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Teste de antrenament 

Matematică şi Ştiinţe  

Clasa a VI-a 

Varianta 2 

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

 

  

  

 

Parcul Naţional Cozia  

 

                          

  Parcul Naţional Cozia este una dintre cele mai frumoase rezervaţii naturale din ţara noastră. 

Situat în partea central-sudică a Carpaţilor Meridionali, pe Valea Oltului, el reprezintă o atracţie turistică 

pe toată perioada anului.  

Administraţia Parcului Naţional Cozia a iniţiat diverse proiecte, studii şi cercetări, prin atragerea 

unor institute şi personalităţi cunoscute din domeniul ştiinţelor naturii. Subiectele de cercetare sunt: 

habitate naturale, procese ecologice, distribuţia speciilor, asociaţii vegetale şi animale, fauna din defileul 

Oltului etc.  (TEXTUL A) 

 

  

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

Din oficiu, 10 puncte. 

Total: 100 puncte. 
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Pentru a răspunde la cerinţele 1 - 5, citeşte textul A!  

  

În perioada 2009 - 2012, de la staţia meteorologică de pe vârful Cozia s-au raportat următoarele 

temperaturi extreme ale aerului, măsurate în luna martie:  

Anul  2009  2010  2011  2012  

Temperatura minimă (oC)  0  - 16  - 10  6  

Temperatura maximă (oC)  11  20  15  10  

 

 1.  Cea mai mică temperatură a aerului a fost raportată în anul:  

a) 2009  
b) 2010  
c) 2011  
d) 2012  

  

Punctaj total  
6 puncte: Răspuns corect 

Punctaj zero  
0 puncte: Răspuns incorect sau niciun răspuns.  
   

2. Media aritmetică a temperaturilor maxime înregistrate în intervalul 2009 – 2012, măsurate în luna 

martie, este:  

a) – 20 oC  
b) –  5oC  
c) 14 oC  
d) 16 oC 
 

 Punctaj total  

6 puncte: Răspuns corect 

Punctaj zero  

0 puncte: Răspuns incorect sau niciun răspuns. 

    

3. Diferenţa dintre temperatura maximă şi cea minimă, măsurate în luna martie a anului 2010 a fost de:  

a) 4 oC  
b) 10 oC  
c) 20 oC  
d) 36 oC  

   

 Punctaj total  
6 puncte: Răspuns corect 

Punctaj zero  
0 puncte: Răspuns incorect sau niciun răspuns. 
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4. 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            Parcul Naţional Cozia este una dintre cele mai frumoase rezervaţii naturale din ţara noastră. 

 

b)  A    F          Parcul Naţional Cozia este situat în partea central-sudică a Carpaţilor Orientali. 

 

c)  A    F           Parcul Naţional Cozia reprezintă o atracţie turistică pe toată perioada anului.  

 
 

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. 

 

  

5. La munte, vremea este mai răcoroasă și deseori ploioasă. Urmărește desenul de mai jos și 

completează cu răspunsul corect! 

  

 Din nori poate să cadă pe Pământ …………………..… 

 

  
                                       vântul                zăpada                                  ploaia                                   grindina 

  

 

 

Răspunde la întrebarea de mai sus prin alegerea variantei A (adevărat) sau F (fals).  

 

a) A   F        vântul 

b) A   F        zăpada  

c) A   F        ploaia 

d) A   F        grindina 
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Punctaj total  
6 puncte: Patru 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. 

 

 

  

Pentru a răspunde la cerinţele 6 – 10, citeşte textul B!  

  

 Conform legislației ariilor naturale protejate, a conservării habitatelor naturale, a florei și faunei 

sălbatice, un parc național ” are drept scop protecția și conservarea unor eșantioane reprezentative pentru 

spațiul biogeografic național, oferind posibilitatea vizitării în scopuri științifice, educative, recreative și 

turistice.”  Parcul Național Cozia este o arie naturală protejată de categoria a II-a, constituită în special 

pentru conservarea ecosistemelor și recreere. 

Parcul Naţional Cozia are o suprafaţă totală de 17 000 ha. În parc, trei echipe de cercetători, 

denumite echipa Alfa, echipa Beta şi echipa Gamma, îşi desfăşoară activitatea de cercetare ştiinţifică pe 

o suprafaţă de 7 000 ha, împărţită în trei sectoare. Echipele studiază flora, fauna şi factorii de mediu din 

aceste sectoare.  (TEXTUL B) 

  

    

6. Calculează aria suprafeţei care face parte din Parcul Naţional Cozia și care nu a fost destinată 

cercetării științifice a celor trei echipe de cercetători.   

    Alege varianta corectă de răspuns! 

 

a)  10 000 ha 

b)  7000 ha 

c)  10 000 

d)  17 000 ha 
 

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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7. Un membru important al echipei Alfa este un câine care se numește Rex. 

