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Dragi elevi,
Aveţi în faţă Culegerea de întrebări şi probleme pentru testul combinat 
la materiile biologie, geografi e, istorie, fi zică şi chimie, adică la ştiinţele 
naturii şi societăţii care se învaţă în şcoala elementară.Culegerea este 
menită verifi cării cunoştinţelor şi aptitudinilor care vor fi  verifi cate cu 
ajutorul testului combinat.

Problemele sunt distribuite în funcţie de materiile şcolare la care se 
referă, dar în primul rând, la cererea impusă de problema respectivă. 
În cadrul fi ecărei materii exerciţiile sunt clasifi cate în funcţie de nivelul 
standardului a cărei realizare se urmăreşte prin problemele respective, 
începând de la cele mai simple cerinţe. Aceste probleme reprezintă tipul 
de probleme care vor apare în testul combinat.

În partea fi nală a culegerii sunt date rezolvările problemelor, lista 
problemelor cu standardele cărora le aparţin, dar şi lista completă a 
standardelor educative pentru testul combinat.

Vă dorim mult noroc şi succes în muncă.

Autorii
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BIOLOGIE

1.   În coloana din stânga sunt date explicaţiile unor însușiri ale organismelor vii, iar în  dreapta 
sunt date însușirile organismelor vii.

Scrie litera corespunzătoare  pe liniile libere.
1. ___ eliminarea substanţelor dăunătoare din celulă/organism а) creşterea şi dezvoltarea 
2. ___ înmulţirea organismelor      b) excreţia 
3. ___ creşterea mărimii celulei şi/sau a numărului lor  c) hrănirea
4. ___ capacitatea de a primi excitaţii din mediul exterior   d) înmulţirea 
5. ___ arderea hranei cu ajutorul oxigenului    e) respiraţia
        f) mişcarea
        g) excitabilitatea 

2. Care component a aluatului pentru prăjituri aparţine naturii vii?

а) făina;
b) zahărul;
c) laptele;
d) drojdia.
Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.

3. Ceea ce pentru plantă este pistilul, pentru animal este:

а) organul sexual masculin;
b) organul sexual feminin;
c) individul masculin;
d) individul feminin.
Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.

4. În imagine sunt prezentaţi reprezentanţii: 

а) a două regnuri; 
b) a trei regnuri;
c) a patru regnuri;
d) a cinci regnuri.
Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.

5. Castanul sălbatec are iarna pe crengi:

а) fl ori;
b) frunze;
c) muguri;
d) fructe.
Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.
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6. Pe suprafaţa bacteriilor se găsește peretele celular, iar în citoplasm:

а) organela nucleul celular;
b) material ereditar;
c) picioruşe false;
d) fl agelă pentru mişcare.
Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.

7.  Cu ajutorul microscopului a fost descoperit că în citoplasmă există corpi pe care îi numim:

а) ţesuturi;
b) celule;
c) organite;
d) organe. 
Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.

8.  În coloana din partea stângă sunt date denumirile organelor vegetative ale stejarului, iar în 
coloana din partea dreaptă sunt date rolurile (funcţiile) lor.

Pe linii scrie litera corespunzătoare.

1. ___ rădăcina   а) face fotosinteza 
2. ___ tulpina  b) absoarbe apa din sol 
3. ___ frunza  c) participă la polenizare 
  d) leagă toate organele plantei

9. Care ţesut formează în cea mai mare parte inima vertebratelor? 

а) sanguin;
b) nervos;
c) muscular;
d) epitelial.
Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.

10. Energia necesară vieţii se obţine prin hrănire și: 

а) secreţie;
b) respiraţie;
c) gândire;
d) creştere.
Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.
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11. Energia necesară vieţii se obţine prin hrănire și: 

а) secreţie;
b) respiraţie;
c) gândire;
d) creştere.
Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.

12.  Completează propoziţia următoare:

În timpul ploilor de vară, râmele părăsesc solul pentru ca să ________________.

13. Este oare adevărată afi rmaţia că indivizii unei specii prin înmulţire dau urmași ai aceleiași 
specii?

а) Da, afi rmaţia este adevărată în toate cazurile.
b) Da, însă fl uturele este excepţie pentru că din el ia naştere omida.
c) Nu, unele specii formează larve care nu se aseamănă cu părinţii lor.
d) Nu, căci specia veche formează una nouă şi astfel se schimbă lumea vie.
Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.

14. Scrie în tabel numărul 1 în cazul în care prin divizarea celulelor organismul se înmulţește sau 
numărul 2 în cazul când prin divizarea celulelor are loc creșterea organismului.

Ameba Păpădia Bacteria Bufniţa

15. Ce este comun pentru celula nervului și a mușchiului?

а) au aceeaşi formă;
b) au acelaşi rol;
c) au prelungiri;
d) conţin ADN.
Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.

16. Cromozomii sunt purtătorii:

а) însuşirilor ereditare;
b) tuturor însuşirilor câştigate;
c) însuşirilor câştigate în copilărie;
d) însuşirilor câştigate în decursul îmbătrânirii.
Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.
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17.  Genele se transmit de la părinţi la copil prin procesul de:

а) moştenire;
b) creştere;
c) maturizare;
d) îmbătrânire. 
Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.

18. În câmpul de lângă fi ecare însușire înscrie plus în cazul în care se moștenește și minus dacă 
nu se moștenește:

Părul vopsit
Condiţie bună

Culoarea ochilor
Numărul degetelor

Cicatrice

19. Care cuvânt trebuie scris în spaţiul gol din schemă pentru ca aceasta să fi e exactă? 

а) zigot;
b) organ;
c) organelă;
d) spermatozoid.
Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.

20.  Calul de odinioară la picioare a avut cinci degete, pe când calul actual are doar unul. Acesta 
este rezultatul procesului care se numește:

а) succesiune;
b) evoluţie;
c) ecologie;
d) simbioză. 
Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.

21. Oamenii de știinţă au ajuns la datele știinţifi ce despre existenţa, mărimea și construcţia 
dinosaurilor pe baza:

а) desenelor din peşteri;
b) rămăşiţelor fosile;
c) inscripţiilor de pe papirus;
d) cercetării gheţarilor.
Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.

bebeluşul 
uman

dezvoltare
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22. La cerbi apar indivizi albino (fără pigment). Dușmanii naturali îi observă prima dată pe ei și 
îi mănâncă și aceasta le micșorează numărul. Cum se numește acest mecanism în natură?

а) selecţie naturală;
b) adaptare naturală;
c) selecţie artifi cială;
d) adaptare artifi cială.
Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.

23. Biocenoza o formează:

а) toate ierbivorele de pe o livadă;
b) toate plantele dintr-o pădure;
c) toate organismele dintr-un lac;
d) toţi peştii dintr-un râu.
Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.

24. O plantă anumită, pentru a supravieţui, are nevoie de umiditate, oxigen, bioxid de carbon, 
lumină și subtanţe minerale, ceea ce ne arată că depide de:

а) infl uenţa omului;
b) relaţiile de simbioză;
c) factorii abiotici;
d) factorii biotici.
Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.

25.  În coloana din partea dreaptă sunt enumerate organisme din pădurea de foiase cu frunze 
căzătoare, iar în coloana din partea stângă sunt date rolurile lor în lanţul trofi c. 
Leagă organismul cu rolul corespunzător.

Scrie litera corespunzătoare pe liniile libere.

1.___ producător     а) cariul tipograf (insectă)
2.___ consumator de ordinul I  b) hirbul (ciupercă)
3.___ consumator de ordinul II  c) ciocănitoare
    d) stejar

26.  Animalul numit viezure populează:

а) păşunile montane;
b) pădurile cu frunze căzătoare;
c) pădurile de conifere;
d) livezile.
Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.
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27.  Pune în ordine următoarele întâmplări pentru a obţine un lanţ corect de determinator și 
consecinţe. Scrie numerele din faţa întâmplărilor în spaţiile corespunzătoare.

1) arderea combustibililor fosili
2) creşterea nivelului mării
3) scufundarea oraşelor şi a localităţilor din apropierea ţărmului 
4) creşterea concentraţiei de dioxid de carbon 
5) topirea gheţarilor din regiunile polare
6) creşterea temperaturii globale pe Pământ

28. Pentru obţinerea hârtiei pentru folosirea în viaţa de fi ecare zi, omul va tăia masiv:

а) stejarul;
b) bambusul;
c) trestia;
d) nalba.
Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.

29. După ce se bea sucul din conservă, i se taie partea de sus, se face o gaură în fund, se umple cu 
pământ și se sădește planta, este vorba despre procedeul:

а) înmulţirea vegetativă a plantei;
b) munca experimentală cu planta;
c) reciclarea conservei.
Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.

30. Ce nu ar trebui să conţină deodorantele pe care le folosim pentru a se proteja învelișul de 
ozon?

Răspuns: ____________________________

31. Întreţinerea curăţeniei în casă este importantă pentru că în praful din casă se găsesc 
organisme microscopice mărunte a căror excramente pot provoca la unii oameni reacţii de 
alergie. Care sunt aceste organisme?

а) bacteriile;
b) viruşii;
c) acarienii;
d) ciupercile.
Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.
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32. Ce nu se obţine prin prelucrarea termică a cărnii?

а) distrugerea microorganismelor;
b) creşterea cantităţii de vitamine;
c) rumegarea mai uşoară;
d) digerarea mai uşoară.
Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.

33. Pentru a se opri răspândirea rabiei (turbării), câinii și pisicile trebuie obligator:

а) scăldaţi;
b) vaccinaţi;
c) prăfuiţi;
d) lecuiţi.
Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.

34. În timpul epidemiei unei boli molipsitoare, cauza principală pentru care cei molipsiţi ar 
trebui să rămână la casele lor este:

а) Ca medicii să-i găsească mai uşor.
b) Pentru a nu-i infecta şi pe alţi oameni.
c) Pentru ca să nu-i batjocorească alţi oameni.
d) Pentru că trebuie să stea liniştiţi în pat.
Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.

35. În urma antrenamentului, câteodată, dimineaţa simţi dureri puternice în mușchi. Ești 
conștient că este vorba de febra musculară. În acest caz trebuie să:

а) rămâi în pat; 
b) stai în fotoliu;
c) faci exerciţii uşoare;
d) mergi la medic.
Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.

36. Sportivii de performanţă sunt constant expuși unui mare efort fi zic. Cărei combinaţii de 
alimente trebuie să dea avantaj acești sportivi pentru a rămâne într-o condiţie fi zică bună?

а) fructe şi legume de sezon cu destulă carne;
b) mâncăruri pané şi alte mâncăruri preparate cu multă grăsime;
c) lapte şi produse lactate cu destule paste făinoase;
d) dulciuri şi snack-uri sărate cu multe calorii în cantităţi mari.
Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.
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37. Folosirea apei de băut poluate poate să provoace boala:

а) turbarea (rabia);
b) malaria;
c) dizenteria;
d) reumatismul.
Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.

38. Care dintre exemplele oferite nu corespunde efectului pozitiv al activităţilor fi zice cotidiene 
moderate?

а) Ajută la menţinerea greutăţii corporale normale.
b) Contribuie la lecuirea bolilor pielii.
c) Contribuie la o concentare mai bună la învăţat.
d) Micşorează riscul de apariţie a bolilor inimii.
Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.

39.  Care din bolile citate se pot transmite prin folosirea prosopului și a chiloţilor a altei 
persoane?

а) sida;
b) turbarea;
c) gonoreea;
d) gripa. 
Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.

40. Timiditatea și schimbările bruște ale dispoziţiei la copiii în pubertate sunt provocate de 
hormonii:

а) glandelor sudoripare;
b) glandelor lacrimale;
c) glandelor mamare;
d) glandelor sexuale.
Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.

41. Avortul sau întreruperea intenţionată a sarcinii:

а) este un mod bun de control al naşterii;
b) este un mod bun de evitare a bolilor venerice;
c) infl uenţează negativ asupra sănătăţii mentale şi fi zice; 
d) infl uenţează negativ asupra dezvoltării organelor de respiraţie şi de digestie.
Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.



Culegere de probleme de biologie, geografi e, istorie, fi zică şi chimie pentru examenul fi nal în învăţământul şi educaţia elementară anul şcolar 2014/2015.

15

B
IO

L
O

G
IE

42. În dreptunghiul de după fi ecare afi rmaţie înscrie plus dacă afi rmaţia este exactă, sau minus, 
dacă nu este.

Doar omul tânăr poate deveni narcoman. 
Heroina creează repede dependenţa.

Ţigaretele creează dependenţă psihică.
Dependenţa se lecuieşte uşor şi repede.

Alcoolismul nu este o boală a dependenţei. 

43. Ce fel de contact este periculos cu persoana pozitivă la HIV?

а) strângerea de mână amicală;
b) îmbrăţişarea cordială;
c) relaţia sexuală;
d) schimbul de îmbrăcăminte.
Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.

44. Înscrie semnul plus în tabel sub fi ecare mostră în care prin microscopare poţi găsi fi inţe vii.

sarea de 
bucătărie praful de casă cristalele 

de zahăr 
o picătură de 
apă de baltă 

mostră de 
pământ 

45. Broasca verde se deosebește de plantele verzi prin faptul că este:

а) autotrofă;
b) mixotrofă;
c) heterotrofă;
d) saprofi tă.
Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.

46. Vertebratele au formaţiuni cornoase. Care din însușirile date sunt caracteristice doar pentru 
mamifere?

а) solz;
b) pană; 
c) ghiară;
d) păr.
Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.
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47.  Unele specii de pești, de exemplu ţiparul, în timpul verii supravieţuiesc perioada de uscare a 
ecosistemelor de apă prin:
а) creşterea activităţii;
b) înfi gerea în noroi; 
c) formarea de chist;
d) trecerea în formă de larvă.
Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.

48. Care dintre celulele enumerate conţin proteinul hemoglobina?

а) leucocitele;
b) eritrocitele;
c) trombocitele;
d) limfocitele.
Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.

49. Clasifi că noţiunile date astfel încât vei înscrie semnul + în coloana corespunzătoare. 

Celulă Ţesut Organ 
Inimă 

Neuron 
Plămâni 
Cartilaj 

50.  Care organ  primește excitaţii chimice din mediul exterior?

а) ochiul;
b) urechea;
c) nasul;
d) fi rul de păr.
Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.

51.  Producerea energiei în celulă se face prin:
а) diviziunea celulei;
b) respiraţia celulară;
c) sinteza de substanţe;
d) circulaţia citoplasmei.
Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.

52.  În care din părţile enumerate ale celulei vegetale se sintetizează zahăr? 
а) în membrana celulară;
b) în mitocondrie;
c) în peretele celular;
d) în cloroplast.
Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.
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53. Privește schema cu atenţie și apoi încercuiește litera din faţa răspunsului corect. În schemă 
este prezentat procesul de respiraţie celulară în care se eliberează energie.

Care substanţă este prezentată prin litera A?
а) bioxidul de carbon;
b) apa;
c) sărurile minerale;
d) zahărul.
Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.

54. Hipofi za regulează funcţionarea altor glande endocrine din corp astfel încât mărește sau 
micșorează secreţia hormonilor săi. Acest mod de regulare provoacă echilibru în organism 
care se numește: 
а) termoregulare;
b) metabolism;
c) homeostază;
d) refl ex.
Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.

55. Care dintre cele două sisteme de organe ale omului au rol la transportul gazelor?

а) circulator şi respirator;
b) reproductiv şi excretor;
c) endocrin şi exocrin;
d) muscular şi osos.
Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.

56. Tensiunea sanguină stabilă este rezultatul proceselor complexe de regulare a cantităţii de apă 
şi de sare din organism. În regularea acestor procese participă una dintre părţile enumerate 
ale creierului şi o glandă endocrină. În spaţiile corespunzătoare din tabel înscrie semnul + 
pentru a obţine răspunsul exact.

Diencefalul Creierul mic Pancreasul Glanda suprarenală 

57.  Căpșunul sălbatic se înmulţește prin stoloni - lăstari aerieni din care cresc plante noi. Aceasta 
este înmulţire vegetativă și nu înmulţire sexuată, pentru că plantele noi:

а) au doar un părinte; 
b) cresc din organul plantei;
c) fac procese vitale;
d) aparţin aceleiaşi specie.

Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.

A

B

C

celulă
oxigen
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58.  Repartizează corect literele în ordinea formării zigotului la alunul de pădure:

А – încolţirea grăuntelui de polen
B – grăuntele de polen pe stigmatul pistilului
C – intrarea grăuntelui de polen în ovul
D – trecerea grăuntelui de polen prin stilul pistilului
E – unirea nucleului grăuntelui de polen cu nucleul oosferei 

59. Copiii se aseamănă fi zic cu părinţii lor pentru că __________________________________.

60. Am însămânţat seminţe obţinute din aceeași păstaie de mazăre în ghiveciuri separate de 
aceeași mărime. Încercuiește litera din faţa afi rmaţiei false.

а) În ghiveciul cu pământ mai fertil planta se va dezvolta mai repede.
b) Plantele vor fi  identice pentru că au aceleaşi gene.
c) Planta cu mai mulţi paraziţi se va dezvolta mai încet.
d) Planta udată mai des va fi  mai dezvoltată.

