
Material realizat de Școala Profesională Specială pentru Deficienți de Auz ”Sf. Maria”, București, în cadrul proiectului 

„SEMN – CUVÂNT – IMAGINE (SWIm) - Comunicare fără bariere pentru elevii cu deficienţe de auz", 

finanțat de Fundația ORANGE, în cadrul programului Lumea prin Culoare și Sunet 

 

1 

 

 

 Teste de antrenament 

Matematică şi Ştiinţe  

Clasa a VI-a 

Varianta 1 

Propunători: BURDUȘEL MARIA, POP MONA, STOICA FLORICA, BADEA EMILIA 

 

 

La școală 

 

  În cadrul activităţilor extraşcolare, elevii din clasa a VI-a A realizează un experiment pentru 

proiectul cu titlul „Influenţa luminii asupra dezvoltării plantelor”, iar elevii din clasa a VI-a B 

participă la amenajarea parcului şcolii.  

  

Experimentul realizat de elevii clasei a VI-a A constă în observarea, timp de o săptămână, a 

două loturi de plante din aceeaşi specie: lotul 1-martor a fost expus luminii naturale, iar lotul 2 a 

fost menţinut la întuneric. Ambele loturi de plante au fost cultivate în acelaşi tip de sol şi au fost 

udate iniţial cu aceeaşi cantitate de apă. Pe parcursul experimentului, temperatura a fost menţinută 

la 20oC şi plantele au fost udate când a fost nevoie. Zilnic, s-au înregistrat modificările apărute în 

aspectul general al plantelor din cele două loturi şi s-a măsurat lungimea fiecărei plante. La 

terminarea experimentului, elevii au făcut fotografii cu plantele din cele două loturi. (TEXTUL A) 

În fotografia 1 (Foto 1), Alexandru a putut observa cum arătau plantele la finalul experimentului.   

                 Foto 1 
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Pentru fiecare item rezolvat corect în acest test se acordă câte 6 puncte (6x15=90 puncte). 

Din oficiu, 10 puncte. 

Total: 100 puncte. 

 

 

Pentru a răspunde la cerinţele 1 - 5, citeşte textul A!  

  Pentru fiecare zi a săptămânii, Alexandru a calculat media aritmetică a lungimilor plantelor din 

fiecare lot. Astfel, el a obţinut lungimea medie a plantelor din lotul 1 martor, respectiv din lotul 2, 

pentru fiecare zi din săptămână. Apoi, Alexandru a realizat Diagrama 1. 

 

                   

   

1.  Observă cu atenție deosebirile  între aspectul plantelor din lotul 2 şi plantele dezvoltate normal, 

din lotul 1 – martor. Pe baza acestor deosebiri, notează cu ”da” în a doua coloană din tabel acele 

deosebiri care reprezintă efecte cauzate de lipsa luminii și cu ”nu” pe cele care nu au legatură cu 

mediul de dezvoltare a plantelor.  

 

Deosebiri constatate la plantele din lotul 2  Efecte cauzate de lipsa luminii  

a) tulpinile sunt mult mai lungi    

b) ghiveciul în care se află plantele din lotul 2 

este verde  

 

c) frunzele sunt slab dezvoltate  

d) tulpinile și frunzele sunt decolorate  

   

    Punctaj total  
6 puncte: Șase răspunsuri corecte 

 

Punctaj parţial  
4 puncte: Trei răspunsuri corecte și un răspuns incorect sau necompletat.  

3 puncte:  Două răspunsuri corecte și două răspunsuri incorecte sau necompletate. 

2 puncte: Un răspuns corect și trei răspunsuri incorecte sau necompletate. 

  

Punctaj zero  

0 puncte: răspuns incorect sau niciun răspuns. 
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2. Folosind Diagrama 1, completează tabelul următor:   

 

(A)    Zilele în care diferenţa dintre lungimea 

medie a plantelor din cele două loturi este 

cuprinsă între 50 mm – 100 mm  

(B) Zilele în care ritmul de creştere a 

plantelor din cele două loturi nu este 

influenţat de lumină  

 - ………….. 

 - ………….. 

 - …………… 

- ……………. 

   

 

Punctaj total  

6 puncte: Completarea corectă a celor două căsuţe ale tabelului.  

 

Punctaj parțial 

4 puncte: două variante de răspuns corecte (din aceeași căsuță sau din căsuțe diferite) 

2 puncte: o variantă de răspuns corectă 

 

 Punctaj zero  
0 puncte: Toate variantele de răspuns incorecte sau niciun răspuns. 

