
FORMULAR DE IDENTIFICARE

______________________________________________________________________________________________
PRENUMELE, PRENUMELE UNUIA DIN PĂRINȚI/ALTUI REPREZENTANT LEGAL, NUMELE ELEVULUI

ŞCOALA GENERALĂ   _______________________________________________________________
LOCALITATEA              _______________________________________________________________
COMUNА                        _______________________________________________________________

_________________________________________                
                                                                                            SEMNĂTURA PROFESORULUI DE SERVICIU

NUMĂRUL DE IDENTIFICARE AL ELEVULUI

Rezultatele se pot vedea pe portalul Moja srednja škola: http://mojasrednjaskola.gov.rs prin introducerea numărului unic de 
identificare a elevului (parolă de opt cifre a elevului). În scopul preluării testului scanat în format pdf, în partea unde se pot 
vedea rezultatele examenului final, este necesar să se introducă codul unic al testului.

Codul unic al testului: 

În cazul în care părintele / alt reprezentant legal are cont pe portalul Moj esDnevnik sau are cont pe Portal za elektronsku 
identifikaciju eID.gov.rs, prin care accesează portalul Moj esDnevnik, atunci, pe lângă listarea rezultatelor examenului final, 
pe portalul Moja srednja skola poate folosi una dintre următoarele servicii electronice: depunerea plângerii privind rezultatele 
examenului final, depunerea listei de dorinţe în formă electronică şi depunerea formularului de înscriere pentru şcoala medie.

Republica Serbiа
MINISTERUL ÎNVĂŢĂMÂNTULUI, ŞTIINŢEI ŞI 

DEZVOLTĂRII TEHNOLOGICE
INSTITUTUL PENTRU EVALUAREA 

CALITĂŢII ÎNVĂŢĂMÂNTULUI ŞI EDUCAŢIEI

EXAMENUL FINAL LA SFÂRŞITUL ÎNVĂŢĂMÂNTULUI ŞI EDUCAŢEI ELEMENTARE

TESTUL COMBINAT
DIN ŞTIINŢELE NATURALE ŞI SOCIALE

EXEMPLAR PENTRU ELEV

Тестове, као ни делове тестова, није дозвољено умножавати нити јавно објављивати
без претходне сагласности Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања.
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INDICAŢII DE LUCRU

• Теstul pe care trebuie să-l rezolvi conţine 20 de exerciţii. Pentru rezolvarea testului sunt prevăzute 120 de minute.
• Exerciţiile nu trebuie să le rezolvi în ordinea în care sunt date.
• În timpul lucrului, poţi folosi creion obişnuit şi radieră, dar nu ai voie să foloseşti calculatorul şi telefonul mobil.
• Scrie răspunsurile şi modul de rezolvare cu pix cu pastă albastră.
• Răspunsul care este scris numai cu creionul, cu pixul cu pastă neagră sau cu pixul,,scrii-ştergi” nu va fi recunoscut.
• În exerciţiile cu răspunsuri oferite nu vor fi recunoscute răspunsurile corectate.
• În exerciţiile cu răspunsuri oferite, în care doar un singur răspuns este corect, obţii 0 puncte dacă pe lângă răspunsul 
corect marchezi şi vreunul incorect.
• Acordă atenţie faptului că exerciţiile se deosebesc prin modul în care trebuie să dai răspunsul.

• Nu scrie nimic pe codurile QR ( ) care se află pe fiecare pagină a testului.

În unele exerciţii vei alege răspunsul corect astfel încât vei colora cerculeţul corespunzător. În exerciţiile în care există 
mai multe răspunsuri corecte, este necesar să colorezi mai multe cerculeţe. Ţine cont de faptul că cerculeţul trebuie să 
fie colorat, deoarece numai aşa răspunsul îţi va fi recunoscut.

• Dacă termini mai devreme, predă testul şi ieşi în linişte. 

Îţi dorim mult succes la examen!

Тестове, као ни делове тестова, није дозвољено умножавати нити јавно објављивати
без претходне сагласности Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања.
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EXAMENUL FINAL LA SFÂRŞITUL ÎNVĂŢĂMÂNTULUI ŞI EDUCAŢEI ELEMENTARE

TESTUL COMBINAT

- 1 -

1. Care dintre mișcările date sunt rectilinii?

Colorează cerculețul din dreptul răspunsului corect.

mișcarea liftului în bloc Lunei în jurul Soarelui

mișcarea mingii de baschet în timpul aruncării 
libere

mișcarea atleticianului la alergatul de 800 de metri 
pe stadionul olimpic

3. În acvariul din imagine, în lichid plutește un cubuleț. Care dintre următoarele enunțuri legate de forța arhimedică este 
corect?
Colorează cerculețul din dreptul răspunsului corect.

Forța arhimedică acționează la fel din toate 
părțile cubulețului.

Forța arhimedică acționează vertical în jos.

Forța arhimedică acționează vertical în sus.

Forța arhimedică nu acționează asupra corpului 
care plutește.

4. Colorează cerculețul din dreptul răspunsului corect.

Condezarea este procesul de-a lungul căruia se efectuează tranziția substanței:

din starea de agregare 
solidă în starea 
lichidă;

din starea de agregare 
lichidă în starea 
solidă;

din starea de agregare 
lichidă în starea 
gazoasă;

din starea de agregare 
gazoasă în starea 
lichidă.

5. Care substanțe prin amestecare dau soluție?

Colorează cerculețul din dreptul răspunsului corect.

ulei și apă apă și zahărul de 
bucătărie ulei și nisip apă și nisip

2. Care este valoarea vitezei pe care o arată instrumentul din imagine?
Colorează cerculețul din dreptul răspunsului corect.