61. În decursul separării omului ca specie deosebită de strămoșii săi s-a ajuns la micșorarea 
lungimii dinţilor canini,  mărirea volumului creierului, îndreptarea corpului, umblatul pe 
două picioare și la alte schimbări. 

Schimbările se desfăşurau încet şi reprezintă rezultatul 
________________________________________

62. Care dintre însușirile date ale ursului polar nu este rezultatul adaptării la viaţa în zonele reci 
polare?

а) grăsimea mare; 
b) urechile mici; 
c) dinţii mari;
d) blana albă. 
Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.

63. Relaţia reciprocă dintre bacteria azotofi xatoare și planta trifoi reprezintă:

а) factor climatic;
b) factor chimic;
c) factor fi zic;
d) factor biotic.
Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.
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64. Elevii clasei a opta au făcut în curtea școlii o baltă artifi cială. Au adus material (pietre, apă 
ș.a.) și plante și animale de baltă. În acest fel au vrut să creeze:

а) populaţie;
b) biocenoză;
c) ecosistem;
d) biotop.
Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.

65.  Trecerea energiei  prin  ecosistem se face în direcţia:

а) consumator – producător – descompunător; 
b) consumator – descompunător – producător;
c) producător – consumator – descompunător;
d) producător – descompunător – consumator;
Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.

66. Procesele de fotosinteză și respiraţie sunt legate de ciclul circulaţiei:

а) azotului;
b) sulfului;
c) fosforului;
d) carbonului.
Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.

67. Un biom există în partea extremă nordică a trei continente: Europa, Asia și America de Nord. 
Despre care biom este vorba?

а) tundre;
b) taiga;
c) stepe;
d) savane.
Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.

68. Leagă descrierea vegetaţiei cu biomul corespunzător prin înscrierea numărului în faţa 
numelui biomului.

1.  Păduri dese, greu de străbătut, prezenţa intensă a formei 
vii a lianelor, cât şi a unui număr mare de etaje. _______ – tundra 

_______ – stepa 

_______ –  pădurile 
tropicale 

2.  Sunt prezente plante verzi şi tufi şuri scunde, 
cât şi un număr mare de licheni.

3.  Pădurile sunt în mare parte degradate, 
le-a înlocuit vegetaţia tufi şurilor.

4.  Domină plantele verzi, există numeroase 
plante de primăvară (efemere).
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69.  Adaptarea comună a anghilei, racului de râu și a scoicii de baltă la viaţa în mediul acvatic se 
datorește prezenţei:

а) cuticulei;
b) solzilor;
c) plămânilor;
d) branhiilor.
Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.

70.  Folosirea exagerată a îngrășămintelor minerale pune în pericol solul și infl uenţează negativ 
asupra:

а) învelişului de ozon;
b) calităţii apei subterane;
c) cantităţii oxigenului din aer;
d) rezistenţei plantelor la schimbările climatice.
Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.

71. În anul 1972 a fost omorât ultimul exemplar al antilopei orix arabe din sălbăticie. Această 
specie nu a dispărut pentru că a fost păstrată în: 

а) Cartea roşie;
b) muzeele de istorie naturală;
c) grădinele botanice;
d) grădinele zoologice.
Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.

72.  În coloana din partea stângă sunt date boli, iar în coloana din partea dreaptă sunt date 
măsuri de prevenţie ale acestor boli.

Scrie litera corespunzătoare pe liniile libere.
1. ___ trichinoză  а) vaccinarea oamenilor
2. ___ dift erie  b) spălarea măinilor înainte de mâncare
3. ___ turbare  c) vaccinarea animalelor 
  d) controlul cărnii 

73.  Mai multă vitamina C găsim în:

а) lapte şi produse lactate; 
b) carne şi carne prelucrată;
c) pâinea albă proaspătă şi în produse de patiserie;
d) fructe şi legume proaspete.
Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.
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74. Carnea pe care o păstrăm în frigider o protejăm de dezvoltarea unui număr mare de:

b) trihine;
c) virusuri;
d) trematode.
Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.

75. Avaria nucleară de la Cernobîl din anul 1986 a provocat eliberarea iodului radioactiv. Aceasta 
a perturbat la mulţi oameni funcţionarea normală a: 

a) glandelor limfatice;
b) glandelor sexuale;
c) glandei tiroide;
d) glandei timus.
Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.

76. Marchează cu litera E afi rmaţiile care sunt exacte, iar cu litera I pe cele care nu sunt exacte.

Băuturile energizante înlocuiesc mâncarea. 
Băuturile energizante infl uenţează nefavorabil asupra inimii. 

Băuturile energizante conţin cantităţi mari de cofeină. 
Folosirea băuturilor energizante se 

recomandă pentru a învăţa mai bine. 
Băuturile energizante micşorează nivelul zahărului în sânge. 

77. Care dintre exemplarele enumerate din colecţia materialului natural ar putea să desfășoare 
procese de viaţă în condiţii favorabile?

а) sămânţa de fasole;
b) ceara de albine;
c) fl oarea presată;
d) fl uturele preparat.
Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.

78. Încercuieşte litera din faţa afi rmaţiei exacte.

а)  Calcarul este o parte a naturii vii deoarece ia naştere prin sedimentarea cochiliilor fi inţelor 
vii.

b) Calcarul este natură vie deoarece sedimentele sale se măresc cu timpul.
c) Calcarul aparţine naturii moarte cu toate că prin formare este de origine din fi inţele vii. 
d)  Calcarul aparţine naturii moarte deoarece ia naștere în adâncurile mărilor unde nu există 

viaţă.
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79. Mușchii nu au rădăcină adevărată, ci rizoid care le servește doar pentru a se fi xa de bază. 
Coralii din mare sunt la fel fi xaţi de bază. Totuși, mușchii sunt plante, iar coralii animale. Pe 
baza cărei din însușirile enumerate se poate deduce că mușchii sunt plante?

а) absorb apa cu corpul lor;
b) numeroase specii pot să trăiască pe uscat;
c) nu se mişcă activ;
d) au tulpină şi frunze.
Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.

80.  În coloana din partea dreaptă sunt date însușiri ale animalelor, iar în coloana din partea 
stângă sunt date denumirile încrengăturii.

Leagă însuşirea corespunzătoare cu încrengătura animalelor.
Scrie litera corespunzătoare pe liniile date.
1.___ moluşte  а) prelungiri corporale segmentate 
2.___ artropode  b) sistem ambulacrar 
3.___ echinoderme  c) celule urzicătoare 
  d) mantauă

81. Care factor al mediului extern pune direct în mișcare rândunicile din ţinuturile noastre la 
migrările de toamnă?

а) micşorarea lungimii zilei;
b) scăderea temperaturii din timpul zilei;
c) precipitaţiile mai frecvente;
d) umiditatea atmosferică crescută.
Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.

82.  În fi ecare grăunte de polen se găsește:

а) polen;
b) fi lamentul staminei;
c) antera;
d) nucleul polenului.
Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.
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83. În pătrăţelele goale înscrie literele astfel încât să se obţină ordinea corectă a etapelor descrise 
în procesul de respiraţie la pești. 

А – Oxigenul se duce la toate celulele.
B – Se realizează respiraţia celulară. 
C – Din branhii se eliberează bioxidul de carbon şi se duce în apă.
D – Deschiderea gurii.
E – Din celule se eliberează bioxidul de carbon. 
F – Preluarea apei care udă branhiile.
G – Oxigenul din apă intră în circulaţia sanguină. 
H – Sângele transportă bioxidul de carbon până la branhii.
I – Apa iese din orfi ciile branhiale externe în mediul extern.

84. Adaptarea celulelor sexuale (gameţii) la condiţiile terestre la vertebratele de uscat se 
caracterizează prin creșterea:

а) mărimii celulei sexuale;
b) numărului învelişurilor celulei sexuale;
c) numărului de celule sexuale mature;
d) masei de albuş în celula sexuală.
Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.

85.  În timpul pubertăţii persoana tânără se schimbă fi zic și psihic sub controlul cărui sistem de 
organe?

а) sanguin şi limfatic;
b) nervos şi endocrin;
c) osos şi muscular;
d) cutanat şi de simţ.
Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.

86. Marchează cu semnul plus însușirile broaștelor pe care le au și mormolocii.

Pielea goală, fără structuri de protejare 
Respiraţia prin plămâni şi parţial prin piele
Glandele sexuale dezvoltate, sexele separate 

Capacitate de înot activ
Simetrie bilaterală a corpului

D A C



Culegere de probleme de biologie, geografi e, istorie, fi zică şi chimie pentru examenul fi nal în învăţământul şi educaţia elementară anul şcolar 2014/2015.

24

B
IO

L
O

G
IE

87. Menţinerea echilibrului în poziţii diferite ale corpului este un proces complex care necesită 
participarea mai multor sisteme de organe. Aranjează după ordine cum se realizează 
echilibrul la orice schimbare a poziţiei corpului astfel încât vei înscrie în spaţiile libere literele 
coresunzătoare.

А – Receptorii simţurilor în urechea internă primesc excitaţia.
B - Creierul mic primeşte şi prelucrează informaţiile şi trimite ordine muşchilor.
C – Nervul senzitiv transmite excitaţia (informaţia).
D – Punerea muşchilor în mişcare aduce corpul în poziţie de echilibru.
E – Nervii motorici transmit excitaţia (ordinul) până la muşchii efectorului.

88. Lărgirea pupilelor poate fi  consecinţa fricii. Încercuiește litera din faţa a trei componente ale 
sistemului nervos și endocrin care participă la acest proces: 

а) partea simpatică a sistemului nervos;
b) partea parasimpatică a sistemului nervos;
c) hormonul insulină;
d) hormonul adrenalină;
e) glanda suprarenală;
f) glanda tiroidă.

89. Consecinţa stresului de lungă durată poate fi  infl amaţia:

а) mucoasei faringelui;
b) mucoasei stomacului;
c) inelelor traheelor;
d) urechii mijlocii.
Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.

90. Care dintre schemele prezentate arată cursul unei diviziuni mitotice?

Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.

22

11 11 22

22

2211

11 11

11

22

11 11

22

1111

22

22

Г

11 11

А ВБA B C D

E
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91. Celulele sexuale iau naștere din anumite celule ale corpului. Ce însușire trebuie să aibă aceste 
celule care le deosebește de alte celule ale corpului?

а) Au un număr de cromozomi de două ori mai mare.
b) Se pot diviza mitotic.
c) Se pot diviza meiotic.
d) Îndeplinesc numeroase roluri în organism.
Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.

92.  În care fază a mitozei se despart cromatidele, iar prin aceasta se asigură același număr de 
cromozomi în celula nou apărută?

а) profază;
b) metafază;
c) anafază;
d) telofază.
Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.

93. În grădină se găsesc două plante cu aceeași culoare a fl orii, însă cu număr diferit de 
cromozomi. Despre ce fel de specii este vorba?

а) aceleaşi specii cu aceleaşi caracteristici.
b) aceleaşi specii cu caracteristici diferite.
c) specii diferite cu aceeaşi caracteristică.
d) specii diferite cu caracteristică diferită.
Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.

94. În populaţia plantelor de livadă au fost exemplare cu culoarea întunecată sau deschisă a fl orii. 
S-a stabilit că fl orile cu culoare mai deschisă au atras mai des polenizatorii. Ce putem aștepta 
că se va întâmpla cu scurgerea timpului?

а) Vor predomina exemplare cu fl oarea de culoare mai întunecată.
b) Vor predomina exemplare cu fl oarea de culoare mai deschisă.
c) Se va egala numărul ambelor feluri de fl ori.
d) Vor dispare toate exemplarele acestei populaţii de pe livadă.
Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.

95.  Completează următoarea propoziţie.

În decursul istoriei omul a dezvoltat, treptat, anumite însuşiri la animalele pe care le-a 
domesticit prin procesul de _________________________________
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96. Două specii de animale trăiesc în același ecosistem. Cercurile reprezintă nișele lor ecologice. 
În care dintre situaţiile date speciile nu împart resursele comune?

Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.

97. Este prezentată schema reţelei de hrănire în ecosistemul de pajiște.

Scrie literele membrilor reţelei pe locurile corespunzătoare din piramidă.

98. În procesul de circulaţie a carbonului moleculele de bioxid de carbon nu se eliberează:

а) prin arderea combustibilelor fosile;
b) prin descompunerea substanţelor organice; 
c) prin respiraţia fi inţelor vii;
d) prin procesul de fotosinteză.
Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.

ГА ВБA B C D

A – ierburi B – lăcuste C – broaşte D – berze  

E – şoareci de câmp F – vulpii  
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99. Privește schema și calculează, iar răspunsurile le scrie pe linie.

Schema prezintă o parte a pajiştei de dimensiuni de zece ori câte 
zece metri. Pe această pajişte cresc Ranunculaceele, aşa cum este 
prezentat în schemă. 
Densitatea populaţiei Ranunculaceelor este de _____ unităţi pe 
metru pătrat. 

100. Prin ridicarea uscatului din apa de mare a luat naștere o insulă în zona tropicală. Datorită 
capabilităţii lumii vii de a cuceri spaţiile goale din punct de vedere biologic, pe această insulă s-au 
schimbat cu timpul diferite ecosisteme. Care ecosistem va fi  dezvoltat la sfârșitul succesiunii?

а) pădure de foioase cu frunze persistente;
b) pădure de foioase;
c) pădure de conifere;
d) pădure tropicală ploioasă.
Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.

101. Marchează cu semnul plus schimbările provocate de compusele chimice corespunzătoare.

Compusele chimice Creşterea 
efectului de seră Ploi acide Subţierea 

învelişului de ozon
oxid de carbon (IV) 
freon
oxizi de sulf şi azot

102. Lacurile care se găsesc în imediata apropiere a oraşelor industriale mai mari sunt expuse 
infl uenţei ploilor acidice care măresc aciditatea apei. Pentru a proteja biodiversitatea acestor 
resurse de apă, oamenii trebuie să::

а) introducă noi forme de lacuri;
b) să instaleze fi ltre pe coşurile fabricilor;
c) la interval de câteva luni să golească lacurile şi să le umple cu apă proaspătă; 
d) să arunce bicarbonate de sodiu pentru ca apa din lacuri să devină neutră.
Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.

103. Cu creșterea numărului locuitorilor pe Pământ, se schimbă și valorile enumerate în tabel. 
Înscrie semnul plus în spaţiile goale în cazul în care are loc creșterea, respectiv minus dacă se 
ajunge la scădere:

Consumul de combustibil fosil
Cantitatea de ţiţei

Producţia de hrană
Cantitatea de apă potabilă curată

Cantitatea de poluare
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104. Înscrie în câmpul corespunzător litera în faţa cauzatorului bolilor, respectiv a simptoamelor 
amintite.

А – virus
B – bacterie
C – protist
D – ciupercă 

Infecţia pielii tălpii între degetele de la picioare (tinea pedum).

Larve închistate în mușchii coapsei (trichinoza)

Infecţia sistemului nervos care în cele mai dese 
cazuri se termină cu moartea (rabie, turbare)

Friguri cu temperatură ridicată și transpiraţie puternică (malarie)

Schimbări la plămâni, tuse cu cantităţi mici de sânge (tuberculoză)

105. Boala venerică sifi lisul se poate lecui:

а) cu antibiotice sub controlul medicilor;
b) prin consumarea vitaminei C şi prin inactivitate;
c) cu medicamente împotriva infecţiei micotice;
d) prin folosirea condomului în timpul relaţiei sexuale.
Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.

106. Celuloza, componentă a celulelor vegetale, nu o putem digera. Introducerea acestei substanţe 
cu hrana este bună deoarece stimulează::

а) producerea exagerată de acid gastric;
b) mişcările intestinului subţire (peristaltică)
c) trecerea mai uşoară a hranei prin faringe;
d) lărgirea pereţilor esofagului.
Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.

107. Care perturbare a scheletului poate să apară ca urmare a folosirii insufi ciente a vitaminei D?

а) rahitismul;
b) scolioza;
c) reumatismul;
d) picioarele plate.
Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.

108. Despre care dintre următoarele persoane putem mai întâi să credem că are anorexie?

а) balerina care face repetiţii grele;
b) manechina care merge la aerobic;
c) tânărul care consistent refuză să mănânce;
d) tânăra care exagerează cu mâncarea şi după aceea vomită.
Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.
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109.  Când globul ocular este alungit, razele de lumină se intersectează înaintea retinei. Acest 
fenomen se numește:

а) miopie; 
b) hipermetropie;
c) orbire;
d) strabism.
Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.

110. În câmpurile de lângă anumite simptoame înscrie semnul plus în cazul în care semnalează 
stresul.

Activitate intensifi cată a sistemului nervos simpatic
Ritmul normal al bătăilor inimii

Tensiunea sângelui scăzută
Respiraţia accelerată

Lărgirea pupilelor

111. Emoţiile negative, cum ar fi  mânia, suspiciunea și invidia perturbă echilibrul în organism și 
provoacă o stare deosebită care se numește stres. În cazul în care acesta durează mult, se poate 
ajunge la:

а) concentraţie micşorată a zahărului în sânge;
b) o supunere mai mare la boli;
c) învăţare mai rapidă şi mai uşoară;
d) micşorarea senzaţiei de încordare. 
Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.

