. 2.Lâna este o fibră naturală care se obţine de la viermii de mătase? 

    4. 3.Melana este o fibra textile chimică obţinută din polimeri sintetici prin reacţia de 

polimerizare? 

 

Partea  a-II-a                                                                                                   20puncte 

1. Realizaţi un eseu structurat cu tema:  Fibre textile, importanta ei in industria textila-

pielarie,urmarind structura de idei:  -definitie, clasificarea fibrelor si exemplele cele mai 

importante de fibre folosite in industria textilă. 

 

 



Barem de evaluare si de notare 

Partea I        1.             1.1-b ;         5 puncte 

                          1.2-c;           5 puncte 

                          1.3-d;           5 puncte 

                          1.4-b;           5 puncte 

                          1.5-a;            5 puncte  

                       2.            2.1-a;            5 puncte 

                                      2.2-c;           5 puncte 

                                      2.3-a;          5 puncte 

                       3.            3.1-a îmbrăcămintei ;                            5 puncte 

                                      3.2 - materia primă  ;   -structură          5 puncte 

                                      3.3.tija acului; limba acului; corpul acului; călcâiul acului; coada 

tijei acului                                                                                    5 puncte 

                     4.      4.1 – A;          5 puncte 

                              4.2  - F;           5 puncte 

                             4.3 – A;          5 puncte 

Partea a-II-a            1.Definiţia fibrelor ;           5 puncte; 

                                 2.Clasificarea fibrelor;       10 puncte; 

                                 3.Exemple de fibre textile   5 puncte. 

                                       

          Total: 90 de puncte 