 

 

 

3. Maria a realizat schiţa nervurilor unei frunze. Schiţa 

este prezentată în figura alăturată. Nervurile secundare 

formează cu nervura principală unghiuri  având măsura de 

45°.  

  

                 (Fig. 1) 

 

 Citește cu atenție afirmațiile de mai jos. Pentru fiecare 

afirmație, încercuiește A dacă apreciezi că este adevărată sau 

F dacă apreciezi că este falsă:           

       

a)  A    F               Unghiul PAB are măsură egală cu 450. 

 

b)  A    F               Unghiul MAP este un unghi drept. 

 

c)  A    F                Nervurile secundare formează cu nervura principală unghiuri ascuțite.  

 
 

Punctaj total  
6 puncte: Trei răspunsuri corecte. 

 

Punctaj parțial 
4 puncte: două variante de răspuns corecte 

2 puncte: o variantă de răspuns corectă 

 

 Punctaj zero  
0 puncte: Toate variantele de răspuns incorecte sau niciun răspuns. 
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4. Pentru a măsura mărimea fizică din Diagrama 1 (axa ordonatei), se poate folosi următorul 

instrument de măsură:   

         a) cântarul  

b) cilindrul gradat  

c) rigla gradată 

d) raportorul  

 

Alege varianta de răspuns corectă! 

  

Punctaj total  
6 puncte: Răspuns corect 

Punctaj zero  
0 puncte: Răspuns incorect sau niciun răspuns. 

 

 

5. Numerotează începând cu 1 casetele de sub ilustraţiile de mai jos, pentru a indica etapele 

de dezvoltare ale unei plante.  

              (a)                                   (b)                                   (c)                                     (d) 

 

Punctaj total  
6 puncte: Numerotarea corectă a tuturor ilustrațiilor care arată etapele de dezvoltare ale broaștei.  

 

Punctaj parţial  
4 puncte: Numerotarea corectă a trei dintre ilustrații. 

3 puncte: Numerotarea corectă a două dintre ilustrații. 

2 puncte: Numerotarea corectă a uneia dintre ilustrații. 

  

Punctaj zero  
0 puncte: răspuns incorect sau niciun răspuns. 
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Pentru a răspunde la cerinţele 6 – 9, citeşte textul B!  

 Elevii clasei a VI-a B participă la amenajarea parcului din curtea şcolii, unde plantează 

diferite specii de plante ornamentale, printre care 12 puieţi de salcâm şi de pin. Puieţii sunt transportaţi 

în ghivece până la locul de plantat. Numărul puieţilor de salcâm este dublul numărului puieților de 

pin.  (TEXTUL B) 

   

6.  Calculează câți puieți de salcâm vor planta elevii dacă ei au pregătit pentru plantat în curtea 

școlii 4 puieți de pin. 

 Alege varianta corectă de răspuns! 

a) 6 

b) 8 

c) 10 

d) 5 
 

Punctaj total  

6 puncte: Răspuns corect 

Punctaj zero  

0 puncte: Răspuns incorect sau niciun răspuns. 

 

7.  Precizează cât la sută reprezintă numărul puieţilor de pin din numărul puieţilor de salcâm.  

Alege varianta corectă de răspuns! 

a) 50% 

b) 50 

c) 25% 

d) 100 

Punctaj total  

6 puncte: Răspuns corect 

Punctaj parțial 

 3 puncte: varianta parțial corectă  

Punctaj zero  

0 puncte: răspuns incorect sau niciun răspuns. 

 

8.  Dacă masa pământului dintr-un ghiveci este m = 250 g , iar densitatea sa medie este  

ρ = 2 g/cm3
 , determină volumul pământului din ghiveci.  

 

    Alege varianta corectă de răspuns! 

a) 500 cm3 

b) 125 cm3 

c) 125 

d) 300 
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Punctaj total  
6 puncte: Răspuns corect  

 

Punctaj zero  
0 puncte: răspuns incorect sau niciun răspuns. 

 

  9.   În imaginile de mai jos avem un arbore de salcâm și un arbore de pin, care face parte din 

clasa conifere 

 

  

                                                                   

 (Fig. 2)                                                                                         (Fig. 3) 

 

 

Completează enunțurile cu răspunsurile corecte: 

 

a) Figura 1 reprezintă fotografia unui arbore de ………….. 

 

b) Figura 2 reprezintă fotografia unui arbore de ………….. 

   

c) Florile de salcâm au culoarea …………. 

 

 

 

Punctaj total  
6 puncte: Completarea corectă a celor trei enunțuri.  