112.  Medicii nu recomandă folosirea îndelungată a aceluiași tip de antibiotic din cauza:

а) formării bacteriilor rezistente la acel tip de antibiotic;
b) schimbării factorului ereditar de celulă al omului;
c) producerii noilor tipuri de globule albe de sânge în amigdale;
d) încetării formării globulelor albe de sânge în amigdale.
Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.



G
E

O
G

R
A

F
IE

Culegere de probleme de biologie, geografi e, istorie, fi zică şi chimie pentru examenul fi nal în învăţământul şi educaţia elementară anul şcolar 2014/2015.

30



G
E

O
G

R
A

F
IE

Culegere de probleme de biologie, geografi e, istorie, fi zică şi chimie pentru examenul fi nal în învăţământul şi educaţia elementară anul şcolar 2014/2015.

31

GEOGRAFIE

113.  Ce instrument folosim pentru a determina părțile lumii (punctele cardinale)?

Răspuns: _____________________

114. Sunt enumerate afi rmaţiile care se referă la orientare şi la modurile de a ne orienta. Dacă 
afi rmaţia este exactă, încercuieşte litera E, iar dacă este inexactă, încercuieşte litera I. 

1.  Orientarea în spaţiu reprezintă stabilirea punctelor 
cardinale faţă de un punct static. E I

2. La amiază Soarele se găseşte la nord. E I

3. Cu ajutorul busolei putem orienta harta geografi că şi topografi că. E I

4. Cu ajutorul busolei ne putem orienta în natură. E I

115. Harta lumii la scara 1 : 9 000 000 aparţine:

а) hărţilor la scară mare (topografi ce);
b) hărţilor la scară mijlocie;
c) hărţilor la scară mică;
d) planurilor.
Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.

116. Cum se numește colectia de hărţi geografi ce legate într-un întreg (carte)? 

Răspuns: _____________________________________

117.  Privește harta lumii și răspunde la întrebări.

1. Cum se numește continentul marcat cu culoarea neagră pe hartă?

Răspuns: ____________________________________ 

2. Cum se numește continentul cel mai apropiat situtat la est de el?

Răspuns: ____________________________________
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118.  Pe liniile de sub semnele cartografi ce scrie ce reprezintă aceste semne.

119.  Completează propoziția.

 Pe hărțile fi zico-geografi ce cu culoarea verde sunt reprezentate ___________________, 
iar cu nuanțe de maro (braun) sunt reprezentați _______________________________.

120. Legenda și denumirea hărţii sunt:

а) elemente complementare ale hărţii;
b) elemente matematice ale hărţii;
c) elemente geografi ce ale hărţii;
d) semne cartografi ce.
Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.

121. Fiecare corp ceresc din coloana din stânga trebuie legat cu denumirea corespunzătoare din 
coloana din dreapta. Scrie litera corespunzătoare pe liniile goale.

1. ___ satelit  а) Venus
2. ___ cometă   b) Steaua Polară
3. ___ planetă  c) Halley
4. ___ stea  d) Luna

122. Cum se numește corpul ceresc care se găsește în centrul Sistemului Solar? 

а) Pământul;
b) Venus;
c) Soarele;
d) Luna.
Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.

123. Cum se numește planeta din Sistemul Solar al cărui satelit natural este Luna? 

Răspuns: ___________

1. ____________       2. ______________                        3. ________________
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124.  Mișcarea de revoluție a Pământului este: 

а) Mișcarea Pământului în jurul axei sale;
b) Mișcarea Pământului în jurul Ecuatorului;
c) Mișcarea Pământului în jurul Lunii;
d) Mișcarea Pământului în jurul Soarelui.
Încercuieşte litera din fața răspunsului corect. 

125.  Pe emisfera sudică a Pământului primăvara începe la: 

а) 21 martie;
b) 21 iunie;
c) 22 decembrie;
d) 23 septembrie.
Încercuieşte litera din fața răspunsului corect.

126.  Completează propoziția.

Schimbul zilelor și nopților este urmarea mișcării de _________________ a Pământului.

127. Pământul are forma de elipsoid neregulat sau geoid pentru că este:

а) turtit la Ecuator; 
b) bombat la poli;
c) turtit la poli; 
d) în formă de sferă.
Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.

128.  În coloana din partea stângă sunt enumerate învelișurile Pământului iar în coloana din 
dreapta principalele lor caractersitici. 

Scrie numărul corespunzător pe liniile libere.
1. biosfera  _____ а) învelișul de aer al Pământului
2. atmosfera  _____ b) învelișul stâncos al Pământului
3. hidrosfera  _____ c) învelișul de apă al Pământului
4. litosfera

129. Mesopotamia este:

а) munte;
b) râu;
c) câmpie;
d) deşert.
Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.
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130. În zona polară nordică trăiesc:

а) panterele;
b) reptilele;
c) renii;
d) girafele. 
Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.

131. Completează propoziţia.

După activitate vulcanii pot fi  ___________________ şi ___________________.

132.  Cum se numește știința care studiază mișcarea și structura populației?

Răspuns: _________________________________

133.  Completează propoziția.

Diferența dintre natalitate și mortalitate se numește  ________________________.

134. Sârbii aparţin:

а) grupului popoarelor romanice;
b) grupului popoarelor ugro-fi nice;
c) grupului popoarelor slave;
d) grupului popoarelor germanice.
Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.

135. Care regiune este cel mai dens populată?

а) Amazonia;
b) delta râurilor Gange şi Brahmaputra;
c) deşertul Sahara;
d) Siberia.
Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.

136. Leagă toate noţiunile din coloana din stânga cu descrierea corespunzătoare din coloana din 
dreapta. 

Scrie litera corespunzătoare pe liniile goale.
1.___ sat  а) formarea, dezvoltarea oraşelor şi creşterea populaţiei de la oraş
2.___ oraş   b) diferenţa dintre numărul născuţilor şi decedaţilor într-o ţară 
3.___ urbanizare  c) localitate mai mică cu îndeletniciri agricole
  d) localitate mai mare cu îndeletniciri industriale şi de servicii
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137. În care ramură economică se prelucrează cu ajutorul maşinilor, materiile prime în produse 
semifi nite şi fi nite?

а) agricultură;
b) turism;
c) industrie;
d) circulaţie.
Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.

138. Principalele ramuri ale agriculturii sunt:

а) legumicultura şi pescuitul;
b) turismul şi pomicultura;
c) viticultura şi vânatul;
d) cultivarea pământului şi zootehnia.
Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.

139. Resursă naturală regenerabilă este:

а) ţiţeiul;
b) gazul natural;
c) cărbunele;
d) apa.
Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.

140. Ramura industriei ușoare este:

а) metalurgia;
b) industria alimentară;
c) energetica;
d) industria de maşini.
Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.

141.  Sunt date patru propoziții. Dacă propoziția este adevărată încercuiește litera E (exact), dacă 
nu este adevărată, încercuiește litera I (inexact).

1. Lacul Palić se găsește în Voivodina. E I
2. Râul Tisa este graniță naturală între Banat și Bačka. E I
3. Lacul Vlasina (Vlasinsko jezero) se află în Serbia de vest. E I
4. Râul Ibar aparține bazinului Mării Egee. E I
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142.  Încercuiește litera din fața denumirilor munților care sunt și parcuri naționale în Serbia. 

а) Avala;
b) Zlatibor;
c) Kopaonik;
d) Fruška Gora;
e) Goč

143.  Care dintre munții enumerați mai jos aparțin grupei munților Carpați?

а) Fruška Gora;
b) Zlatibor;
c) Kosmaj;
d) Rtanj.
Încercuieşte litera din fața răspunsului corect. 

144. Încercuiește noţiunea corespunzătoare astfel încât afi rmaţia să fi e exactă.

Voivodina are o creştere demografi că naturală negativă/pozitivă, iar Kosovo şi Metohia are o 
creştere demografi că naturală negativă/pozitivă.

145. Localitatea arheologică Lepenski vir se găsește în apropiere de:

а) Sremska Mitrovica;
b) Donji Milanovac;
c) Bačka Topola;
d) Gornji Milanovac.
Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.

146. Răspunde la întrebare.

Căror bazine maritime le aparţin râurile din Serbia? 
1) ____________________________________
2) ____________________________________
3) ____________________________________

147. Cel mai lung râu care curge pe întregul său curs prin Serbia este:

а) Sava;
b) Tisa;
c) Dunărea;
d) Morava Mare.
Încercuieşte litera în faţa răspunsului corect.
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148. Trecerile de frontieră înspre România sunt:

а) Batrovci, Šid şi Bogojevo;
b) Bajina Bašta, Uvac şi Kotroman;
c) Horgoš, Kelebija şi Bački breg;
d) Srpska Crnja, Vatin şi Kladovo.
Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.

149. Cum se numește muntele din Voivodina pe care se găsesc 16 mânăstiri ortodoxe sârbești? 

Răspuns: __________________________________

150.  Completează propoziția.

Regiunea din jurul Polului Nord se numește _____________________, iar cea din jurul 
Polului Sud se numește _______________________.

151.  De-a lungul țărmului Mării Baltice și Mării Nordului se întinde:

а) Câmpia Panonică;
b) Câmpia germano-poloneză (Câmpia Europei Centrale);
c) Câmpia Hindustanului;
d) Câmpia Română (Vlaška nizija).
Încercuieşte litera din fața răspunsului corect.

152.  Băștinașii Australiei sunt:

а) Dravidienii;
b) Indienii;
c) Aborigenii;
d) Eschimoșii.
Încercuieşte litera din fața răspunsului corect.

153. Strâmtoarea Gibraltar desparte:

а) Europa şi Asia;
b) Asia şi America de Nord; 
c) Africa şi Europa; 
d) Africa şi Asia. 
Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.

154. Cea mai mică densitate a populaţiei în America de Nord este:

а) în jurul Marilor Lacuri;
b) lângă Litoralul Atlantic;
c) pe Arhipelagul Arctic;
d) în Câmpia Centrală.
Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.
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155. Pe litoralul părţii apusene a Europei este prezentă:

а) clima continentală;
b) clima mediteraneană;
c) clima atlantică (oceanică);
d) clima subpolară.
Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.

156. Care mări reprezintă graniţa naturală dintre Europa și Asia?

а) Marea Nordului, Marea Levantului şi Marea Albă;
b) Marea Neagră, Marea Marmara şi Marea Egee;
c) Marea Roşie, Marea Ohotsk şi Marea Mediterană;
d) Marea Tireniană, Marea Ionică şi Marea Azov.
Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.

157. Sunt date propoziţii/afi rmaţii care se referă la caracteristicile naturale ale continentelor. Dacă 
propoziţia/afi rmaţia este exactă, încercuiește litera E, iar dacă este inexactă, încercuiește litera I. 

1.Amazonia se găseşte în America de Sud. E I
2. Australia este cel mai rece continent. E I
3. Podişul Tibet se găseşte în Asia. E I
4. Deşertul Kalahari se găseşte în Africa. E I

158.  Privește harta Voivodinei pe care sunt marcate orașele și răspunde la întrebări.

 

Subotica

Novi Sad

Sombor Kikinda

Zrenjanin

Pančevo

Vršac
Sremska 

Mitrovica

1. De care parte a lumii (menționează punctul cardinal) se afl ă Subotica față de Novi Sad?
Răspuns: ______________________
2. De care parte a lumii (menționează punctul cardinal) se afl ă Sombor față de Kikinda?
Răspuns: ______________________
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159. Privește harta și răspunde la întrebări.

1. Înspre care punct cardinal privind din Africa se găseşte insula Madagascar? 
Răspuns: ________________________________.
2. Care ocean se găseşte la apus de Africa? 
Răspuns: __________________________________.

160.  Privește harta lumii și completează propozițiile.

 

1. Latitudinea geografi că a punctului A este_______, iar longitudinea geografi că este ______.
2. Latitudinea geografi că a punctului M este ______, iar longitudinea geografi că este ______. 
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161. De pe un vapor care se găsește în pericol radio-telegrafi stul trimite semnale S.O.S. şi prezintă 
poziţia vaporului: 30° lat. sudică (S) şi 150° l.g. vestică (W). Pe harta mută a lumii marchează 
cu litera A poziţia vaporului.

162.  Privește diagrama climatică a orașului Beijing (Peking) și completează propoziția.
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temperatura

cantitate de
 precipitații 

Beijing

Cea mai mare cantitate de precipitații este înregistrată în decursul lunii ___________, iar cea 
mai mare temperatură medie lunară a aerului în decursul lunii _____________________.
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163. Privește fragmentul din harta topografi că și răspunde la întrebări. 

1. Ce prezintă această metodă pe hărţile geografi ce?
Răspuns:_________________________________

2. Cum se numeşte această metodă?
Răspuns:_________________________________

164. Care semne cartografi ce se folosesc la prezentarea șoselelor și a căilor ferate pe hărţile 
geografi ce?

а) semnele geometrice simple;
b) liniile;
c) semnele simbolice;
d) izoliniile.
Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.

165.  Găsește pe harta de mai jos cele două țări ce sunt cele mai mari din Asia după numărul 
locuitorilor. Pe hartă, în locul unde ele se afl ă, scrie numele lor.
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166. Ce fel de mișcări sunt caracteristice pentru sateliţii naturali?

а) rotaţia şi revoluţia în jurul propriei planete şi în jurul Soarelui;
b) rotaţia în jurul Soarelui şi în jurul propriei planete;
c) revoluţia în jurul axei sale şi rotaţia în jurul Soarelui.
Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.

167. Leagă toate corpurile cerești din coloana din stânga cu descrierea corespunzătoare din 
coloana din dreapta.

Scrie litera corespunzătoare pe liniile goale.
1.____stele а) corpuri cereşti întunecoase, alcătuite din „cap“ şi „coadă“ 
2.____planete b) corpuri cereşti reci, care urmăresc planetele
3.____comete  c) corpuri cereşti întunecoase, primesc lumina şi căldura de la Soare
4.____sateliţi d) corpuri cereşti mari, fi ebinţi şi gazoase
 e) corpuri cereşti mici, întunecoase, de formă iregulară

168. În cât timp se învârte Pământul odată în jurul Soarelui?

а) 360 de zile şi 6 ore;
b) 360 de zile şi 12 ore;
c) 365 de zile şi 6 ore;
d) 366 de zile şi 12 ore.
Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.

169.  Pe liniile de mai jos scrie trei modalități prin care apa mării sau oceanului se mișcă.

1._______________________________
2._______________________________
3._______________________________

170. Completează propoziția.

Locul din interiorul pământului unde ia naștere cutremurul se numește  __________ , iar 
locul de la suprafața pământului unde cutremurul se simte cel mai tare se numește 
_________________________________________________________________.

171. Leagă toate zonele naturale din coloana din stânga cu tipurile de climă corespunzătoare din 
coloana din dreapta. 

Scrie litera corespunzătoare pe liniile goale.
1. ___ stepe  а) climă ecuatorială 
2. ___ jungle  b) climă atlantică 
3. ___ tundre  c) climă subpolară 
  d) climă continentală
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172. Sunt date afi rmaţiile care se referă la forţele externe ale Pământului. Dacă afi rmaţia este 
exactă, încercuiește litera E, iar dacă este inexactă, încercuiește litera I. 

1. Eroziunea carstică este un proces chimic de descompunere a calcarului. E I
2. Eroziunea eoliană este acţiunea mecanică a vântului. E I
3. Eroziunea glaciară este acţiunea mecanică a râurilor. E I
4. Abraziunea este acţiunea mecanică a valurilor mării. E I

173. Completează propoziția.

1. Schimbarea locului de domiciliu permanent al locuitorilor se numește 
_________________. 
2. Mutarea oamenilor din țara mamă în altă țară se numește 
___________________________.
3. Venirea și stabilirea oamenilor într-o țară străină se numește ________________________. 

174. În coloana din partea stângă sunt enumerate popoarele iar în coloana din partea dreaptă 
grupele de popoare. Scrie numărul corespunzător pe liniile goale.

1.  Cehii    ___ а) grupa germanică
2.  Francezii    ___ b) grupa slavă
3.  Maghiarii (ungurii)  ___ c) grupa romanică
4.  Suedezii

175. Cum se numește fondul internaţional al Naţiunilor Unite care se îngrijește de protecţia 
drepturilor și de calitatea standardului de viaţă al copiilor și tineretului din lume? 

Răspuns: _______________________

176. În august 2005, coasta Golfului Mexic a fost lovită de puternicul uragan Katrina. Numeroase 
organizaţii internaţionale au trimis ajutor în această zonă. Scrie numele a două organizaţii 
internaţionale care oferă ajutor populaţiei care este afectată de calamităţi naturale.

1. ________________________ 2. ________________________

177. Completează propozițiile.

1. Midžor este  _______________ și se găsește pe ___________________.
2. Аvala este ________________ și se găsește în apropierea orașului _______________ . 
3. Tara este _________________ și se întinde în partea __________________ a Serbiei.

178. În coloana din partea stângă sunt date regiuni cărora le aparține careva din punctele de 
interes geografi c din coloana din partea dreaptă.

