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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!

 



1. În imagine este prezentat un corp legat de un arc elastic. Corpul se află pe o suprafață aspră și este 
prezentat în momentul în care se mișcă spre poziția de echilibru. Unele din forțe care acționează 
asupra corpului sunt numerotate. 

а) Cu ce număr este numerotată forța elastică?

Răspuns: __________

b) Cu ce număr este numerotată forța gravitațională?

Răspuns: __________

2. a) Care este cea mai mică valoare a diviziunii de pe scala termometrului din
imagine? 

Răspuns: _______________ 

b) Ce temperatură reprezintă termometrul din imagine?

Răspuns: _______________ 

c) Care este intervalul de măsură al termometrului din imagine?

Răspuns: _______________

Alăturat valorii numerice, scrie și unitatea de măsură.

3. Care este tensiunea la capeții becului cu rezistența electrică 5 Ω, dacă prin el trece curentul electric cu 
intensitatea 0,3 А?
În procedeul de rezolvare a problemei scrie formula corespunzătoare și pe lângă valoriile numerice 
mai scrie și unitățile de măsură.
Prezintă procedeul.

Răspuns: _______________________

4. Băiatul cu greutatea de 200 N stă pe balansoar la distanța de 2 m față de punctul de suport a balansoarului. 
La ce distanță de punctul de suport al balansoarului trebuie să se așeze tatăl lui cu greutatea de 800 N, 
încât balansoarul să fie în echilibru? 
Prezintă procedeul.

Răspuns: _____________

Alăturat valorii numerice, scrie și unitatea de măsură.
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1. Completează propoziţia.

Amestecurile omogene au şi denumirea de _______________. 

2. În urma adăugării oxidului acid în apă, reacţia chimică a acestuia cu apa o putem determina astfel 
încât o picătură de soluţie obţinută:

а) colorează hârtia de turnesol albastră în roşu;

b) colorează hârtia de turnesol roşie în albastru;

c) schimbă culoarea atât hârtiei de turnesol roşie cât şi albastre.

Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.

3. Care sunt două monozaharide ce se obţin prin hidroliza zaharozei?

Răspuns:  1. _______________________

 2. _______________________

4 CHIMIE



1. Completează propoziţia.

Pentru ca urzica să poată produce hrană pentru menţinerea funcţiilor  vitale, în celulele din frunzele 
ei trebuie să se efectueze procesul care se numeşte ________________________________.

2. Persoana de sex femenin are doi cromozomi X.

а) Persoana a moştenit ambii cromozomi X de la un părinte.

b) Persoana a moştenit ambii cromozomi X de la mamă.

c) Persoana a moştenit ambii cromozomi X de la tată.

d) Persoana a moştenit un cromozom X de la mamă, iar celălalt de la tată.

Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.

3. În timpul erelor geologice diferite a avut loc evoluţia biologică pe Pământ. Observă atent imaginile date 
şi răspunde care organism a apărut în era străveche (în era geologică străveche).

1 2 3 4

Încercuieşte numărul de sub imaginea corespunzătoare.

4. Ce termen trebuie să folosească ecologul pentru a descrie transformarea treptată a unei livezi într-o 
pădure? 

а) succesiunea

b) introducerea

c) restaurarea

d) adaptarea

Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.

5. Scrie pe liniile date  termenii pentru ca să primeşti un text exact.

Termenii:

STOMAC, MITOCONDRIE, INTESTINUL GROS, CAVITATEA BUCALĂ, INTESTINUL SUBŢIRE

Când mâncăm o bucată de pâine, procesul de digestie începe în _____________________________, 

şi se continuă în _____________________________. 

Digestia hranei se termină în _____________________________.  
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1. În coloana stângă, sunt enumerate punctele cardinale principale, iar în coloana dreaptă, semnele lor 
internaționale. Scrie litera corespunzătoare pe linii.

1. ___ sud  a) E

2. ___ vest  b) N

3. ___ est  c) S

4. ___ nord  d) W

2. Scriind semnul (+) în coloana corespunzătoare, leagă țara cu continentul pe care se găsește.

America de Sud Asia Africa

Brazilia

Nigeria

Japonia

Argentina

3. Lângă numele vârfului montan scrie numele munților pe care se găsește, așa cum este scris la început.

vârful Pančić ______Kopaonik______

Miđor  ____________________

vârful Cvijić ____________________

Đeravica  ____________________

Crveni čot ____________________

4. Leagă tipul de climă cu vegetația corespunzătoare.

Scrie litera corespunzătoare pe linii.

1. ___ clima continentală  a) licheni și mușchi

2. ___ clima subpolară   b) maquis și agrume

3. ___ clima ecuatorială   c) stepe

4. ___ clima mediterană   d) jungle

      e) savane
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1. Ce înseamnă noţiunea de antisemitism?

а) prejudicii faţă de musulmani

b) intoleranţă faţă de evrei

c) neîncredere faţă de străini

d) prejudicii faţă de romi

Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.    

2. Priveşte imaginea şi răspunde la întrebare. 

Care om de ştiinţă sârb s-a întâlnit cu tânărul 
rege Petru II Karađorđević la New York în
anul 1942?

а) Milutin Milanković

b) Mihailo Pupin

c) Nikola Tesla

d) Mihailo Petrović Alas

Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.

3. Leagă evenimentele de perioada istorică corespunzătoare.   

Scrie pe linii litera corespunzătoare.   

1. ____ Revoluţia Franceză    а) epoca antică   

2. ____ războaiele peloponesiene    b) evul mediu  

3. ____ cruciadele      c) epoca modernă   

      d) epoca contemporană     

4. Pe baza fragmentului din izvorul istoric stabileşte cărui secol aparţine evenimentul descris în izvor.  

„În acea primăvară patriarhul Arsenie Crnojević din Peć a luat-o la fugă pe Dunăre [...] Şi drumul de 
umblat ne-a durat patruzeci de zile; şi am ajuns în oraşul Buda; şi mai sus de Buda ne-am stabilit în 
localitatea numită Sent Andreja.”

Răspuns:

_______________________
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