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

 
TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ 

DISCIPLINA BIOLOGIE 
CLASA a IX a 

 
Petru 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                                                                                                                     (50 de puncte)   
1. Coloana A cuprinde exemple de categorii trofice, iar coloana B exemple de reprezentanţi ai 
grupelor respective. Asociaţi fiecărei cifre din coloana A, litera corespunzătoare din coloana B.             
                      12 puncte        
  A                                                                                  B 
 1. descompunători                                                     a. omizile 
 2. producători                                                            b. ciocănitorile 
 3. consumatori primari                                              c. algele 
 4. consumatori secundari                                          d. bacteriile din sol       
                                                                                                                                                                 
2. Coloana A cuprinde exemple de reprezentanţi ai regnului animal, iar coloana B grupele cărora 
aparţin reprezentanţii respectivi. Scrieţi, în spaţiul liber din dreptul fiecărei cifre din coloana A, 
litera corespunzătoare din coloana B.                                                                                    10 puncte      
                   A                                                                             B 
      1. delfinul                                                         a) amfibieni 
      2. salamandra                                                  b) mamifere 
      3. broasca testoasă                                         c) viermi laţi 
      4. râma                                                              d) reptile 
      5. tenia                                                                     e) viermi inelaţi 
 
3. Coloana A cuprinde exemple de organe, iar coloana B sisteme cărora aparţin acestea. Scrieţi, în 
spaţiul liber din dreptul fiecărei cifre din coloana A, litera corespunzătoare din coloana B.  8 puncte 
                   A                                                                             B 
       1. rinichi      a) respirator 
       2. inimă      b) circulator 
       3. ficat      c) excretor 
       4. plamâni      d) digestiv 
               e) reproducător 
II. Alegeţi varianta corectă de răspuns. Este corectă o singură variantă.            10 puncte 
1. Biotopul reprezintă totalitatea factorilor: 

a) biotici;  b) abiotici;  c) fizici;  d) chimici. 
2. Cel mai lung segment al tubului digestiv la mamifere este: 
      a) faringele; b) esofagul;  c) intestinul subţire;  d) intestinul gros 
3. Organismele care nu au nucleu individualizat se numesc:  
      a) procariote ;  b) unicelulare ;  c) eucariote ;  d) pluricelulare. 
4. Frunzele sunt verzi pentru că ele conţin: 
      a) substanţe de rezervă; b) stomate;  c) cloroplaste;    d) celule secretoare. 
5. Nucleul este constituentul celulei cu rol în:  
a) protejarea celulei; b) înmulţirea celulară;    c) pătrunderea substanţelor în celulă;   
d) distrugerea celulelor
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III. Adevarat sau fals. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi, în spaţiul din dreptul cifrei 
corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă, scrieţi, în spaţiul din 
dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să 
devină adevărată. În acest scop, folosiţi informaţia ştiinţifică adecvată. Nu se acceptă folosirea 
negaţiei.                                            10 puncte 
              
___1. Experienţele de laborator cu populaţii de microorganisme constituie dovezi indirecte ale 
evoluţiei. 
 
___2. Consumatorii sunt organisme heterotrofe. 
 
___3. Căile urinare sunt uretere, uretră şi vezică urinară. 
 
___4. Micorizele sunt asociaţii între rădăcinile unor arbori şi flori. 
 
PARTEA a II a                               40 puncte 
 
1. Scrieţi noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare, astfel încât 
aceasta să fie corectă.                                                                                                             10 puncte            
a) Celula este unitatea ………………… şi ……………………. a organismului. 

b) Componentele principale ale unei celule sunt: …………………., ………………... şi ………………….  