Scrie numărul corespunzător pe liniile goale.
1. Bačka  ______ а) Sava
2. Banat  ______ b) Lacul Negru (Crno jezero)
3. Srem  ______ c) Vlasina
  ______ d) Dunele Deliblata
  ______ e) Lacul Palić
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179. În coloana din partea stângă sunt enumerate țări din Asia iar în coloana din partea dreaptă 
câmpii ce se găsesc în unele din aceste țări.

Scrie numărul corespunzător pe liniile goale.
1. India
2. Turcia   _____a) Manciuria
3. Irak   _____b) Hindustan
4. China   _____c) Mesopotamia

180. Leagă toate lacurile din coloana din stânga cu continentul corespunzător din coloana din 
dreapta.

Scrie litera corespunzătoare pe liniile goale.

1.___ Lacul Baikal  а) America de Sud
2.___ Lacul Victoria    b) Africa
3.___ Lacul Titikaka   c) Asia
4.___ Lacul Ontario  d) Europa
  e) America de Nord

181. Privește harta lumii și răspunde la întrebări.

1. Cum se numește zona de căldură marcată pe hartă?

Răspuns: ___________________________________________________

2. Cum se numesc paralele ce formează limitele acestei zone de căldură?

Răspuns: ___________________________________________________
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182. Privește harta și răspunde la întrebări. 

Pe hartă este prezentat Cercul de foc al Pacifi cului. Din ce cauză erupțiile vulcanice și 
cutremurele apar mai des în această regiune? 
Răspuns: __________________________________________________________________

183. Suprafaţa Pământului este de cca: 

а) 5.100.000.000 km2;
b) 510.000.000 km2; 
c) 5.100.000 km2;
d) 510.000 km2.
Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.

184. Duminică, 20 septembrie, la orele șapte dimineaţa ai zbor cu avionul din Tokio la Vancouver. 
Zborul durează 8 ore și 45 minute. Din cauza traversării fusurilor orare, vei ajunge la 
Vancouver după ora locală:

а) în aceeaşi zi în orele după amiezii;
b) luni, în 21 septembrie;
c) sâmbătă, în 19 septembrie;
d) în aceeaşi zi, în primele ore ale dimineţii.
Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.

185. De ce există asemănări între lumea vegetală a Africii și Americii de Sud deși ele sunt 
despărțite de Oceanul Atlantic?

Răspuns: ___________________________________________________________________ 

186. Explică din ce cauză în regiunile de pe Pământ afl ate între 10° latitudine nordică și 10° 
latitudine sudică cade cea mai mare cantitate de precipitații.

Răspuns:___________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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187. Zonalitatea climatico-bio-geografi că de pe suprafaţa Pământului se schimbă:

а) după altitudine şi longitudinea geografi că; 
b) după altitudine şi latitudinea geografi că;
c) după înălţimea relativă şi longitudinea geografi că;
d) după latitudinea geografi că şi longitudinea geografi că.
Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.

188. Sunt date afi rmaţiile care se referă la limitele populării. Dacă afi rmaţia este exactă, 
încercuiește litera E, iar dacă este inexactă, încercuiește litera I. 

1. Limita superioara până la care pot trăi oamenii este în 
Peru şi India peste 4000 m deasupra nivelului mării.  E I

2. Limita superioara până la care pot trăi oamenii în Serbia 
este la Sjenica de 2000 m deasupra nivelului mării. E I

3. Cea mai nordică localitate populată de pe 
Pământ este pe Peninsula Scandinavică. E I

4. Limita inferioara până la care trăiesc oamenii 
este în Olanda sub nivelul mării. E I

189. De ce aproape o pătrime din populaţia Germaniei trăiește în orașele mari ale regiunii Ruhr?

а) din cauza condiţiilor climatice favorabile şi a aerului curat;
b) din cauza circulaţiei riviere şi a turismului dezvoltat; 
c) din cauza industriei de maşini şi chimice dezvoltate;
d) din cauza creşterii naturale rapide a populaţiei.
Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.

190. Ce infl uenţează cel mai mult asupra densităţii mici a populaţiei în părţile din interiorul 
Australiei?

а) munţii greu de străbătut;
b) clima de deşert;
c) pădurile tropicale dese;
d) activitatea seismică frecventă.
Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.

191.  De ce la Bor și Majdanpek este dezvoltată metalurgia neferoasă (colorată)? 

Răspuns: _____________________________________________________

192. Leagă regiunile din coloana din stânga cu culturile agricole care se cultivă în ele. 

Scrie litera corespunzătoare pe liniile goale.
1.___Câmpia Panonică а) palmierul de cocos, cafeaua, cacao, ananasul 
2.___Asia de Sud-Est  b) citricele, viţa de vie, măslinele, legumele 
3.___Oceania  c) orezul, cinchona, piperul, cânepa de Manila 
4.___Europa de Sud  d) grâul, porumbul, soia, sfecla de zahăr
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193. Sunt date afi rmaţii care se referă la Rusia. Dacă afi rmaţia este exactă, încercuiește litera E, iar 
dacă este inexactă, încercuiește litera I. 

1.  În partea europeană a Rusiei se găsesc cca. 
85% a obiectelor industriale ruse. E I

2.  Câmpia Siberiei de Apus este cel mai mare 
grânar al Rusiei şi Europei de Răsărit. E I

3.  Vladivostokul este cel mai mare centru al industriei 
alimentare din Siberia de Apus. E I

4.  În partea asiatică a Rusiei se exploatează cca. 90% din gazul natural rus. E I

194. De ce cantitatea medie anuală de precipitaţii din Voivodina se micșorează dispre apus înspre 
răsărit?

Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.
а) slăbeşte puterea coşavei care aduce precipitaţii din Carpaţi;
b) slăbeşte puterea vântului din apus care aduce precipitaţii de la Oceanul Atlantic;
c) slăbeşte puterea vântului de răsărit care aduce precipitaţii din Alpi;
d) slăbeşte puterea burei care aduce precipitaţii de la Marea Adriatică

195. Leagă lacurile din coloana din stânga cu modul de formare a bazinului lor găsit în coloana 
din dreapta. 

Scrie litera corespunzătoare pe liniile goale. 
1.___ Rusanda   а) lac tectonic 
2.___ Lacul Đeravica  b) lac eolian 
3.___ Lacul Zavoj  c) lac artifi cial 
4.___ Lacul Vlasina  d) lac fl uvial
5.___ Lacul Ludoš  e) lac glaciar

196. În jurul cursului inferior al râurilor Tisa, Morava Mare şi Sava s-au format câmpii aluvionare, 
pentru că râurile au:

а) o cădere mare a albiei râului, cantitate mică de apă şi de sedimente din râuri;
b) văi compozite ale râurilor, cantitate mică de apă şi guri de vărsare sub formă de deltă:
c) o cădere mică a albiei râului, cantitate mare de apă şi de sedimente din râuri;
d) afl uenţii au o cădere mare a albiei râului şi cantitate mare de sedimente.
Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.

197. De ce calea pe apă de la Rotterdam la Marea Nordului până la Constanţa la Marea Neagră 
este mai scurtă decât a fost în urmă cu 100 de ani? 

Răspuns:_____________________________________________________________
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198. Care factori au cea mai mare infl uenţă asupra climei Europei de Răsărit? 

а) Carpaţii şi vânturile Passat;
b) vânturile din răsărit şi Arcticul;
c) Antarcticul şi curenţii maritimi reci;
d) vânturile din apus şi curenţii maritimi calzi.
Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.

199. Leagă porturile europene din coloana din stânga cu râul din coloana din dreapta, la a cărei 
gură de vărsare se găsește. Scrie litera corespunzătoare pe liniile goale.

1.___Rotterdam  а) Ron
2.___Londra  b) Dunărea
3 .___Salonic   c) Rin
4.___Marsilia  d) Tamisa
  e) Vardar

200. Ce infl uenţează cel mai mult asupra caracteristicilor naturale ale regiunilor de litoral din 
Chile de Nord, Namibia și Australia de Apus?

а) cantitatea mare de precipitaţii;
b) vânturile periodice;
c) curenţii maritimi reci;
d) masele aeriene calde şi umezi.
Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.

201. Ce a infl uenţat ca circulaţia maritimă din Marea Mediterană să se dezvolte brusc în a doua 
jumătate a secolului al XIX-lea?

а) descoperirea maşinii cu aburi;
b) cuceririle coloniale;
c) construirea Canalului de Corint;
d) construirea Canalului de Suez.
Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.

202. Completează propoziţia.

Suprafaţa Lacului Aral se micşorează brusc. Apa din afl uenţii săi ________________ şi 
_________________ se foloseşte pentru irigarea suprafeţelor arabile, pentru aprovizionarea 
populaţiei şi a obiectivelor  industriale cu apă în Kazahstan şi Uzbekistan.
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ISTORIE

203. Scrie pe linii unităţile corespunzătoare de măsurare a timpului. 

1. Perioada de 100 de ani se numeşte  _____________.
2. Perioada de 1000 de ani se numeşte  ____________.

204. Pentru o cercetare mai ușoară istoricii au împărţit istoria în perioade. Pe banda timpului sunt 

marcate cu numere perioadele istoriei. 

Scrie lângă număr perioada la care se referă: 
1. ____________________________________________
2. ____________________________________________
3. ____________________________________________

205. Pentru o cercetare mai ușoară istoricii au împărţit trecutul în două perioade mari. Graniţa 
dintre cele două părţi ale trecutului o reprezintă apariţia scrisului. 

Scrie răspunsurile pe linii. 
1. Înainte de apariţia scrisului este perioada ____________________________________.
2. După apariţia scrisului este perioada _____________________________.

206. Care dintre anii amintiţi aparţin primei jumătăţi a secolului al XX-lea? 

a) anul 1980
b) anul 1890
c) anul 1918
d) anul 1819
Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.

207.  În care perioadă istorică a avut loc Congresul de la Berlin (1878)?

а) epoca antică;
b) epoca modernă;
c) epoca contemporană.
Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.

писмо 476. 1492.

1. 2. 3.

scrisul
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208.  În coloana din stânga sunt date perioadele istorice, iar în coloana din dreapta anii care 
aparţin acestor perioade.

Înscrie litera corespunzătoare pe liniile goale.
1.___ Epoca Antică   а) anul 622 î.e.n.
2.___ Evul Mediu   b) anul 622
3.___ Epoca Modernă   c) anul 1690
   d) anul 1960

209.  Cum se numește ideologia care are ca scop păstrarea sistemului vechi de valori și concepţii și 
care se opune ideilor noi și progresiste?

а) conservativism;
b) radicalism;
c) liberalism;
d) socialism.
Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.

210.  În coloana din stânga se găsesc noţiunile iar în coloana din dreapta explicaţiile lor.

Înscrie numărul corespunzător pe liniile goale.
1. autonomie   ____ schimbare
2. instituţie  ____ instituţie
3. revoluţie  ____ autoguvernare

211.  Ce este Constituţia? 
а) declaraţie, proclamare festivă a independenţei;
b) corp politic alcătuit din reprezentanţi aleşi ai poporului;
c) cel mai important şi cel mai înalt act juridic al statului;
d) corp politic care îndeplineşte atribuţiile domnitorului.
Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.

212.  Cum se numea mișcarea religioasă din secolul al XVI-lea din care a luat naștere biserica 
creștină protestantă?
а) reacţia catolică;
b) uniatismul;
c) reformaţia;
d) iluminismul.
Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.

213.  Prin care eveniment a început Al Doilea Război Mondial în Iugoslavia? 

а) Prin aderarea Regatului Iugoslavia la Pactul Tripartit;
b) prin atentatul asupra moştenitorului tronului austro-ungar la Sarajevo;
c) prin bombardarea Belgradului;
d) prin atacul Germaniei asupra Poloniei.
Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.
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214.  Pe timpul cărui domnitor Serbia a devenit din nou regat?

а) pe timpul lui Mihailo Obrenović;
b) pe timpul lui Petru I Karađorđević;
c) pe timpul lui Milan Obrenović;
d) pe timpul lui Petru II Karađorđević.
Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.

215.  Ce denumiri au purtat alianţele militar-politice (blocurile) găsite în confl ict în timpul 
Primului Război Mondial?

а) Pactul Tripartit şi puterile Antantei;
b) Coaliţia Antifascistă şi Puterile Centrale;
c) Sfânta Alianţă şi puterile Axei;
d) Puterile Centrale şi puterile Antantei.
Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.

216.  Ce înseamnă denumirile Dachau, Mauthausen, Treblinka?

а) locurile unde au avut loc bătălii pe Frontul de Răsărit în Primul Război Mondial;
b) denumirile secrete pentru operaţiunile militare germane în Al Doilea Război Mondial;
c) Denumirile lagărelor de concentrare naziste în Al Doilea Război Mondial;
d) Locurile unde au avut loc conferinţele aliaţilor în Primul Război Mondial.
Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.

217.  Care state au înfi inţat în anul 1940 Pactul Tripartit? 

а) Italia, Germania, Bulgaria;
b) Spania, Ungaria, Germania;
c) Germania, Italia, Japonia;
d) Turcia, Germania, Italia.
Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.

218.  Care fenomen a marcat Europa și lumea în perioada dintre anii 1929 și 1933?

а) lupta organizată împotriva terorismului;
b) valul revoluţiilor socialiste;
c) marea criză economică;
d) valul revoluţiilor burgheze.
Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.

219.  Care fenomen istoric a marcat anii 1848/49 în Europa?

а) mişcarea Umanismului şi Renaşterii;
b) revoluţia burgheză;
c) formarea monarhiei stărilor;
d) revoluţia industrială.
Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.
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220.  Care popor a înfi inţat cea mai veche civilizaţie de pe teritoriul Mesopotamiei? 

а) hitiţii;
b) persanii;
c) sumerii;
d) asirienii.
Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.

221.  Poporul sârb a fost nevoit, sub presiunea turcilor osmanlâi, ca în decursul a mai multor secole 
(XIV–XVIII) să participe la un mare număr de migraţii.

Care a fost direcţia principală a migraţiilor poporului sârb?
а) de la sud şi sud-est înspre nord;
b) de la nord înspre sud şi sud-vest;
c) de la nord-est înspre sud-est;
d) de la sud înspre sud-est;
e) de la vest înspre sud.
Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.

222.  Gavrilo Princip a întreprins atentatul asupra moștenitorului tronului Franz Ferdinand la 28 
iunie 1914 la Sarajevo. Pe teritoriul cărui stat a avut loc atentatul?

Răspuns: _________________________________

223.  Pe care front din Primul Război Mondial a avut loc bătălia de la Kajmakčalan?

а) pe Frontul de Apus;
b) pe Frontul de la Salonic;
c) pe Frontul de Răsărit;
d) pe Frontul din Srem.
Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.

224.  Pe care teritoriu au debarcat unităţile aliate în anul 1944 și prin acest eveniment a fost deschis 
Frontul de Apus în Cel De-al Doilea Război Mondial?

а) pe Sardinia;
b) în Normandia;
c) în Balcani;
d) în Scandinavia.
Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.

225.  În coloana din dreapta sunt date fenomenele istorice, iar în cea din stânga consecinţele lor.

Înscrie litera corespunzătoare pe liniile goale.
1.___ apariţia scrisului    а) formarea Evului Mediu
2.___ marea migraţie a popoarelor  b) începutul epocii antice
3.___ maşina cu aburi     c) începutul revoluţiilor burgheze 
     d) revoluţia industrială 



IS
T

O
R

IE

Culegere de probleme de biologie, geografi e, istorie, fi zică şi chimie pentru examenul fi nal în învăţământul şi educaţia elementară anul şcolar 2014/2015.

53

226.  Care a fost una dintre cele mai importante consecinţe ale Congresului de la Berlin care a avut 
loc în anul 1878?

а) înfi inţarea Uniunii Europene;
b) Serbia obţine independenţa;
c) exilarea lui Napoleon pe Sfânta Elena;
d) formarea Regatului S.C.S. 
Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.

227.  Care a fost consecinţa teroarei dahiilor asupra populaţiei sârbești din Pașalâcul Belgrădean? 

а) Războiul Vienei;
b) Tăierea cnejilor;
c) începutul Primei Răscoale Sârbeşti;
d) Primul Război Mondial.
Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.

228.  Care a fost consecinţa directă a aderării Iugoslaviei la Pactul Tripartit?

а) participarea Iugoslaviei la operaţiunile militare împotriva aliaţilor;
b) neutralitatea Iugoslaviei în Al Doilea Război Mondial;
c) bombardarea germană a Marii Britanii;
d) lovitura de stat militară din 27 martie 1941.
Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.

229. În imagine sunt date placatele pe care se găsesc doi dictatori din secolul al XX-lea. Primul 
placat a luat naștere în Uniunea Sovietică (pe el scrie: Iubitul Stalin – fericirea poporului), iar 
al doilea este german și pe el scrie: Un popor, un stat, un conducător. 

Care este motivul ca un conducător totalitar să fi e prezentat în acest mod? 
a) Dorinţa poporului de a mulţumi conducătorului. 
b) Ascensiunea conducătorului şi întărirea puterii sale.
c) Necesitatea de prezentare obiectivă a împrejurărilor politice.
d) Manifestarea tendinţelor artistice a autorilor placatelor. 
Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.
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230. Citește citatele, ambele vorbesc despre prigonirea creștinilor. Un citat este din izvorul istoric, 
iar al doilea din textul care descrie acest eveniment. 