61,5 

65 

62 

70 

Тестове, као ни делове тестова, није дозвољено умножавати нити јавно објављивати
без претходне сагласности Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања.
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6. Colorează cerculețul din spațiul corespunzător, astfel încât să asociezi fiecare formulă a substanței cu rolul substanței în 
reacția de ardere a metanului.

CO2

O2

CH4

H2O

Reactant Produs

7. Cu ce substanță reacționează acidul clorhidric?

Colorează cerculețul din dreptul răspunsului corect.

SO3 CH4 CO2 Mg

8. Ce proces se desfășoară doar la acele ființe vii care își produc singure hrana?

Colorează cerculețul din dreptul răspunsului corect.

îmbătrânirea fotosinteza dezvoltarea excitabilitatea

9. Colorează cerculețul de sub imaginea care ne arată organismele care pot fi membrii unei populații.

10. Ce nivel de organizare este mai complex decât celula, dar mai simplu decât organul?

Colorează cerculețul din dreptul răspunsului corect.

organitul țesutul sistemul de organe organismul

Тестове, као ни делове тестова, није дозвољено умножавати нити јавно објављивати
без претходне сагласности Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања.
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11. Cum se numește procesul când ovulul din pistil se unește cu celula sexuală bărbătească din polen?

Colorează cerculețul din dreptul răspunsului corect.

înflorire polenizare fecundație răspândire

12. Ce sistem de organe atacă virusul paralizei infantile?

Colorează cerculețul din dreptul răspunsului corect.

sistemul organelor 
pentru respirație sistemul nervos sistemul osos sistemul organelor 

pentru excreție

13. Colorează cerculețul în caseta corespunzătoare, astfel încât să asociezi punctele cardinale cu semnele lor internaționale.

Est

Vest

Nord

Sud

N S W E

14. Colorează cerculețul de sub noțiunea corespunzătoare, astfel încât afirmația să fie corectă.

Numărul născuților vii de pe un teritoriu, în decursul unei anumite perioade, se numește mortalitate   / natalitate.

15. Ce lac se găsește în Câmpia Panonică?

Colorează cerculețul din dreptul răspunsului corect.

Lacul Vlasina Lacul Porțile de Fier Lacul Palić Lacul Gazivode

16. Colorează cerculețul în caseta corespunzătoare, astfel încât să legi obiectivele geografice cu denumirea corespunzătoare.

Tibet

Lacul Baikal

Mesopotamia

Etna

vulcan criptodepresiune câmpie podiș

Тестове, као ни делове тестова, није дозвољено умножавати нити јавно објављивати
без претходне сагласности Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања.
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17. Țarul Stefan Dušan s-a încoronat de țar în anul 1346. Stabilește cărui secol aparține acest an.

Colorează cerculețul din dreptul răspunsului corect.

secolul al XIII-lea secolul al XIV-lea secolul al XV-lea secolul al XVI-lea 

18. Ce înseamnă noțiunea de feudă?

Colorează cerculețul din dreptul răspunsului corect.

apartenent al celei mai puternice nobilimi

marfă produsă pentru necesitățile proprii 

formă de domeniu funciar în evul mediu

titlu pentru curteni în monarhie

19. Colorează cerculețul din spațiul corespunzător, astfel încât vei împărți afirmațiile date în cauze sau consecințe ale Celui 
de-al Doilea Război Mondial.

Împărțirea Germaniei 

Politica externă agresivă a Germaniei

Nemulțumirea statelor care au fost înfrânte în Primul Război Mondial

Cauză Consecință

20. Citește cu atenție fragmentul din izvorul istoric și stabilește anul în care ar fi putut lua naștere.

„Înaltele părți contractante recunosc independența Principatului Serbiei /.../ granițele de stat ale Serbiei, care sunt extinse 
cu patru districte – cel cu sediul la Niš, Pirot,Vranje și Toplica.”

Colorează cerculețul din dreptul răspunsului corect.

1815. 1835. 1878. 1912.

Тестове, као ни делове тестова, није дозвољено умножавати нити јавно објављивати
без претходне сагласности Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања.
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PAGINĂ GOALĂ

Тестове, као ни делове тестова, није дозвољено умножавати нити јавно објављивати
без претходне сагласности Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања.
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Republica Serbiа
MINISTERUL ÎNVĂŢĂMÂNTULUI, ŞTIINŢEI ŞI 

DEZVOLTĂRII TEHNOLOGICE
INSTITUTUL PENTRU EVALUAREA 

CALITĂŢII ÎNVĂŢĂMÂNTULUI ŞI EDUCAŢIEI

EXAMENUL FINAL LA SFÂRŞITUL ÎNVĂŢĂMÂNTULUI ŞI EDUCAŢEI ELEMENTARE

TESTUL COMBINAT
DIN ŞTIINŢELE NATURALE ŞI SOCIALE

EXEMPLAR PENTRU ŞCOALĂ

FORMULAR DE IDENTIFICARE

______________________________________________________________________________________________
PRENUMELE, PRENUMELE UNUIA DIN PĂRINȚI/ALTUI REPREZENTANT LEGAL, NUMELE ELEVULUI

ŞCOALA GENERALĂ   _______________________________________________________________

LOCALITATEA              _______________________________________________________________

COMUNА                        _______________________________________________________________

_________________________________________                
                                                                                       SEMNĂTURA PROFESORULUI DE SERVICIU

NUMĂRUL DE IDENTIFICARE AL ELEVULUI

SE LIPEŞTE ETICHETA DE 
IDENTIFICARE

Тестове, као ни делове тестова, није дозвољено умножавати нити јавно објављивати
без претходне сагласности Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања.
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