2. Sistemul digestiv: Enumeraţi în ordine componentele sistemului digestiv.                      10 puncte 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………… 
 
3. Poluarea constă în impurificarea mediului cu diferite substanţe datorită activităţilor umane. 
 a) Precizaţi o sursă majoră de poluare din zona în care locuiţi.                                  5 puncte        
 b) Ce efecte de poluare aţi observat într-o livadă, grădină de legume sau o cultură de 
cereale?                                                                                                 
  6 puncte 
 c) Identificaţi trei măsuri de limitare şi eliminare a poluării dintr-un agrosistem.      9 puncte 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Succes! 
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TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ 
BAREM DE EVALUARE ŞI 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  (50 de puncte) 
 
1. Se acordă câte 3p. pentru fiecare răspuns corect:  

1d;  2c;  3a;  4b.                   4 x 3p.= 12 puncte 
 
2. Se acordă câte 2p. pentru fiecare răspuns corect:   

1b;  2a;  3d;  4e;  5c.                   5 x 2p.= 10 puncte 
 
3. Se acordă câte 2p. pentru fiecare răspuns corect: 

1c;  2b;  3d;  4a.          4 x 2p.= 8 puncte 
                                                     
II. Se acordă câte 2p. pentru fiecare noţiune corectă :  
1b;  2c; 3a; 4c;  5b.                   5 x 2p.= 10 puncte 
                                          
III. Se acordă câte 2 p. pentru răspunsul corect : 
1F;  
2A; 
3A; 
4F.                      4 x 2p.= 8 puncte 
Se acordă 1p. pentru modificarea corectă a afirmaţiei false.                                                               
6. Experienţele de laborator cu populaţii de microorganisme constituie dovezi directe ale 

evoluţiei. 
4. Micorizele sunt asociaţii între rădăcinile unor arbori şi ciuperci.                    
____                                                                                                                           2 x 1p.= 2 puncte  

 
PARTEA a II-a (40 de puncte) 
1. Se acordă câte 2p. pentru fiecare noţiune corectă:  

structurală, funcţională, membrană, citoplasmă, nucleu.            5 x 2p. = 10 puncte 
 

2. Se acordă câte 1p. pentru fiecare componentă corectă a tubului digestiv:  
cavitate bucală(gură), esofag, stomac, ficat, vezică biliară, pancreas, intestin subţire, apendice, 
rect.                                                                                                                  10 x 1p. = 10 puncte 

                
3. Poluarea: 

a) Precizarea unei  surse majore de poluare din zona în care locuiesc elevii.                    5 puncte 
b) Identificarea efectelor de poluare dintr-o livadă, grădină de legume sau o cultură de cereale. 6 
puncte 
c) Identificarea a  trei măsuri de limitare şi eliminare a poluării dintr-un agrosistem.       9 puncte 
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MATRICEA DE SPECIFICAŢII 
BIOLOGIE – Clasa a IX-a 

Competenţe 
corespunzătoare 

nivelurilor 
taxonomice 

 
Conţinuturi 

Achiziţia 
informaţiei Înţelegere Aplicare Analiză Sinteză Evaluare 

 
I. Diversitatea lumii vii 
 

 
x 

 
x 

  
x 

  

 
II. Celula - unitatea 
structurală si 
functională 
a vietii - Structura, 
ultrastructura si rolul 
(enunţare funcţiei fără 
descrierea mecanismelor) 
componentelor celulei 
 

 
 
 
x 

 
 
 
x 

 
 
 
x 

 
 
 
x 

  

 
III. Anatomie umană 

- sistem digestiv 
- sistem circulator 
- sistem respirator 
- sistem excretor 
- sistem 

reproducător 
 

 
x 
x 
x 
x 
 
x 

 
x 
x 
x 
x 
 
x 

 
x 
 
 
 
 
x 
 

 
 
 
x 

  

 
IV. Ecosistemul  

- biotop 
- biocenoză 

 

  
 
x 
x 

    

 
V. Omul şi echilibrele 
naturale 
 

   
x 

 
x 

  

 
VI. Relaţii trofice în 
ecosisteme 
 

  
x 
x 
x 

 
x 
 

 
x 
x 
 

 
x 
 

 

                                                                                                                                  
                                                                                                                    Profesor de biologie,           
                                           _______________________ 
  