Încercuieşte litera din faţa citatului care este izvor istoric.
a) „Ai procedat complet corect în cercetarea cazurilor acelor persoane care ţi-au fost anunţate 
ca creştini (...) Nu trebuie prigoniţi, dar dacă vor fi  denunţaţi şi acuzaţi, atunci trebuie 
pedepsiţi, însă dacă cineva neagă că este creştin, şi dacă aceasta dovedeşte în public prin 
sacrifi cii aduse zeilor noştri, chiar şi dacă a fost suspect în trecut, trebuie din cauza pocăinţei 
să fi e iertat. Însă denunţurile anonime nu trebuie să joace niciun rol în aceste acuze.“ 
b) “La început împăraţii romani nu au acordat atenţie prea mare creştinismului. Acesta a fost 
pentru ei încă unul în şirul cultelor orientale care au prins rădăcini în imperiu. Cum creştea 
numărul credincioşilor, unii împăraţi au început să-i prigonească“.

231. Privește monumentul din imagine și răspunde la întrebare. În care loc de execuţie din timpul 
Celui de-al Doilea Război Mondial se găsește acest monument?

а) Auschwitz;
b) Jasenovac;
c) Mauthausen;
d) Staro sajmište în Belgrad.
Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.

232.  Privește imaginea și răspunde despre ce fel de izvor istoric este vorba.

а) inscripţie;
b) text;
c) letopiseţ;
d) diplomă.

Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.
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233.  Privește harta cu atenţie și răspunde la întrebare.

 

Marea migraţie
şi Imperiul Roman

100-500

anglii, saxonii
francii
goţii
vizigoţii
ostrogoţii
hunii
vandalii

Imperiul
Roman

de Răsărit

Imperiul
Roman
de Apus

iu
ţii

anglii

saxonii

vandalii

vandaliifrancii

Cartagina

Adrianopol

Câmpiile Catalaunice

Roma

Constantinopol

goţii

hunii

ostr
ogoţii

ostrogoţii

 Care dintre aceste popoare s-a stabilit în Africa de Nord în decursul Marii Migraţii a Popoarelor?
Răspuns: __________________________________
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234.  Privește harta extinderii teritoriale a Principatului Serbiei din 1815 până în 1868 și răspunde 
la întrebare. 

SERBIA DE LA 1815 PÂNĂ LA 1868
Teritoriul Paşalâcului Belgrădean
şi al Serbiei în 1815
Teritoriul celor şase nahii care au fost
alipite Serbiei în 1833
 Locurile bătăliilor mai mari în
A Doua Răscoală Sârbească
Oraşele părăsite de garnizoanele
turceşti la 1868

M O N A R H I A  H A B S B U R G I C Ă

I M P E R I U L   O T O M A N

Dunăre

Dunăre

D
rin

a Sava

Drina

Dubalj

Požarevac

Poreč

Palež

Šabac

Soko

Užice

Podrinska
nahija

Krajinska
nahija

KladovoSmederevo

Beograd

Kladovo

Ljubić
Jadar

Tamnava

Nera

Kolubara

Jasen
ica

Pek

Resava

Mlava

Paraćinska
nahija

C. Reka

Crnorečka
nahija

Kruševačka
nahija

Ćehotina Lim

Uvac

Ti
m

ok

V. Morava

Starovlaškanahija

Ljubić

Čačak

Zap. Morava

Ib
ar

Sitnica

Moravica

Toplica

Juž. Morava

Nišava

Jablanica

Care dintre nahiile amintite a intrat în componenţa Serbiei în anul 1833?
а) Nahia Šabac;
b) Nahia Užice;
c) Nahia Kruševac;
d) Nahia Rudnik.
Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.
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235.  Privește harta și răspunde la întrebare. 

 

ÎM I A CON SION  A 
U O I ÎN S OLUL AL XVI- A

Catolici
Pr

Musulmani

Irlanda

Anglia

Danemarca

Olanda

Roma Istanbul

Polonia

Spania

Austria

Nor
ve

gia
Su

ed
ia

R u s i a

T
u

r c i aM a r e a  M e d i t e r a n

O
C

E
A

N
U

L
 

A
T

L
A

N
T

I
C

Sfântul 
Imperiu 
Roman

Moscova

rea

Nipru

Don
Volga

Enumeră trei state din Europa în care în secolul al XVI-lea a fost prezent în majoritate catolicismul. 
Răspuns: _________________________________________________
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236.  Privește harta și răspunde la întrebare prin încercuirea răspunsului corect. 

M a r e a  M e d i t e r a n

O
C

E
A

N
U

L
 

A
T

L
A

N
T

I
C

Nipru

Don
Volga

Moscova

München
Buda

Praga

Hamburg

Berlin

Sankt PetersburgStokholm

Viena

Glasgow

Manchester

Amsterdam

Köln

Madrid
Marseille

Paris

Bristol
Londra

Bruxelles 

Lyon

Genova

Roma Istanbul

Industria de metale

În care parte a Europei se găseau regiunile cele mai dezvoltate din punct de vedere industrial?
а) de sud şi de răsărit;
b) de răsărit şi de nord;
c) de apus şi centrală;
d) centrală şi de sud.
Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect. 
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237.  Privește cu atenţie harta care reprezintă coloniile feniciene.

Fenicia
colonii feniciene

CORSICA

SARDINIA

Roma

Cartagina

Leptis Magna

CRETA
RODOS CIPRU

Biblos

Sidon
Tyros

MAREA NEAGR

M
A

REA ADRIATIC

M A R
E

A
 

M
E

D
I T E R A N

Pe care continente şi-au înfi inţat fenicienii coloniile? 
Răspuns: ___________________________________________________

238.  Privește cu atenţie tabelul care se referă la importul de marfă în Serbia în perioada anilor 
1901–1911.

Perioada 
Importul mediu 

exprimat în 
milioane de 

dinari 

% din Austro-
Ungaria % din Germania % din Marea 

Britanie

1901–1905. 53 58% 13% 9%
1906–1910. 70 33% 33% 12%

1911. 115 41% 27% 8%

Din care state a importat Serbia cel mai mult în perioada anilor 1901–1905?
Răspuns: ____________________________________________________
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239.  Tabelul prezintă componenţa Adunării stărilor în Franţa în perioada anilor 1340–1364.

Anul  Clerul Burghezia Nobilimea  Total  

1340 71 39 36 146

1341 68 34 27 129

1345 43 21 14 78

1359 43 30 4 77

1364 81 64 14 159

Folosind datele din tabel, stabileşte dacă afi rmaţia este exactă, prin încercuirea răspunsurilor 
oferite EXACT-INEXACT.

а)  În Adunarea stărilor nobilimea a fost 
întotdeauna cea mai puţin numeroasă. exact inexact

b)  Numărul reprezentanţilor Adunării stărilor 
creştea tot mai mult din an în an. exact inexact

c)  Raportul numărului reprezentanţilor 
stărilor este întotdeauna acelaşi. exact inexact

d)  Burghezia a avut întotdeauna cel mai mare 
număr de reprezentanţi în Adunarea stărilor. exact inexact

240.  Privește tabelul în care este exprimat raportul de forţe pe câmpul de luptă de la Stalingrad. 

Răspunde la întrebare.

Raportul de forţe pe câmpul de luptă de la Stalingrad în ziua de 13 septembrie 1942

STATUL Soldaţi Tancuri 
Tunuri şi 

aruncătoare de 
mine

avioane

U.R.S.S. 590 000 600 7 000 389
Germania 590 000 1 000 10 000 1 000
Raportul 1:1 1:1,6 1:1,3 1:2,6

În ce a fost Germania mai puternică decât U.R.S.S.?
Răspuns: ________________________________________________
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241.  Diagrama prezintă prezenţa nobilimii (marcată cu culoare cenușie) și a burgheziei (marcată 
cu culoare neagră) în administraţia de stat a Franţei în perioada anilor 1320–1499. 

În care perioadă a preluat nobilimea pentru prima dată primatul în administrarea Franţei?
а) anii 1360–1399
b) anii 1400–1420 
c) anii 1421–1459 
d) anii 1460–1499 
Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.

242.  Privește diagrama și răspunde la întrebările date.

35%

34%

18%

8%

4% 1%
1%

Italia
Germania, Austria, Alsacia 

Spania
Anglia

a) Care procent din numărul total de tipografi i din Europa la sfârşitul secolului al XV-lea se 
găsea în Spania? _____________________

b) În care stat se găsea cel mai mare număr de tipografi i la sfârşitul secolului al XV-lea? 
________________________________
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243. Încercuiește litera din faţa izvorului istoric care vorbește despre războiul proclamat Regatului 
Serbiei din unghiul Austro-Ungariei. 

a) „Guvernul regal al Serbiei nu a răspuns în mod satisfăcător la nota datată cu 23 iulie 
1914 pe care a înmânat-o reprezentatul austro-ungar la Belgrad. De aceea, guvernul cezaro-
crăiesc afl ă că este constrâns să se bazeze pe forţa armelor în scopul păstrării drepturilor şi a 
intereselor sale. Austro-Ungaria consideră că din acest moment se găseşte în război cu Serbia”.
b) „Asupra Serbiei noastre s-a abătut un mare rău. Austro-Ungaria ne-a proclamat război. 
Problemele Regatului nostru şi a poporului nostru cu Austria nu au început de ieri (...)  Eu 
sunt obligat să-i chem pe toţi sârbii mei dragi şi curajoşi sub tricolorul sârbesc (...) Sârbi, 
apăraţi-vă cu toate puterile vatra vostră şi neamul vostru!”

244. Citește izvoarele istorice date.

Izvorul 1 „Cu credinţa în Dumnezeu şi ducându-se la împărat, Sava a zis: - ca şi tuturor, 
şi nouă Dumnezeu ne doreşte mântuire (...) şi religia ortodoxă creşte şi se înmulţeşte. 
Ne lipseşte doar că nu avem arhiepiscopul nostru, ca în ţara noastră să sfi nţească şi să 
propovăduiască despre Domnul.“  (Teodosie)
Izvorul 2 „S-a dedicat complet grijilor lumeşti (...) a dorit şi demnitatea de ierarh, s-a dus nu 
ştiu unde şi a primit deodată această demnitate şi s-a întors în patrie, prorclamându-se măreţ 
de arhiereu al Serbiei“  (Homatian)

Încercuieşte litera din faţa afi rmaţiei exacte.

а) Ambele izvoare vorbesc despre formarea bisericii sârbeşti în Evul Mediu. 
b) Doar primul izvor vorbeşte despre formarea bisericii sârbeşti în Evul Mediu. 
c) Doar al doilea izvor vorbeşte despre formarea bisericii sârbeşti în Evul Mediu.
d) Niciun izvor nu vorbeşte despre formarea bisericii sârbeşti în Evul Mediu.

245.  Care scriitor sârb este considerat cel mai important reprezentant al iluminismului sârbesc în 
secolul al XVIII-lea și care a fost primul ministru al educaţiei în Serbia răsculată?

а) Jovan Rajić;
b) Hristifor Žefarović;
c) Dositej Obradović;
d) Vuk Stefanović Karadžić.
Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.

246.  Când s-a desfășurat Cel De-al Doilea Război Mondial în Iugoslavia?

а) anii 1939–1945
b) anii 1941–1945
c) anii 1941–1944
d) anii 1939–1944
Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.



IS
T

O
R

IE

Culegere de probleme de biologie, geografi e, istorie, fi zică şi chimie pentru examenul fi nal în învăţământul şi educaţia elementară anul şcolar 2014/2015.

63

247.  Care dintre ideologiile amintite a luat naștere după Primul Război Mondial?

а) liberalismul;
b) fascismul;
c) socialismul;
d) cionismul.
Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.

248.  Cum se numea alianţa din Primul Război Mondial alcătuită din Rusia, Franţa și Marea 
Britanie, iar Serbia a fost membru atașat?

Răspuns: _________________________________

249.  Pe care front din Primul Război Mondial au luptat împreună armata sârbă și cea aliată?

а) pe Frontul de Răsărit;
b) pe Frontul de Apus;
c) pe Frontul African;
d) pe Frontul de la Salonic.
Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.

250.  În coloana din dreapta sunt redate evenimente din istoria sârbilor, iar în cea stângă 
evenimente din istoria universală care au avut loc în același timp.

Înscrie litera corespunzătoare pe liniile goale.
1.___ Războiul Vienei    а) începutul Primei Răscoale Sârbeşti
2.___ Războaiele lui Napoleon  b) Începutul celei De-a Doua Răscoale Sârbeşti
3.___ Congresul de la Viena   c) Marea migraţie a sârbilor
     d) a doua Mare migraţie a sârbilor

251. În coloana din dreapta sunt date evenimentele din istoria sârbilor, iar în cea din stânga 
evenimente din istoria universală care sunt în legătură directă.

Înscrie litera corespunzătoare pe liniile goale.
1.___ începutul Primului Război Mondial а) Criza anexionistă 
2.___ Revoluţia Junilor Turci   b) Atentatul de la Sarajevo
3.___ sfârşitul Primului Război Mondial  c) străpungerea Frontului de la Salonic
      d) Insurecţia din Luna Mai

252.  Ce a unit statele balcanice în Alianţa Balcanică la începutul secolului al XX-lea? 

а) lupta împotriva politicii ruseşti de expansiune în Balcani;
b) lupta pentru eliberarea celorlalte părţi ale Balcanilor de sub stăpânire otomană;
c) tendinţa formării unei pieţe economice unitare;
d) formarea Federaţiei Balcanice.
Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.
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253. Doar două imperii au cuprins întreaga Peninsulă Balcanică. Care sunt aceste două imperii? 

а) Imperiul Franc şi Imperiul Rus;
b) Imperiul Otoman şi Imperiul Roman;
c) Imperiul Roman şi Imperiul Franc;
d) Imperiul Sârb şi Imperiul Habsburgic.
Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.

254.  Ziua victoriei – 9 mai, se sărbătorește în cinstea uneia dintre evenimentele amintite. 
Care este acesta?

а) capitularea Germaniei şi sfârşitul Celui De-al Doilea Război Mondial în Europa;
b) deschiderea celui de-al doilea front în Europa;
c) înfi inţarea Organizaţiei Naţiunilor Unite;
d) capitularea Japoniei şi sfârşitul Celui de-al Doilea Război Mondial.
Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.

255.  Ce leagă Liga Naţiunilor, înfi inţată după Primul Război Mondial, și Organizaţia Naţiunilor 
Unite, înfi inţată după Al Doilea Război Mondial?

а) lupta pentru unirea statelor europene;
b) formarea pieţei economice mondiale unite;
c) lupta pentru păstrarea păcii şi a securităţii în lume;
d) sprijinul procesului de decolonializare.
Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.

256.  Cum se numește manifestarea sportivă care a luat naștere în Grecia antică și încă se ţine tot la 
patru ani?

Răspuns: _________________________________

257.  Care oraș sârbesc a existat în epoca romană sub denumirea de Singidunum?

а) Sremska Mitrovica;
b) Belgrad;
c) Niş;
d) Smederevo.
Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.

258. Sub a cui infl uenţă culturală au căzut sârbii prin preluarea creștinismului?

а) sub infl uenţa culturală bizantină;
b) sub infl uenţa culturală romano-catolică;
c) sub infl uenţa culturală islamică;
d) sub infl uenţa culturală francă.
Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.
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259. Încercuiește litera din faţa afi rmaţiei care se referă la consecinţele uneia dintre cruciade. 

а) Cruciaţii cuceresc Constantinopolul.
b) Schisma în biserica creştină.
c) Cruciaţii cuceresc toate teritoriile musulmane din Asia.
d) Cruciaţii s-au adunat în jurul papei.

260.  Citește textul cu atenţie și răspunde la întrebare.

„A sosit clipa în care între Popor şi Rege nu mai poate şi nu mai este permis să fi e 
intermediari...
În acest scop am decis şi decid, ca Constituţia Regatului S.C.S. din 28 iunie 1921 să înceteze a 
fi  valabilă... Adunarea Populară... Se dizolvă...“
Ce a fost transmis prin această proclamaţie a regelui?
а) a fost introdus parlamentarismul;
b) a fost proclamată Constituţia;
c) a fost instaurată dictatura;
d) a fost desfi inţată dictatura 

261.  Citește textul și răspunde la întrebare. 

„... Deci, noi ca reprezentanţi ai statelor unite... ne adresăm celui mai înalt tribunal al lumii: 
intenţiile noastre sunt cinstite şi sincere şi le îndeplinim în numele poporului acestor colonii; 
declarăm festiv că aceste colonii au dreptul să fi e state libere şi independente... şi că toate legăturile 
politice dintre ele şi statul Marea Britanie trebuie să fi e întrerupte în întregime...“ 
Încercuieşte denumirea documentului din care este preluat acest fragment.
а) Declaraţia Drepturilor Omului şi Cetăţeanului;
b) Declaraţia de Independenţă a S.U.A.
c) Decretul lui Napoleon despre blocada continentală a insulelor britanice;
d) Constituţia S.U.A.