Completează, în casete, denumirea părţilor componente principale ale corpului câinelui, 

corespunzătoare săgeţilor.  

 

 

 

 

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. 

 

8. 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       Parcul Naţional Cozia are o suprafaţă totală de 17 000 ha. 

 

b)  A   F       Parcul Național Cozia este o arie naturală protejată de categoria a III-a, constituită în special 

pentru conservarea ecosistemelor și recreere. 

 

c) A  F     Un parc național are drept scop distrugerea  unor eșantioane reprezentative pentru spațiul   

biogeografic național. 

 
 

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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9. Echipa Gamma a luat o probă de sol cu densitatea de 3,5 g/cm3 și volumul de 250 cm3. 

Calculează masa probei de sol respective și alege varianta corectă de răspuns: 

 a)  875 g 

b)  1000 g 

c)  500 g 

d) 875 

 

Punctaj total  

6 puncte: Răspuns corect 

Punctaj parțial 

3 puncte: Răspuns parțial corect  

Punctaj zero  

0 puncte: răspuns incorect sau niciun răspuns. 
 

   

10. Pădurile din Parcul Naţional Cozia sunt constituite majoritar din fag.                    

 

   În figura de mai jos (figure 1), este reprezentată schematic o frunză 

de fag. Scrie, în spaţiul marcat din dreptul săgeţilor, denumirea părţilor 

componente ale frunzei.   

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variante de răspuns: pețiol, limb, teacă, nervură. 

  

FRUNZĂ DE FAG 



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 
 

  

Punctaj total  
6 puncte: Denumirea corectă a tuturor celor patru părți componente ale frunzei și corelarea lor cu 

desenul.  

 

Punctaj parţial  
4 puncte: Denumirea corectă a trei părți componente ale frunzei și corelarea lor cu desenul. 

3 puncte: Denumirea corectă a două părți componente ale frunzei și corelarea lor cu desenul.  

2 puncte: Denumirea corectă a unei părți componente ale frunzei și corelarea lor cu desenul. 

  

Punctaj zero  
0 puncte: răspuns incorect sau niciun răspuns. 
 

   

  

Pentru a răspunde la cerinţele 11 - 15, citeşte textul C! 

  

 

  Un grup de copii a fost invitat să se alăture echipelor de 

cercetători. Copiii primesc o schiţă a traseelor parcurse de fiecare 

echipă. Schiţa este reprezentată în figura alăturată.  

  Echipa Alfa parcurge traseul A-B-D,  echipa Beta se 

deplasează pe drumul AD, perpendicular pe BC, iar echipa 

Gamma merge de la A la D, trecând prin punctul C.                         

 Se ştie că triunghiul ABC este echilateral cu latura de 6 km.   

                     (TEXTUL C) 

     

11. Demonstrează că echipa Alfa şi echipa Gamma parcurg trasee de lungimi egale. Aceste lungimi sunt 

de : 

a) 6 km 

b)  9 km 

c) 9 

d) 12 km 

 

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. Echipa Alfa parcurge în 3 ore (h) traseul A-B-D, cu o viteză medie de 3 km/h, iar echipa Gamma 

parcurge traseul A-C-D în 4 ore. Calculează viteza medie cu care se deplasează echipa Gamma, ştiind 

că lungimile celor două trasee sunt egale.  

 

a) 2,25 km/h 

b) 2,25 

c) 3 km/h 

d) 2 km/h 

 

Punctaj total  
6 puncte: Răspuns corect 

Punctaj parțial 
3 puncte: Răspuns parțial corect  

Punctaj zero  
0 puncte: Răspuns incorect sau niciun răspuns. 
 

     

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

dezvoltare ale unei broaşte. Alege corespondențele corecte! 

 

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

 

 

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

 

Punctaj parţial  
4 puncte: Numerotarea corectă a trei sau patru 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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14. Parcul Național Cozia se găsește în Județul: 

 

a) Prahova 

b) Vâlcea 

c) Gorj 

d) Ilfov 

Notează cu un ”x” varianta corectă de răspuns! 

 

 

Punctaj total  

6 puncte: Răspuns corect 

Punctaj zero  

0 puncte: Răspuns incorect sau niciun răspuns. 

 

    

15. Numește forma de relief în care se află Carpații Meridionali, zonă în care găsim și Parcul Național 

Cozia. 

 

a) câmpie 

b) deal 

c) podiș 

d) munte 

 

Notează cu un ”x” varianta corectă de răspuns! 

 

 

Punctaj total  

6 puncte: Răspuns corect  

Punctaj zero  

0 puncte: Răspuns incorect sau niciun răspuns. 

 

  

 

  

 FELICITĂRI, AI AJUNS LA SFÂRŞITUL 

TESTULUI!  

 

  

 