 

Punctaj parțial 

4 puncte: două variante de răspuns corecte  

2 puncte: o variantă de răspuns corectă 

  

Punctaj zero  

0 puncte: Toate variantele de răspuns incorecte sau niciun răspuns. 

 

   

  

 

 



Material realizat de Școala Profesională Specială pentru Deficienți de Auz ”Sf. Maria”, București, în cadrul proiectului 

„SEMN – CUVÂNT – IMAGINE (SWIm) - Comunicare fără bariere pentru elevii cu deficienţe de auz", 

finanțat de Fundația ORANGE, în cadrul programului Lumea prin Culoare și Sunet 

 

7 

 

Pentru a răspunde la cerinţele 10 - 15, citeşte textul C!  

 Schiţa parcului şcolii este reprezentată în figura 4. În punctele A, B şi C s-au plantat salcâmi. 

Triunghiul ABC este dreptunghic în B, lungimea laturii AB este egală cu 6 metri şi măsura unghiului 

ACB este egală cu 30 .° În punctul M (mijlocul laturii AC) este plantat un pin. Cateta BC are lungimea 

de 8 metri. 

                          (Fig. 4)                                 

 

 

10. Calculează perimetrul triunghiului ABM și alege varianta corectă de răspuns! 

a) 12 m 

b) 10 m 

c) 18 m 

d) 16 m 

Punctaj total  
6 puncte: Răspuns corect 

 

Punctaj zero  
0 puncte: răspuns incorect sau niciun răspuns. 

 

 

11. O albină care adună polen zboară de la salcâmul situat în punctul A (figura 4) la salcâmul din  

punctul B pe drumul cel mai scurt, cu viteza constantă v = 25 cm/s. Calculează durata acestui 

zbor. 

a) 24 s 

b) 24 m/s 

c) 25 m 

d) 30 s 

 

Punctaj total  
6 puncte: Răspuns corect 

Punctaj parțial 
  3 puncte: Răspuns parțial corect 

Punctaj zero  

0 puncte: Răspuns incorect sau niciun răspuns. 
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12. Mihai a mutat un recipient din plastic de la umbra unui copac 

din parcul şcolii şi l-a aşezat la soare. Forma recipientului s-a 

modificat, aşa cum se poate observa în imaginile alăturate. Identifică 

ce fenomen fizic a avut loc.   

a) dizolvarea 

b) dilatarea 

c) fierberea 

d) topirea 

 

 

13. Aria triunghiului dreptunghic ABC este egală cu : .................. . 

Alege varianta corectă de răspuns! 

a) 20 cm 

b) 30 cm2 

c) 24  

d) 24 m2 

 

Punctaj total  
6 puncte: Răspuns corect  

Punctaj parțial 
  3 puncte: Răspuns parțial corect 

Punctaj zero  
0 puncte: răspuns incorect sau niciun răspuns. 

 

 

14. Scrie în casete DA pentru enunţul pe care îl consideri adevărat și NU pentru enunţul pe 

care îl consideri incorect.  

 

  a) Școala mea se găsește în București.  

 

  b) Pinul este un arbore din clasa coniferelor.   

 

  c) Forma de relief caracteristică orașului București  este podișul. 

 

 

Punctaj total  
6 puncte: Trei răspunsuri corecte 

Punctaj parţial  
4 puncte: Două răspunsuri corecte și un răspuns incorect sau necompletat.  

3 puncte: Un răspuns corect și două răspunsuri incorecte sau necompletate. 

Punctaj zero  
0 puncte: răspuns incorect sau niciun răspuns. 
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15. În imaginea alăturată este arătat orașul București. 

 Citește cu atenție afirmațiile de mai jos. Pentru fiecare 

afirmație, încercuiește A dacă apreciezi că este adevărată sau 

F dacă apreciezi că este falsă: 

 

a)  A    F              Orașul București este capitala României. 

 

b)  A    F           Orașul București se află în partea de nord a României. 

 

c)  A    F            Clima în capitală este o climă temperat-continentală, specifică României. 
  

 

Punctaj total  
6 puncte: Răspuns corect: a) A; b) F; c) A. 

Punctaj parțial 
4 puncte: două variante de răspuns corecte 

2 puncte: o variantă de răspuns corectă 

 Punctaj zero  
0 puncte: Toate variantele de răspuns incorecte sau niciun răspuns. 

 

 

                                                                     

 

 

FELICITĂRI, AI AJUNS LA 

SFÂRŞITUL TESTULUI! 