262.  Citește textul și răspunde la întrebare.

„În orele timpurii în 12 octombrie 1492, trei nave mici s-au mişcat încet înspre apus peste Atlantic. 
Noaptea a fost liniştită, însă oamenii de pe cele trei nave se întorceau neliniştiţi în somn. Pluteau 
pe ape necercetate deja de mai bine de o lună, şi partea mare a echipajului a fost ferm convinsă că 
sunt osândiţi la pieire...“

Cum se numea căpitanul navelor care se amintesc în acest text? 
Răspuns: ______________________
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263.  Citește textul care vorbește despre rezistenţa împotriva stăpânirii coloniale a Angliei și 
răspunde la întrebare.

„...În decursul timpului, condusă de Mahatma Gandhi (1869-1948) şi folosindu-se de 
doctrina sa referitoare la metodele paşnice de luptă, a evidenţia eliberarea naţională drept 
sarcina fi nală...“
Unde a fost organizată forma descrisă de rezistenţă împotriva colonialismului englez?
а) în China;
b) în Egipt;
c) în India;
d) în Sudan.
Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.

264.  Citește cu atenţie textul care vorbește despre un atentat și răspunde la întrebarea dată. 

„...A fost exact ora 1 şi 45 de minute când Dragutin Dimitrijević Apis s-a ridicat de la locul 
său şi a pronunţat cu autoritate două cuvinte: Domnilor, înainte! Atunci ei au sărit ca unul, 
pregătiţi pentru plecare...“ 
Sub ce nume este cunoscut acest eveniment?
а) atentatul din octombrie;
b) atentatul de la Vidovdan;
c) Insurecţia din Luna Mai;
d) idele din martie

265. În imagine este prezentată moneda italiană de metal de 100 lire din anul 1923. Pe o parte este 
portretul regelui italian de atunci, iar de cealaltă parte este prezentat un simbol: un braţ de 
nuiele cu o secure adăugată și anii 1922-1923. 

De ce se găsea acest simbol pe monedă?
а) Este simbolul marcării a 100 de ani de la unirea Italiei.
b) Este simbolul moştenirii culturale a renaşterii.
c) Este simbolul stăpânirii fasciste.
d) Este simbolul de pe stema familiei regale italiene. 
Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.
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266. Privește fotografi a și răspunde la întrebare.

La ce eveniment istoric se referă această fotografi e? 
а) întâlnirea conducătorilor la Congresul de la Berlin;
b) Conferinţa de la Versailles după Marele război;
c)  Întâlnirea conducătorilor Coaliţiei Antifasciste în 

timpul Celui de-al Doilea Război Mondial;
d) sfârşitul Războiului rece.
Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.

267.  Citește cu atenţie textul care se referă la unifi carea unui stat.

„... Programul politic al unirii sub conducerea Prusiei şi a regelui ei Wilhelm I a fost elaborat 
de cneazul Otto von Bismarck...“
Care stat s-a unit datorită acestui program?
Răspuns: __________________________________________________________

268. Citește izvorul și răspunde la întrebare. 

„Carol a fost în anul 33 al domniei sale încoronat de pontifi cul suprem, după ce a renunţat 
la denumirea de patriciu, şi de întregul popor salutat de trei ori: ,Carol magnifi cul, de 
Dumnezeu încoronatul, marelui şi paşnicului împărat roman, viaţă şi victorie!’ A fost 
numit al 69-lea împărat roman după Augustus. Din acele timpuri Regatul Roman, care de la 
Constantin şi până atunci în oraşul regal, adică Constantinopol a existat, a trecut la franci“. 

La care perioadă istorică se referă acest izvor istoric? ____________________________

269. Încercuiește litera din faţa izvorului istoric care descrie bătălia de la Marica din unghiul 
turcilor otomani. 

а)  „Aceasta s-a întâmplat lângă râul Marica. Cel mai mare număr de necredincioşi au căzut 
în apă. S-au înecat. Dintre aceşti necredincioşi puţini au scăpat. Care au fugit, toţi au fost 
ucişi. Pe unii i-au ajuns pe drum şi i-au nimicit. Acum numesc acel loc Moartea sârbească. 
Când au fost necredincioşii sparţi cu ajutorul lui Dumnezeu, s-au dus.“ 
b) „A ridicat despotul Uglješa pe toţi soldaţii sârbi şi greci, şi pe fratele său regele Vukašin, şi 
pe alţi numeroşi mari nobili, (...) au plecat în Macedonia să-i alunge pe turci, (...) Însă nu i-au 
alungat, ci ei înşişi au fost ucişi şi oasele lor au căzut acolo, şi au rămas neînmormântaţi, şi 
(...) unii de tăişul sabiei au murit, iar alţii au fost duşi în robie“.
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270. Citește izvoarele istorice și încercuiește litera din faţa celui în care regele iugoslav Alexandru 
Karađorđević este prezentat cu cea mai mică părtinire. 

 a) „Regele Alexandru a fost omul timpurilor sale, o parte a ganxterismului politic, care 
s-a dezvoltat în Europa după război, în aceeaşi categorie de domnitori cu mână tare ca şi 
Mussolini, Hitler şi alţi tirani şi dictatori”. 
b) „În temeliile Patriei noastre dragi 
Tu ţi-ai depus corpul tău viu, 
Inima ta bună, fruntea ta înţeleaptă 
Dragostea pentru poporul tău, elanul forţei tale.” 
c) „Regele a locuit în castel, care a fost proprietate de stat şi aceasta l-a îngrijorat în primul 
rând şi cel mai mult. Mi s-a plâns cum trăieşte aci în centrul oraşului, ca într-o închisoare, 
fără posibilitatea de a se mişca liber în casa sa.“

271. Citește fragmentul din poezia „Drapelul partidului“ și răspunde la întrebare. 

„Cu Tito, cu tine, prin iureşuri arzătoare 
Am plecat în lupta hotărâtoare.
Partidul nostru, din pustietatea întunericului 
Steagul tău ne-a purtat.
Libertatea, muncitorul şi de la oraş şi de la sat 
Acum îşi creează o nouă viaţă.
Partidul nostru, pentru marile fapte 
Ne întăreşte chemarea ta puternică!”

Cum este prezentat în această poezie rolul Partidului Comunist Iugoslav (P.C.I.) în 
evenimentele istorice?
а) Nepărtinitor, pentru că P.C.I. a avut de la începutul răscoalei împotriva ocupatorului un 
sprijin enorm al tuturor popoarelor iugoslave.
b) Părtinitor, pentru că poezia a luat naştere cu scopul ca din motive de propagandă să-l 
slăvească pe Tito şi P.C.I. 
c) Obiectiv, pentru că fără P.C.I. şi Tito nu ar fi  fost posibilă victoria coaliţiei antifasciste. 
d) Poezia nu vorbeşte deloc despre P.C.I. 
Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.

272. Pe linia de lângă personalitatea istorică dată scrie secolul în care a trăit această personalitate

а) împăratul Iustinian   _____
b) Mihailo Obrenović     _____
c) George Washington   _____
d) Mihail Gorbaciov    _____
e) Alexandru cel Mare   _____
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273. Cărui secol îi aparţin fenomenele istorice date?

Pe liniile de lângă fenomen scrie secolul corespunzător.
а) apariţia islamului   secolul _______
b) reformaţia Bisericii Catolice secolul _______
c) Holocaustul    secolul _______
d) Apariţia liberalismului  secolul _______

274. Asupra relaţiilor căror două state a infl uenţat cel mai mult Criza Anexionistă din anul 1908?

а) S.U.A. şi Rusia;
b) Germania şi Marea Britanie;
c) Austro-Ungaria şi Serbia;
d) Serbia şi Muntenegru.
Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.

275. Care doi domnitori europeni au participat în Cruciada a Treia?

а) Ivan IV cel Groaznic şi Carol cel Mare;
b) Ludovic IX cel Sfânt şi Ioan fără Ţară;
c) Richard Inimă de Leu şi Frederic Barbarossa;
d) Ludovic XIV şi Petru cel Mare.
Încercuieşte litera din faţa răpsunsului exact.

276. Care domnitor a venit la putere în Regatul Serbiei după Insurecţia din Luna Mai? 

Scrie titlul, prenumele şi numele domnitorului ________________________________.

277. Armatele căror state au participat pe lângă armata sârbească la străpungerea Frontului de la 
Salonic?

Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.
а) Greciei, Turciei, Spaniei, Italiei;
b) Greciei, Franţei, Marii Britanii şi Italiei;
c) Italiei, României, Albaniei şi Muntenegrului;
d) Muntenegrului, Franţei, Marii Britanii şi Rusiei

278. Care alianţă militară a fost înfi inţată după Al Doilea Război Mondial și există și azi?

а) Antanta;
b) Tratatul de la Varşovia;
c) Pactul NАТО;
d) Alianţa Balcanică.
Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.
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279. Care este una dintre valorile de bază ale civilizaţiei care a apărut în Revoluţia Franceză?

а) drepturile copiilor;
b) drepturile economice;
c) drepturile omului;
d) drepturile minorităţilor.
Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.

280.  Marea migraţie a sârbilor din 1690 a fost consecinţa directă a unuia dintre evenimentele 
amintite: 

Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.
а) aprinderea moaştelor sf. Sava;
b) participarea în masă a sârbilor în Războiul Vienei;
c) desfi inţarea autonomiei cneziale;
d) războaiele balcanice. 

281.  Franţa și Marea Britanie au organizat în timpul Primului Război Mondial expediţia din 
Dardanele – desantul maritim pe Gallipoli, pentru a se:

а) împiedica Italia de a cuceri peninsula Gallipoli;
b) elimina Turcia din război şi a se stabili legătura directă cu Rusia;
c) asigura ajutorul armatei sârbe şi aliate pe Frontul de la Salonic;
d) deschide un nou front în Asia Mică. 
Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.

282.  Regatul S.C.S., Cehoslovacia și România au încheiat o alianţă cunoscută sub denumirea de 
Mica Antantă din cauza:

а) posibilităţii de refacere a Monarhiei Austro-Ungare;
b) planurilor de cucerire ale Italiei;
c) fricii de revanşismul Bulgariei;
d) planurilor agresive ale Germaniei. 
Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.

283.  Care a fost consecinţa participării sârbilor de partea Austriei în Războiul Vienei împotriva 
Imperiului Otoman?

а) desfi inţarea Patriarhiei din Ipek (Peć)
b) formarea Graniţei Militare;
c) arderea moaştelor Sf. Sava la Vračar;
d) Prima Mare Migraţie a Sârbilor sub conducerea patriarhului Arsenie III Crnojević 
Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.
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284.  Care dintre izvoarele istorice oferite este cel mai sigur pentru istorici:

а) documentul care a luat naştere atunci când a avut loc evenimentul;
b) amintirile participanţilor;
c) sintezele istorice;
d) memoriile.
Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.

285.  Care dintre izvoarele istorice oferite dau informaţii despre Prima Răscoală Sârbească:

а) biografi ile sfi nţilor;
b) inscripţiile pe monumentele funerare;
c) corespondenţa diplomatică cu Vaticanul;
d) Memoriile protopopului Mateja Nenadović.
Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.

286. Citește izvoarele istorice.

Încercuieşte litera din faţa izvorului istoric care nu vorbeşte despre Prima Răscoală Sârbească.
a) „ Dahiile au trimis în fi ecare târg muselimilor lor un ordin secret şi au stabilit ziua în care 

fi ecare muselim să-l execute pe cneazul său; iar Fočić Mehmed-aga, neputând să fi e sigur 
că pe tatăl meu şi pe Birčanin l-ar putea executa altcineva, a hotărât să iese singur pentru 
aceasta în Valjevo”. 

b) „ După acest caz a venit în slujbă la cneazul Miloš Dimitrije Davidović din Viena, şi cneazul 
Miloš l-a primit imediat de secretar. Acest om, perfect învăţat şi pregătit, cunoscând 
modul de domnie în ţările europene, a început să propună cneazului Miloš să aducă 
constituţia (…)”

c) „ Însă, s-a răspândit vestea despre George cel Negru că (…) cu ceata sa a venit şi a aprins 
hanul turcesc din Orašac şi că a început cearta cu turcii şi că îi bate oriunde îi găseşte.”

d) „ Însă pe lângă toate acestea armata a pornit din nou din Deligrad înspre Niš şi cneazul 
resavian Stevan Sinđelić cu armata sa a săpat un şanţ până la Niš în satul Kamenica. În 
acest timp, din nenorocirea sârbilor, ruşii nu pot din cauza Dunării, care s-a revărsat, 
trece repede în Bulgaria, aşa că armata turcească, care s-a adunat jos, s-a grăbit în ajutor 
celor de la Niš”.

287. Citește textul.

Nimeni nu ştie ce sunt chinurile grele, 
până nu trece Albania pe jos !

La ce perioadă se referă textul amintit?
а) războaiele balcanice;
b) Primul Război Mondial;
c) Al Doilea Război Mondial;
d) războaiele sârbo-turce.
Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.
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288. Privește fotografi a din anul 1941, în care Adolf Hitler privește placa memorială coborâtă, cu 
numele lui Gavrilo Princip, pe care i-au dăruit-o din Sarajevo, ca dar de ziua nașterii, după 
ocuparea Iugoslaviei, soldaţii săi. 

De ce au adus soldaţii germani führerului lor acest cadou? 

а) Hitler a adunat toate obiectele care au avut legătură cu organizaţia „Tânăra Bosnie“.
b) Ştiau că führerul planifi că refacerea Monarhiei Habsburgice.
c)  În acest fel i-au învinuit încă odată pe sârbi pentru izbucnirea Primului Război Mondial şi 

s-au răzbunat pentru înfrângerea în acest război.
d) Hitler a fost prieten apropiat cu prinţul moştenitor asasinat al Austro-Ungariei.

Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.

289. Citește izvoarele istorice și încercuiește litera din faţa izvorului care oferă date despre domnia 
ţarului Dušan.

a) „ (...) când i-a ridicat despotul Uglješa pe toţi soldaţii sârbi şi greci şi pe fratele său regele 
Vukašin, şi pe mulţi alţi mari nobili (…) şi au pornit în Macedonia să-i alunge pe turci, 
fără să-şi dea seama că numeni nu se poate opune mâniei lui Dumnezeu”.

b) „ Binecinstitul cneaz Stefan ajungând, deci, în oraşul împărătesc, împreună cu fratele său 
Vuk, de la toţi a auzit cuvinte prietenoase şi toţi au crezut că parcă privesc într-un soare. 
Atunci a primit şi demnitatea de despot de la cinstitul împărat Ioan”.

c) „ Şi cu cununa împărătească de Dumnezeu dăruită am fost încoronat cu imperiul în anul 
6854. (…) la marele şi prealuminatul Învierii lui Hristos, cu binecuvântarea şi cu mâna 
luminatului patriarh Ioanichie, şi cu toţi arhiereii soborului sârbesc”.
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290. Compară hărţile istorice și scrie-le legenda.

291. Citește izvoarele istorice și răspunde la întrebare.

Izvorul 1 „În Roma consulii conduc toate afacerile de stat. Toate afacerile urgente le dau spre 
dezbatere în Senat (...) datoria lor este să convoace Adunarea (...) în război puterea le este 
nelimitată“. (Polibius)

Izvorul 2 „Noi avem astfel de orânduire politică care nu se bazează pe sistemele altor state. 
Şi mai degrabă suntem noi exemplu pentru alţii, decât ce i-am lua noi pe alţii ca exemplu. 
Domnia noastră se numeşte democraţie, pentru că administrarea statului nu este în mâinile 
unui număr mic ci a majorităţii (...)“ (Pericle)

Ce este comun pentru aceste izvoare?
а) Ambele vorbesc despre orânduirea de stat.
b) Ambele vorbesc despre acelaşi stat.
c) Ambele vorbesc despre orânduirea socială.
d) Ambele vorbesc despre război.
Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.

292. Generalul Philip Sheridan, eroul Războiului civil din S.U.A. 1861-1865), a spus cu o ocazie: 
„Unicii indieni buni, pe care i-am văzut, au fost indienii morţi“. Ce l-a motivat, după părerea 
ta, pe omul care a obţinut glorie în război, să pronunţe o astfel de propoziţie?

а) frica de bolile molipsitoare pe care le răspândeau indienii;
b) doctrina religioasă creştină pe care a adoptat-o;
c) planurile triburilor indiene de a distruge S.U.A.
d) prejudiciile negative despre indieni.
Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.

Harta 1 

Numele ofi cial al statului:
____________________________
Harta prezintă împărţirea pe
_____________________________

Harta 2

Numele ofi cial al statului:
____________________________
Harta prezintă împărţirea pe
_____________________________
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FIZICĂ

293. Care forţă face ca stropii de ploaie să cadă pe pământ?

a) forţa de rezistenţă a aerului;
b) forţa de presiune;
c) forţa de gravitaţie;
d) forţa de frecare.
Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.

294. În fi gură este redată o cutie în stare de repaos, pe un plan înclinat.

Ce forţă opreşte cutia să alunece pe planul înclinat?
a) forţa de gravitaţie;
b) forţa de frecare;
c) forţa de reacţie a suprafeţei de sprijin.
Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.

295.  În imaginile de mai jos, săgețile reprezintă forțele de interacțiune a două sarcini electrice.

Care imagine reprezintă corect interacțiunea dintre corpuri?
Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.

