
 

EXAMENUL FINAL ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL ŞI EDUCAŢIA ELEMENTARĂ

Anul şcolar 2013/2014

TESTUL COMBINAT
din ştiinţele naturale şi sociale

INDICAŢII DE LUCRU PENTRU TEST

• În faţa ta se află testul combinat din ştiinţele naturale şi sociale cu exerciţiile din domeniul 
biologiei, istoriei, geografiei, fizicii și chimiei. Testul care trebuie să îl rezolvi are 20 de exerciţii, 
iar pentru a-l rezolva sunt prevăzute 120 de minute. Mai întâi citeşte atent fiecare exerciţiu şi 
gândeşte-te la ce se cere în el. 

• Citeşte atent textul fiecărui exerciţiu deoarece în el este explicat modul în care trebuie să 
răspunzi. În decursul rezolvării exerciţiului poţi folosi creionul şi guma. În timpul lucrului 
nu ai voie să foloseşti calculatorul de buzunar şi telefonul mobil.

• În pătratul care se află de partea dreaptă a exerciţiului nu trebuie să scri nimic, acesta este 
locul prevăzut pentru scrierea numărului de puncte.

• Pe această şi pe ultima pagină nu trebuie să scri nimic.
• Testul trebuie completat cu pixul (creion chimic). În timpul lucrului poţi să foloseşti creionul 

şi guma. Exerciţiile rezolvă-le mai întâi folosind creionul deoarece aşa ai posibilitatea să-ţi 
corectezi greşeala, în caz că ai observat că ai făcut vreo greşeală.

• Înainte de a preda testul, verifică încă odată răspunsurile, iar apoi scrie-le cu pixul.
• Răspunsul care este scris doar cu creionul nu va fi recunoscut, precum nici răspunsurile care 

sunt corectate sau şterse cu pixul.
• Dacă termini mai devreme, predă testul profesorului de serviciu şi ieşi în linişte ca să nu îi 

deranjezi pe ceilalţi.

Vă dorim mult succes la examen!
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1. Substanţele trecute în coloana din stânga sunt la temperatura de -10°C , iar presiunea atmosferică este 
normală. Care este starea de agregare a fiecărei substanţe la temperatura respectivă?

Scrie pe linii literele corespunzătoare.

1. _____ apa;   a) stare gazoasă;

2. _____ mercurul;  b) stare lichidă;

3. _____ oxigenul;  c) stare solidă;

4. _____ benzină.

2. Două baterii de câte 1,5V trebuie legate, astfel încât să se obţină un izvor cu forţa electromotorică de 3V.

Încercuieşte litera dedesubt de imaginea care reprezintă bateriile legate corect.

а) b) c) d)
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3. Legea lui Ohm, pentru un circuit complet, se enunţă astfel:

Intensitatea curentului I dintr-un circuit este proporţională cu forţa electrică a izvorului E, dar este 
invers proporţională cu suma r-ului interior şi a rezistenţei exterioare R.

Care dintre expresii corespunde acestei legi?

а) R rI
E
+=

b) 
R
UI =

c) EI
R r

=
+

d) R rE
I
+=

e) U = E + I · r

Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.

4. S-au notat cu A şi B două caracteristici fizice ale undei redate în imagine. 
Valorile de pe axele X şi Y sunt exprimate în metri.

Scrie litera corespunzătoare pe linii.

1. Cu litera A este este notată ____.  a) frecvenţa;

2. Cu litera B este este notată ____.  b) lungimea undei;

       c) amplitudinea;

       d) perioada.
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5. Care dintre elementele oferite este la temperatura camerei în stare solidă, nu conduce energia electrică 
și formează oxizi acizi? 

а) fierul   

b) azotul      

c) natriul  

d) sulful   

e)calciul    

Încercuiește litera din fața răspunsului exact.  

6. Leagă noțiunile din coloana din stânga cu descrierea corespunzătoare din coloana din dreapta.   

Scrie litera corespunzătoare pe liniile goale.   

1. ___ inflamabilitate  а) proprietate fizică 

2. ___ ardere   b) schimbare fizică   

3. ___ solubilitate  c) proprietate chimică   

     d) schimbare chimică   

7. Leagă elementele și repartizarea electronilor în învelișul atomilor acestora cu descrierile corespunzătoare 
din coloana din dreapta. 

Scrie litera corespunzătoare pe liniile goale. 

1. ___ litiu, K2 L1 а) în starea elementară este în forma moleculelor diatomice  

2. ___ fluor, K2 L7 b) în combinațiile ionice este întotdeauna cation (+3) 

3. ___ neon, K2 L8 c) în combinațiile ionice este întotdeauna cation (+1)   

    d) din punct de vedere chimic este inert (slab reactiv) 
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8. Materialul ereditar se găsește în:  

а) lizozom;

b) nucleu;

c) ribozom;

d) centrioli.

