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Nume şi Prenume elev:……………………….…………                       
Data susţinerii testului: ………………….. 
Clasa: ……………………………. 

 
TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ  

DISCIPLINA BIOLOGIE 
CLASA a V-a  

 
- 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                                                                                                                     (45 de puncte) 
 
1. Coloanele A și C cuprind exemple de viețuitoare, iar coloana B medii de viață. Scrieți, în 

spațiul liber din dreptul fiecărei cifre din coloanele A și C, litera corespunzătoare din coloana B. 
A                                                     B                                   C 

__ 1. Delfinul     a) Delta Dunării   5. __ Stuful 

__ 2. Ursul      b) Câmpia    6. __ Bradul 

__ 3. Pelicanul c) Pădurea 7. __ Alge roșii

__ 4. Iepurele     d) Marea Neagră   8. __ Macul 

                           e) Peștera                   16 puncte 

2. Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare, numerotate cu cifre de la 1 la 4. Dacă apreciaţi că afirmaţia 
este adevărată, scrieţi, în spaţiul din dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A, dacă este 
falsă, scrieţi, litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. 
Afirmaţia modificată se scrie în spaţiul de sub afirmaţia falsă pe care o modificaţi.  

 
1. …… Plantele asigură oxigenul necesar vieţii. 
 
2. …… Plantele îşi prepară hrana la întuneric. 
 
3. …… Iarna, toate plantele mor. 
 
4. …….Insectele au rol important în înmulţirea plantelor.                          14 puncte 

 
3. Pentru itemii 1, 2, 3, 4, 5 încercuiţi litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o 

singură variantă de răspuns. 
1. Fructul se formează din: 
a) floare  b) seminţe  c) rădăcini  d) tulpini        3 puncte 
2. Majoritatea plantelor se înmulţesc prin:   
a) tulpină  b) seminţe    c) fructe  d) frunze               3 puncte 
3. Arborii sunt plante: 
a) ierboase        b)lemnoase         c) fără flori         d) suculente                 3 puncte 
4. În urma preparării hranei plantele elimină: 
a) oxigen  b) azot   c) dioxid de carbon    d) petrol                3 puncte 
5.  Plantele caracteristice zonelor deşertice sunt: 
a) nuferii  b) stejarii  c) cactuşii  d) garoafa                     3 puncte 
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PARTEA a II-a                                                                                                             (45 de puncte) 
Rezolvarea completă a cerinţelor din PARTEA a II-a a testului se realizează, pe foaia de test, în 
spaţiul repartizat rezolvării acestora. 
1. Se  dă următoarea strofă: 

“Printre stuful ce se mişcă, iat-o luntre vânătoare! 
  Şerpii lungi se-ncolăcesc, sub a nuferilor floare; 
  Raţele prin moşunoaie, după trestii se ascund, 
  Şi pe sus nagâţii ţipă, lişiţele se dau la fund.”   (“Balta” – Vasile  Alecsandri) 

Se cere să: 
a. identificaţi plantele, enumerate în strofa de mai sus: 

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

...................................................................................................... 
b. identificaţi animalele, enumerate în strofa de mai sus: 

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

................................................................................................... 
c. stabiliţi cărui tip de mediu de viaţă aparţine balta: 

....................................................................................... 
d. formulaţi o concluzie în legatură cu relaţia dintre animale şi plante: 

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

..............................................................................                                                     20 puncte 
 
2. a) Imaginaţi-vă că realizaţi o excursie în pădure. Enumeraţi trei acţiuni care vă sunt interzise în 

pădure. 

        1. …………………………………………………………………………………….………….. 

        2. …………………………………………………………………………….………………….. 

        3. ………………………………………………………………………………...……………… 

                                                                                                                                                 9 puncte 
   b)  Cum puteţi interveni pentru îngrijirea plantelor din curtea școlii? Dați exemple de trei astfel de 

acțiuni. 

        1. …………………………………………………………………………………….………….. 

        2. …………………………………………………………………………….………………….. 

        3. ………………………………………………………………………………...……………… 

                                                                                                                                                 9 puncte 
    c) Exprimați în aproximativ trei fraze, un punct de vedere personal, privind necesitatea protejării 

plantelor.

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

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

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

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

                          7 puncte 

Succes!  
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TEST DE EVALUARE INITIALĂ 
BAREM DE EVALUARE SI DE NOTARE 

 
• Se punctează oricare alte formulări/ modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor. 
• Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu se acordă fracţiuni 

de punct. 
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea punctajului total acordat pentru 

test la 10. 
 
 

PARTEA I (45 de puncte) 
 

1. Se acordă câte 2p. pentru fiecare răspuns corect:  
1d;  
2c;  
3a;  
4b;  
5a; 
6c; 
7d, 
8b.                                         8 x 2p.= 16 puncte 

 
2. Pentru itemii 1-4 se acordă câte 3 p. pentru fiecare răspuns corect:  

 1A; 
 2F; 
 3F; 
 4A.                                                                                                             4 x 3p. = 12 puncte 
Se acordă 1p. pentru modificarea corectă a afirmaţiei false.                                                               
2. Plantele îşi prepară hrana la lumină. 
3. Unele plante intră în repaus vegetativ. 

                                                                                                                                   2 x 1p.= 2 puncte  
 
3. Pentru itemii 1 – 5, se acordă câte 3p. pentru fiecare răspuns corect: 

1 a;  
2 b;  
3 b;  
4 a;  
5 c.                                                                                                                5 x 3p.=15 puncte 

 
PARTEA a II-a (45 de puncte) 
1. 
a) Identificarea plantelor: stuf, nuferi, trestii                                                            3 x 3p. = 9 puncte                                    
b) Identificarea animalelor: şerpi, raţe, nagâţi, lişiţe                                              4 x 2p. = 8 puncte                                    
c) Identificarea  tipului de mediu de viaţă: acvatic                                                                2 puncte 
d) Formularea concluziei în legătură cu relaţia dintre plante şi animale.                                  1 punct 
                                                                                                                                               20 puncte 
 
2. 
a) Enumerarea a trei acţiuni.                              3 x 3p.= 9 puncte 
b) Enumerarea a trei acţiuni de îngrijire a plantelor din curtea şcolii.                      3 x 3p.= 9 puncte 
c) Exprimarea punctului de vedere personal privind necesitatea protejării plantelor              7 puncte 
                                                                                                                                               25 puncte  
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                                                                                  Profesor de biologie, 
                                    __________________________________

    
 

  