296.  În fi gură, scrie semnele corespunzătoare polilor magnetici pentru ca magneţii să se atragă.

a)

b)

c)

d)
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297.  În trecut, zidarii des foloseau furtun transparent cu apă pentru a stabili dacă pereţii sunt 
orizontali (vezi imaginea). Ce lege fi zică au aplicat în acest caz?

а) Legea a II-a a lui Newton;
b) Legea inerţiei;
c) Legea vaselor comunicante (legate)
d) Legea lui Ohm
Încercuiţi litera în faţa răspunsului corect. 

298. Încercuiește litera din faţa răspunsului care descrie mișcarea rectilinie.

a) Un copil care se dă în leagăn;
b) Lift ul care urcă în bloc;
c) Mişcarea Pământului în jurul Soarelui;
d) Scurgerea liniştită a apei dintr-un robinet;
e) Zborul unei mingi de baschet la o aruncare liberă;
f) Mişcarea indicatoarelor de la ceas.

299. Dacă un autoturism se mișcă rectiliniu uniform spunem că:

a) viteza sa se schimbă uniform;
b) viteza sa nu se schimbă;
c) acceleraţia sa se schimbă uniform;
d) se mişcă cu acceleraţie constantă.
Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.

300.  Avionul parcurge distanţa de 12 km în 60 de secunde. Care este viteza medie a avionului care 
parcurge această distanţă?

Răspuns: ______________

301.  Distanța de la Soare la Pământ este de 150 milioane km. Viteza luminii este de 300.000 km pe 
secundă. Care este timpul aproximativ necesar luminii pentru a ajunge de la Soare la Pământ?

а) 8 minute;
b) 2000 secunde;
c) 500 minute;
d) 5 ore

302. Cu ce rechizită școlară poţi să închizi un circuit electric deschis?

a) o radieră;
b) o riglă de plastic;
c) o riglă de lemn;
d) un creion neascuţit cu o radieră în capăt;
e) un creion ascuţit de ambele părţi.
Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.
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303.  În jurul cuiului de fi er este răsucit un conductor electric așa cum este prezentat în fi gură. 

În timp ce prin conductor trece curentul electric, cuiul se va comporta ca:

а) un corp electrizat;
b) un corp neutru;
c) un magnet permanent; 
d) polul nord magnetic;
e) polul sud magnetic.
Încercuiţi litera din faţa răspunsului corect.

304.  Imaginea prezintă scara unui ampermetru. Care este intensitatea curentului indicată pe 
ampermetru?

 Răspuns: _______

305.  Care este valoarea unei diviziuni a cilindrului gradat din imagine? 

Cât este volumul lichidului în cilindrul gradat? 

Valoarea celei mai mici diviziuni este __________________.
Volumul lichidului este ___________________.

0,1

A

0 0,2

100 ml

80 ml

60 ml
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306. Într-o experienţă de laborator, pentru a determina viteza de deplasare a unui corp, trebuie să 
măsurăm spaţiul și timpul în care corpul parcurge spaţiul respectiv.

1 2 3 4
Completează propoziţiile, astfel încât ele să fi e adevărate.

a) Pentru a măsura spaţiul parcurs se foloseşte instrumentul care este notat cu numărul 
_____ în imagine.

b) Pentru a măsura timpul se foloseşte instrumentul care este notat cu numărul _____ în 
imagine.

307. Leagă mărimea fi zică redată în coloana din stânga, cu instrumentul de măsură corespunzător 
din coloana din dreapta.

Scrie pe liniile date litera corespunzătoare.
1)____masa;   a) cronometrul;
2)____temperatura;       b) voltmetrul;
3)____tensiunea electrică  c) ampermetrul;
   d) balanţa;
   e) termometrul.

308. Care dintre mărimile fi zice, de mai jos, o putem măsura direct cu instrumentul din imagine?

a) Densitatea lichidului;
b) Greutatea lichidului;
c) Volumul luchidului;
d) Înălţimea unui corp.
Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.

100
ml
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309.  Scrie unităţile de măsură corespunzătoare.

Într-o zi, temperatura aerului a fost 18 ____.
În dependenţă de specie, lungimea unui ţânţar este între 3 şi 15 ___________.
Pământul se învârte în jurul axei sale în 24 _________. 

310.  Care este unitatea de măsura fundamentală pentru temperatură?

а) ju-ul;
b) watt-ul; 
c) kelvin-ul; 
d) volt-ul. 
Încercuiţi litera din faţa răspunsului corect.

311. Încercuiește litera din faţa unităţilor de măsură pentru vitază.

a) 1  s—m  b) 1 m—s   c)1 k—m 
m  d) 1 m—s2  e) 1 k—m 

h   f) 1  s—h.

312. Încercuiește litera de sub imaginea în care este redată poziţia corectă a riglei pentru 
măsurarea lăţimii radierei.

    a)   b)   c)  d)

313. În imagine sunt redate poziţiile din care se citește volumul lichidului din menzură. 

Poziţia corectă este marcată cu numărul_______.
Scrie pe linie numărul corespunzător.

100

1

4

3

2

90

80

cm3
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314.  Pe talerul unui cântar se afl ă un sac și o greutate de 500g, iar pe celălalt tas se afl ă o greutate 
de 5kg. Care este masa sacului dacă cântarul este în echilibrul? 

 

Răspuns: _________ 

315.  Imaginea reprezintă o minge care se afl ă între două cărămizi. Cărămizile sunt așezate astfel 
încât, să putem măsura, cu rigla de lemn, distanţa dintre ele. Care este diametrul acestei 
mingi? 

 

а) 2,0 cm;
b) 3,0 cm;
c) 3,5 cm;
d) 5,5 cm.
Încercuiţi litera din faţa răspunsului corect.
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316.  În tabelul de mai jos sunt date valorile temperaturii de topire și evaporare a substanţelor.

Substanţa Temperatura de topire (°C) Temperatura de evaporare(°C)

Cuprul 1083 2595
Argintul 960,8 1945
Platina 1774 3827
Fierul 1535 2730

Care substanţe sunt în stare de agregare lichidă la 2000°C? 
а) cuprul, argintul şi fi erul;
b) platina, argintul şi fi erul;
c) cuprul, platina şi fi erul;
d) cuprul, argintul, platina şi fi erul.

317. Ce se petrece cu o placă de metal, dacă o lovim mai mult timp cu ciocanul?

a) Placa doar se deformează.
b) Placa se va încălzi considerabil.
c) Placa se va încălzi, numai dacă ciocanul este mai cald la început.
Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.

318. În imagine este o persoană care sare de pe 
trambulină, în piscină.

Care este forţa care împinge săritorul în sus?
a) forţa de rezistenţă a aerului;
b) forţa de gravitaţie a Pământului;
c) forţa de elasticitate;
d) forţa de presiune.
Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.

319. Un camion stă la semafor. În clipa în care s-a făcut verde, camionul a pornit brusc înainte. O 
cutie goală, în remorca camionului, a pornit înapoi. Explică acest fenomen. 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

320. O minge de gumă umfl ată nu se poate scufunda în apă. Chiar dacă reușiţi să faceţi aceasta, 
mingea vă va aluneca din mâini și va ieși din apă. Ce forţă produce o astfel de comportare a 
mingii?

a) forţa de elasticitate; 
b) forţa de frecare;
c) forţa de presiune;
d) forţa de gravitaţie.
Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.
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321.  În fi guri sunt reprezentaţi câte patru oameni care sunt pe patru poziţii diferite pe Pământ. 
Fiecare dintre ei ţine o minge. Săgeata indică direcţia mișcării mingii în momentul de cădere. 
Care imagine arată direcţia de mișcare corectă a tuturor mingilor în momentul căderii? 

а) imaginea 1 b) imaginea 2 c) imaginea 3 d) imaginea 4
Încercuiţi litera din faţa răspunsului corect.

322.  Pe un submarin, afl at adânc sub suprafaţa mării, acţionează forţa gravitaţională și forţa 
dinamică. Cum s-ar schimba aceste forţe, în cazul în care submarinul aruncă din marfă 
(greutate) în mare?

Răspuns: ___________________________

323. În imagine este un balansoar, în echilibru, pe care sunt două pachete notate cu numerele 
1 şi 2.

Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.
a) Pachetul 1 are masa mai mare.
b) Pachetul 2 are masa mai mare.
c) Pachetele au masele egale pentru că balansoarul este în echilibru.

слика 1 слика 2

слика 3 слика 4

imaginea 1 imaginea 2

imaginea 4imaginea 3

1 2
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324. O piatră cade vertical. Asupra pietrei acţionează, vertical, în sus, forţa de rezistenţă a aerului 
și forţa de gravitaţie a Pământului. Cum se mișcă piatra, dacă știm că intensitatea forţei de 
rezistenţă a aerului este mai mică decât forţa de gravitaţie a Pământului?

a) Piatra se mişcă rectiliniu accelerat.
b) Piatra se mişcă rectiliniu încetinit.
c) Piatra se mişcă rectiliniu uniform.
d) Piatra se mişcă curbiliniu accelerat.
e) Piatra se mişcă curbiliniu încetinit.
Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.

325.  În tabel sunt date datele privind masa și volumul a trei corpuri. Care corp are cea mai mare 
densitate?

Masa [kg] Volumul [cm3]

Corpul unul 1 150
Corpul doi 2 150
Corpul trei 1 300

Răspuns: ____________________________

326.  Un cub de gheaţă este introdus într-un pahar plin de alcool cu densitatea 790 k—g 
m3.

Ce se va întâmpla cu cubul de gheaţă, dacă ştim că densitatea de gheaţă este 900 k—g 
m3 ? 

а) Cubul de gheaţă se va scufunda.
b) Cubul de gheaţă va pluti pe suprafaţa alcoolului.
c) Cubul de gheață va pluti la suprafață de dedesubt a alcoolului.
d) Un cub de gheata va pluti în alcoolul mai jos de mijlocul paharului. 
Încercuiţi litera din faţa răspunsului corect.

327. În imagine sunt două vase.

Dacă turnăm lichidul din vasul 1 în vasul 2, atunci presiunea hidrostatică pe baza vasului 2 va fi :
a) acelaşi ca în vasul 1, fi indcă masa de apă este aceeaşi;
b) mai mare decât presiunea din vasul 1, pentru că aria bazei vasului 2 este mai mare;
c)  mai mică decât presiunea din vasul 1, pentru că înălţimea lichidului din vasul 2 este mai 

mică.

Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.

1

2
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328.  Bila se mișcă uniform accelerat.Tabelul conține date referitoare la viteza bilei într-un interval 
de timp. Completați datele care lipsesc, astfel încât datele să corespundă unei mișcări uniform 
accelerate.

Timpul [s] 0 2 4 6

Viteza [m/s] 1 3

329. Spaţiul parcurs este:

a) linia pe care se mişcă corpul într-o anumită perioadă de timp;
b) traiectoria pe care se mişcă corpul într-o anumită perioadă de timp;
c) lungimea părţii din spaţiu pe care o parcurge corpul într-o anumită perioadă de timp;
d) schimbarea poziţiei corpului faţă de alte corpuri într-o anumită perioadă de timp;
Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.

330. Leagă mărimea fi zică cu defi niţia sa.

Pe linie scrie litera corespunzătoare.
1.____ viteza   a) produsul dintre viteză şi timp
2.____acceleraţia   b) câtul dintre spaţiul parcurs şi viteză
   c) produsul dintre spaţiul parcurs şi timp
   d) spaţiul parcurs în unitatea de timp
   e) schimbarea vitezei în unitatea de timp

331. În imagine este redată o pendulă matematică. Sunt marcate poziţiile de amplitudine 1și 3 și 
poziţia de echilibru 2.

Perioada de oscilaţie este timpul în care pendula parcurge spaţiul:
a) din poziţia 1 în poziţia 2;
b) din poziţia 1 în poziţia 3;
c) din poziţia 1 în poziţia 2 şi înapoi în poziţia 2;
d) din poziţia 1 în poziţia 3 şi înapoi în poziţia 1;
e) din poziţia 3 în poziţia 1;
f) din poziţia 3 în poziţia 1 şi înapoi în poziţia 3.
Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.
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332. În spaţiile libere, din tabel, scrie unităţile de măsură și notaţiile lor.

Denumirea mărimii fi zice Denumirea unităţii Notaţia 
Forţa 
Presiunea 
Intensitatea curentului 
electric
Rezistenţa conductorului 
Puterea curentului electric 

333. În spaţiile libere din tabel scrie unităţile de măsură și notaţiile lor.

Denumirea mărimii fi zice Denumirea unităţii Notaţia 
Lucrul 
Putarea
Energia 
Cantitatea de căldură

334. Profesorul de biologie a declarat că un elefant african are, în medie, în jur de cinci tone.

La ce mărime fi zică s-a gândit?
a) Volumul corpului;
b) Greutatea corpului;
c) Masa corpului;
d) Aria corpului.
Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.

335. Litrul este unitatea de măsură pentru:

a) cantitatea de substanţă;
b) masă;
c) volum;
d) densitate.
Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.

336. Intensitatea curentului de 100mA este egală cu:

а) 1 A;
b) 0,1 A;
c) 0,01 A;
d) 0,001 A. 
Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.
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337. Fie lungimile a patru obiecte:

     0,05 km               20 m                3000 cm               600 dm.

Transformă unităţile date în unităţi de bază, iar apoi scrie-le în ordine, de la cea mai mică, la 
cea mai mare. 
 __________ <  __________ <  __________ <  __________

338. O mărime fi zică a fost măsurată de cinci ori atent cu un instrument corespunzător. La 
măsurare au fost obţinute valori diferite. Cum trebuie să prezentăm rezultatele acestor 
măsurări.

a) Trebuie să considerăm valoarea cea mai mare drept corectă.
b) Trebuie să calculăm media valorilor măsurate.
c) Trebuie să considerăm valoarea cea mai mică drept corectă.
d) Dacă de cinci ori nu s-a obţinut aceeaşi valoare, atunci trebuie să repetăm măsurarea.
Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.

339. În imagine este reprezentat un circuit electric. Într-o parte din circuit, curentul trebuie să 
treacă prin lichid. Pentru ca acest circuit să fi e închis și 
becul să lumineze, lichidul care face parte din circuitul 
electric poate fi :

a) apă destilată;
b) apă în care este dizolvat zahăr;
c) apă în care este dizolvată sare de bucătărie;
Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.

340.  Scrie pe linii numele elementelor din circuitul de energie electrică prezentate în schemă. 
Numele elementelor trebuie scrise în conformitate cu numărul de serie corespunzătoare.

1. ___________________________
2. ___________________________
3. ___________________________
4. ___________________________
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341.  Două surse de curent electic (baterii) sunt legate ca în imaginea de jos. 

Cât este tensiunea dintre punctele A și B? 

Răspuns: _________________

342. Ce rezistenţă electrică opune un reostat, dacă la extremităţile lui este măsurată tensiunea de 
2,4 V, iar intensitatea curentului care trece prin reostat are 0,3A?

Scrie modul de rezolvare.

Rezistenţa electrică pe care o opune reostatul este de_____ Ω.

343. În circuitul din imagine este legat un consumator cu rezistenţa de 9 Ω. Voltmetrul indică 
tensiunea de 4,5V. Ce intensitate a curentului o va indica ampermetrul. 

Scrie modul de rezolvare.

Ampermetrul va indica 
intensitatea curentului de_____A.

344. Dacă curentul electric trece prin conductor, atunci temperatura conductorului

a) se micşorează;
b) rămâne neschimbată;
c) totdeauna se măreşte.
Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.

345.  Puterea unei sobe de încălzire și de stocare a energiei este de 2 kW. Câtă energie electrică se 
consumă în cazul în care soba este conectată timp de 5 ore?

Răspuns: _________________________________

346.  Două pietre cad liber de la aceeași înălțime. Care dintre 
cele două pietre are o energie potenţială mai mare?

а) piatra mai mare, deoarece are o masă mai mare;
b) piatră mică, deoarece cade cu viteză mai mare;
c) piatra mai mare, deoarece cade cu viteză mai mare 
d) ambele au aceeași energia potențială, pentru că se afl ă 
la aceeași înălțime
Înscrieţi litera din faţa răspunsul corect.

A1,5
V

1,5
V B

V R

A



F
IZ

IC
Ă

Culegere de probleme de biologie, geografi e, istorie, fi zică şi chimie pentru examenul fi nal în învăţământul şi educaţia elementară anul şcolar 2014/2015.

88

347.  Încercuiţi litera din faţa răspunsului corect. Mărimea de care depinde energia cinetică a 
corpului este: 
а) masa corpului;
b) viteza corpului;
c) înălţimea la care se afl ă corpul;
d) forma corpului;
e) frecarea dintre corp și substrat.

348. Mixerul electric se folosește adesea în gospodării. Cum se 
transformă energia din mixer, în timp ce el funcţionează?

a) Energia mecanică se transformă în energie electrică.
b) Energia calorică se transformă în energie mecanică.
c) Energia electrică se transformă în energie calorică.
d) Energia electrică se transformă în energie mecanică.

Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.