Încercuiește litera din fața răspunsului exact.     

9. Din care animale zburătoare își trag originea păsările?  

а) pești;  

b) broaște;   

c) mamifere;    

d) reptile.    

Încercuiește litera din fața răspunsului exact.   

10. Prin ce fel de contact se transmit sifilisul și gonoreea (blenoragia)? 

а) discuție

b) strângerea de mână

c) îmbrățișare

d) contact sexual

Încercuiește litera din fața răspunsului exact.  

11. Prin spălarea minimalizăm posibilitatea îmbolnăvirii de: 

а) malarie;

b) anemie;

c) gălbinare;

d) AIDS (Sida).

Încercuiește litera din fața răspunsului exact. 

12. Receptorii simțului văzului se găsesc în: 

а) coroidă;

b) retină;

c) cornee;

d) sclerotică.

Încercuiește litera din fața răspunsului exact.  
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13. Care continent este cel mai dens populat?   

а) America de Nord

b) Africa

c) Europa

d) Australia

Încercuiește litera din fața răspunsului exact.  

14. Învelișul acvatic al Pământului se numește:

а) hidrosferă

b) litosferă

c) atmosferă

d) biosferă

Încercuiește litera din fața răspunsului exact.    

15. Leagă bogățiile naturale ale Serbiei  cu regiunile în care se găsesc.  

Scrie litera corespunzătoare pe liniile goale.  

1. ___ antimoniu а) regiunea Carpaților  

2. ___ cupru  b) Podrinje  

3. ___ țiței  c) ținutul Kopaonikului 

    d) Voivodina   
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16. Privește harta geografică. 

Leagă continentele cu zonele de căldură în care acestea  se găsesc.     

Scrie litera corespunzătoare pe liniile goale.   

1. ___ Europa  а) zona caldă, temperată de sud și rece de sud    

2. ___ Africa  b) zonă caldă și temperată de sud   

3. ___ Australia   c) zonă temperată de nord și rece de nord   

    d) zona temperată de nord, caldă și temperată de sud 
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17. Una dintre cele mai importante urmări ale Revoluţiei din Octombrie din Rusia din anul 1917 a fost:  

а) atentatul anarhiştilor asupra ţarului Alexandru II Romanov;  

b) conducătorul bolşevicilor, Lenin, a fost nevoit să părăsească ţara;  

c) victoria Puterilor Centrale în Primul Război Mondial;    

d) schimbarea orânduirii de stat şi sociale.  

Încercuieşte litera din faţa răspunsului exact.       

18. Leagă noţiunea dată din coloana din stânga cu semnificaţia ei din coloana din dreapta.    

Scrie litera corespunzătoare pe liniile date.

1. ___democraţie а) Adunarea populară   

2. ___declaraţie  b) declaraţie festivă de o importanţă specială 

3. ___ hegemonie c) asociaţie secretă     

    d) domnia poporului  

    e) dominaţie

19. Citeşte cu atenţie izvorul istoric:     

„Articolul 1. Japonia recunoaşte şi respectă rolul conducător al Germaniei şi Italiei în formarea 
noii orânduiri în Europa.

Articolul 2. Germania şi Italia recunosc şi respectă rolul conducător al Japoniei în formarea noii 
orânduiri în spaţiul întins al Asiei”.

Când a luat naştere acest acord de alianţă?   

a) în preajma Primului Război Mondial        

b) în timpul Primului Război Mondial         

c) la începutul Celui de-al Doilea Război Mondial      

d) la sfârşitul Celui de-al Doilea Război Mondial       

Încercuieşte litera din faţa răspunsului exact.    
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20. Pe diagramele de mai jos este exprimată procentual prezenţa diferitelor profesii ale locuitorilor 
regatului iugoslav în perioada dintre anii 1921 şi 1931.      

Priveşte cu atenţie ambele diagrame şi răspunde la întrebare.      

Care profesie a fost procentual în anul 1931 mai puţin prezentă decât în anul 1921?

а) agricultura

b) industria şi meşteşugăritul

c) comerţul şi circulaţia

d) serviciile publice şi armata

e) alte profesii

Încercuieşte litera din faţa răspunsului exact.      

Total locuitori conform claselor de profesii
(recensământul din 1921)

10%
4% 4% 3%

79%

agricultura

industria şi
meşteşugăritul
comerţul şi
circulaţia
serviciile publice
şi armata
alte profesii

agricultura

industria şi
meşteşugăritul
comerţul şi
circulaţia
serviciile publice
şi armata
alte profesii

Total locuitori conform claselor de profesii
(recensământul din 1931)

11%
5% 4% 3%

77%