349. Leagă mărimea fi zică cu defi niţia sa.

Pe linie scrie litera corespunzătoare.
1._____puterea   a) lucrul efectuat în unitatea de timp
2._____lucrul mecanic b) produsul dintre forţă şi lungimea spaţului parcurs
  c) câtul dintre intensitatea forţei şi timp
  d) produsul dintre intensitatea forţei şi timp

350. Două macarale ridică două sarcini de mase egale la aceeași înălţime. Prima macara ridică 
sarcina în 2 minute, iar a doua în 4minute. Încercuiește litera din faţa răspunsului corect.

a) Prima macara efectuează un lucru mecanic mai mare şi are putera mai mare.
b) Prima macara efectuează un lucru mecanic mai mare şi are putera mai mică.
c) Ambele macarale efectează acelaşi lucru mecanic, iar prima macara are puterea mai mare.
d) Ambele macarale efectează acelaşi lucru mecanic şi au aceeaşi putere.
e)  Prima macara efectuează un lucru mecanic mai mic şi are putera mai mică.
f) Prima macara efectuează un lucru mecanic mai mic şi ambele macarale au acceaşi putere.

351. Care este exemplul de mai jos, în care aceeași cantitate de apă are cea mai mare energie 
interioară?

a) Un cub de gheaţă;
b) Amestecul de gheaţă şi apă;
c) Apa;
d) Vapori de apă;
e) Energia interioară a apei nu se schimbă.
Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.
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352. În fi gurile a și b este redată aceeași linie de tensiune, în anotimpuri diferite. 

Încercuieşte litera din faţa imaginii în care este redată linia de tensiune vara.

  а)      b)
Explică răspunsul. ________________________________________________________

353.  Energia cinetică este proporțională cu produsul dintre masa corpului și pătratul vitezei. Dacă 
viteza corpului crește de 5 ori, atunci energia cinetică:

а) a crescut de 5 ori;
b) a crescut de 25 de ori;
c) sa redus de 5 ori;
d) sa redus de 25 de ori.

Încercuiţi litera din faţa răspunsului corect.

354.  Rezistența electrică a conductorului este proporțională cu lungimea sa și invers proporțională 
cu aria secțiunii transversale. Dacă aria secțiunii transversale a conductorului scade de 3 ori, 
atunci rezistența:

а) se va reduce de 3 ori;
b) va crește de 3 ori;
c) rămâne neschimbată;
d) se va reduce de 9 ori.

Încercuiţi litera din faţa răspunsului corect.

355. O barcă se deplasează pe râu în amonte. Viteza bărcii și viteza râului au:

a) aceeaşi direcţie şi sens;
b) direcţii şi sensuri diferite;
c) direcţii diferite, dar acelaşi sens;
d) aceeaşi direcţie, dar sensuri diferite.
Încercuiţi litera din faţa răspunsului corect.
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356. Bate vântul și el infl uenţează cu o anumită forţă asupra unei ferestre din școală. Care este 
afi rmaţia care conţine toate informaţiile necesare despre forţa care infl uenţează asupra 
ferestrei?

a) Asupra ferestrei infl uenţează forţa orizontală a vântului.
b) Asupra ferestrei infl uenţează forţa orizontală a vântului de 10N.
c) Asupra ferestrei infl uenţează forţa orizontală a vântului de 10N care sufl ă de la Sud.
d) Asupra ferestrei infl uenţează forţa orizontală a vântului care sufl ă de la Nord.
Încercuiţi litera din faţa răspunsului corect.

357. Care dintre următoarele grafi ce reprezintă cel mai bine dependenţa intensităţii de curent 
electric de tensiunea de la capetele aceluiași fi r? 

а) grafi cul 1 b) grafi cul 2 c) grafi cul 3 d) grafi cul 4

Încercuiţi litera din faţa răspunsului corect.

358.  Pe baza datelor prezentate în tabel privind mișcarea corpului, determină când a fost 
corpul în repaus.

Timpul [s] Spaţiul parcurs [m]
0 0

10 3
20 6
30 9
40 9

Răspuns: __________________________________

1 2 3 4
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359. În coloana din stânga sunt reprezentate schimbările de viteză citite din grafi c la intervale 
potrivite. Care intervale corespund schimbării vitezei citite?

Scrieți litera corespunzătoare pe linia dată.
1. __ Δv = 0 m/s а) de la 0 s până la 3 s
2. __ Δv = –8 m/s b) de la 8 s până la 10 s
3. __ Δv = 6 m/s  c) de la 4 s până la 7 s
    d) de la 7 s până la 10 s

360. Doi fraţi s-au așezat pe un balansoar. Fratele mai mare are masa de 60kg, iar masa fratelui 
mai mic este de 30kg. În ce poziţie trebuie să fi e fraţii, pe balansoar, în raport cu punctul de 
sprijin, pentru a fi  în echilibru?

a)  Fratele mai mic trebuie să se aşeze de două ori mai aproape de punctul de sprijin decât 
fratele mai mare.

b)  Fratele mai mare trebuie să se aşeze de două ori mai aproape de punctul de sprijin decât 
fratele mai mic.

c)  Fratele mai mic trebuie să se aşeze de patru ori mai aproape de punctul de sprijin decât 
fratele mai mare.

d)  Fratele mai mare trebuie să se aşeze de patru ori mai aproape de punctul de sprijin decât 
fratele mai mic.

Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.

361.  De un arc elastic este agățată o greutate. Arcul sa întins iar greutatea a rămas în repaus din 
cauza echilibrului a două forțe de sens opus. Cele două forţe sunt: 

а) greutatea corpului și forța de rezistenţă a mediului:
b) forța de gravitație și forţa de frecare;
c) greutatea corpului și de forța dinamică (de inerţie) a aerului; 
d) forța gravitațională și forța de elasticitate; 
e) forța de elasticitate și forţa de frecare. 
Încercuiţi litera din faţa răspunsului corect.
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362.  Asupra unui corp acţionează două forţe. Corpul se mișcă uniform în sus. Prima forţă are 
intensitatea de 30N și este dirijată în sus. Cum trebuie să fi e forţa a doua, astfel încât corpul să 
continue mișcarea uniformă? 

а) Forţa a doua este dirijată în jos şi are intensitatea de 30N; 
b) Forţa a doua este dirijată în jos şi are intensitatea mai mică de 30N; 
c) Forţa a doua este dirijată în sus şi are intensitatea de 30N; 
d) Forţa a doua este dirijată în sus şi intensitatea ei este mai mare de 30N.

363.  Presiunea unui corp solid pe suprafață este dat prin câtul dintre intensitatea forței 
perpendiculare (F) și suprafața (S) asupra căreia  acționează forța. Așadar este dată de 
expresia P = F / S. 

Presiunea corpului solid creşte, dacă: 
а) forța perpendiculară se micşorează, iar suprafaţa de contact rămâne același; 
b) forța perpendiculară nu se schimbă, în timp ce suprafaţa de contact se micşorează;
c) forța perpendiculară și suprafața se micşorează proporțional;
d) cresc şi forţa, dar și suprafaţa în același ritm. 
Încercuiţi litera din faţa răspunsului corect.

364. În imagine este redată aprovizionarea cu apă din rezervorul de pe deal (notat cu 4 în imagine).

Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.
a) Cea mai mică presiune este la robinetele din casele marcate cu 1.
b) Presiunea este aceeaşi în toate casele.
c) Cea mai mică presiune este la robinetele din casa marcată cu 2.
d) Cea mai mică presiune este la robinetele din casele marcate cu 3.

365. Dependenţa vitezei momentane și a spaţiului parcurs în funcţie de timp, la mișcarea rectilinie 
uniformă accelerată, se dă cu ajutorul formulelor:

v = v0 + a ∙ t   şi   s = v0 ∙ t +   a— ∙  —2
t2 —, în această ordine. 

Cu ajutorul acestor formule, rezolvă următoarea problemă.

Un autoturism merge cu viteza de 20 m—s  . La această viteză începe să frâneze cu acceleraţia de 
4 m—s2. Calculează spaţiul parcurs de autoturism până la oprire. Scrie modul de rezolvare.

Spaţiul parcurs de autoturism până la oprire este de ___________m.

4

1

2

3
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366. Se aruncă o piatră vertical, în sus, cu viteza de 30 m—s . Calculează înălţimea la care a ajuns 
piatra după 2s de deplasare. Se consideră că acceleraţia forţei de gravitaţie a Pământului 
este g= 10 m—s2  Se neglijează rezistenţa aerului. Spaţiul parcurs (înălţimea atinsă) la mișcarea 
accelerată se determină conform formulei: h = v0 ∙ t–  g— ∙ —2

t2 —.

Scrie modul de rezolvare.
Înălţimea la care a ajuns piatra este de __________m.

367. Cum putem să micșorăm perioada de oscilaţie a pendulei matematice?

a) Micşorând masa bilei;
b) Micşorând lungimea pendulei;
c) Mărind masa bilei;
d) Mărind lungimea pendulei;
Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.

368. Poziţia pendulei matematice din imagine notată cu numărul 2 este poziţia de echilibru. Cele 
mai îndepărtate poziţii, faţă de poziţia de echilibru (1 şi 3), se numesc amplitudini. Pendula 
porneşte, din poziţia 1.

Urmăreşte viteza bilei de pe sfoară în aceste puncte. Numai 
una dintre afi rmaţiile de mai jos este adevărată.
a)  Viteza bilei în punctul 1 este egală cu zero, iar în punctele 2 

şi 3 vitezele sunt egale după intensitate. 
b)  Viteza bilei în punctul 2 este egală cu zero, iar în punctele 1 

şi 3 vitezele sunt egale după intensitate. 
c)  Viteza bilei în punctul 3 este egală cu zero, iar în punctele 1 

şi 2 vitezele sunt egale după intensitate. 
d)  Viteza bilei în punctele 1 şi 3 este egală cu zero, iar în 

punctul 2 viteza este cea mai mare în timpul mişcării. 
Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.

369.  Care este lungimea undei redate în imagine?

x [cm] 0 2 4 6 

а) 2 cm; b) 4 cm; c) 6 cm; d) 7 cm
Încercuiţi litera din faţa răspunsului corect.
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370. Sunt date unele proprietăţi ale luminii și sunetului, dar numai o afi rmaţie este adevărată.

a) În aer, sunetul şi lumina au aproape aceeaşi viteză.
b) Şi sunetul, dar şi lumina se propagă prin vid.
c) Şi sunetul, dar şi lumina se pot refl ecta de un obstacol.
d) Şi sunetul, dar şi lumina au viteze mai mari în mediu cu densitate mai mare.
Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.

371. În ce mediu este cea mai mare viteză a sunetului?

a) În aer.
b) În apă. 
c) În fi er.
d) În vid.
Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.

372. Lumina se refl ectă pe o oglindă netedă ideal. Raza de incidenţă și 
refl ecţie formează un unghi de 90o.

Unghiul pe care-l formează raza de incidenţă şi suprafaţa oglinzii 
are________.

373. Lumina unui laser vine dintr-un mediu (1) și trece în altul (2).

Pe baza imaginii, putem să conchidem următoarele:
a)  Lumina vine dintr-un mediu mai dens şi se refractă în altul mai 

puţin dens.
b)  Lumina vine dintr-un mediu mai puţin dens şi se refractă în altul 

mai dens.
c)  Ambele medii au aceeaşi densitate.
Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.

374. Energia electrică consumată este de 2,5kWh. Exprimă această energie în kJ 

a) 2500 kJ;
b) 2,5kJ;
c) 9000 kJ;
d) 9kJ.
Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.

90°

1

2
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375. Lângă șoseaua din localitate este pus un semn de circulaţie care reprezintă restricţia de viteză. 
A depășit șoferul viteza dacă radarul a măsurat că autoturismul a mers cu viteza de 12,5 m—s   ?

Autoturismul a mers cu viteza de _______ k—m 
h .

A depăşit şoferul viteza permisă?                     DA                  NU

376. În imagine, avem un circuit electric simplu. Intensitatea curentului, în cazul acesta, se 
poate calcula cu ajutorul formulei I = U—R .  În care dintre intervalele de mai jos trebuie să se 
încadreze amperajul pentru a putea să măsurăm intensitatea curentului din 
acest circuit electric?

a) De la 0, la 0,05A.
b) De la 0, la 0,1A.
c) De la 0, la 0,2A.
d) De la 0, la 0, 5A.

Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.

377. În imagine sunt două termometre. Încercuiește litera din 
faţa răspunsului corect.

a) Termometrul 1 are o precizie mai mare.
b) Termometrul 2 are o precizie mai mare.
c) Ambele termometre au aceeaşi precizie.

R = 10 Ω

U = 3 V

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10
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378. În imagine este redată schema unui circuit electric simplu. Încercuiește litera de sub imaginea 
în care este prezentată legarea corectă a instrumentelor de măsură cu ajutorul cărora 
măsurăm intensitatea și tensiunea curentului în reostat.

379. Două reostate cu rezistenţe egale (R) sunt legate ca în fi gurile 1 și 2.

Ce fel de legături sunt în fi gurile 1 şi 2.
a) În fi gura 1este o legătură în paralel, iar în fi gura 2 este o legătură în serie.
b) În ambele fi guri sunt legături în paralel.
c) În fi gura 1 este o legătură în serie, iar în fi gura 2 este o legătură în paralel.
d) În ambele fi guri sunt legături în serie.
Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.

380. O minge cade din poziţia 1 pe sol fără a avea viteză iniţială. Folosind datele din tabel, 
determină valoarea energiei potenţiale și cinetice a mingii în poziţiile 1, 2, 3 și 4. Omitem 
rezistenţa aerului.

Poziţia Energia potenţială Еp Energia cinetică Ek
1 1800 J
2 600 J
3 600J
4 1800J

V

A

а) б)

в) г)

V

A

R

R

R

R

AV

a)

c)

b)

d)

Слика 1 Слика 2

R R R

R

Figura 1 Figura 2
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381. Dacă apa se condensează într-un proces atunci spunem că:

a) Se transformă din starea de agregare solidă în stare lichidă.
b) Se transformă din starea de agregare solidă în stare gazoasă.
c) Se transformă din starea de agregare lichidă în stare gazoasă.
d) Se transformă din starea de agregare lichidă în stare solidă.
e) Se transformă din starea de agregare gazoasă în stare lichidă.
f) Se transformă din starea de agregare  gazoasă în stare solidă.
Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.

382. În natură apa o putem găsi în trei stări de agregare. În spaţiile libere din tabel, scrie 
denumirile transformărilor fi zice.

Transformarea Denumirea 
Gheaţa în apă

Apa în vapori de apă
Vaporii de apă în apă

Apa în gheaţă
Gheaţa în vapori de apă
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CHIMIE

383. La fi ecare substanţă din tabel marchează cu semnul + dacă este element chimic, compus 
chimic sau amestec.

Denumirea substanţei Element chimic Compus chimic Amestec
clorură de natriu

oxigen
aer

oxid de carbon (IV)
ciocolată

apă distilată

384. Azotul (N2)   este:

а) amestec omogen;
b) amestec eterogen;
c) substanţă simplă pură;
d) substanţă complexă pură.
Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.

385.  Azotul se întrebuinţează la conservarea alimentelor deoarece:

а) nu este solubil în apă;
b) nu este infl amabil;
c) nu întreţine arderea;
d) nu este reactiv.

Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.

386.  Completează propoziţiile  în cât vei aprecia dacă este vorba de proprietate fi zică sau chimică.

Uleiul nu se dizolvă în apă şi aceasta este proprietatea ________________ a uleiului. 

Uleiul şi apa nu reacţionează între ele, ceea ce este proprietatea________________ a lor.

387.  Pentru fi ecare simbol din tabel notează cu + dacă reprezintă atom, moleculă sau ion.

simbolul atom mоleculă ion
C

Ca2+

Na
N2
O2-
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388. Care formulă chimică reprezintă o moleculă cu legătură covalentă nepolară?

a) H2
b) H2O;
c) HCl;
d) NaCl.
Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.

389. Ecuaţia reacţiei chimice oxidare este:

a) Na2O + H2O → 2NaOH;
b) CaCO3 → CaO + CO2
c) CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O;
d) CO2 + H2O → H2CO3
Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.

390.  Ce este soluţie din cele enumerate?

а) suc de portocale cu pulpă;
b) laptele;
c) apa potabilă;
d) supa.
Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.

391. Substanţa care nu se poate descompune în substanţe mai simple este:

а) amestec omogen;
b) amestec eterogen;
c) compus chimic;
d) element chimic.
Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.

392. Pentru încălzirea apei distilate în eprubetă sunt pregătite următoarele vase și ustensile: 
eprubetă, suport pentru eprubetă, sticlă pentru apa distilată, chibrit, lampă cu spirt și ochelari 
de protecţie. 

Lipseşte o ustensilă. Care este aceasta?
Lipseşte  _____________.

393. Dacă pentru experiment trebuie măsurat 16,7 cm3  de lichid, pentru cea mai precisă măsurare 
trebuie folosită: 

а) mensura de 20 cm3
b) mensura de  10 cm3
c) pipeta de 10 cm3
d) pipeta de 20 cm3 
Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.
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394.  În următoarele propoziţii bifează cuvintele necorespunzătoare astfel ca declaraţiile cu privire 
la procesul de fi ltrare sa fi e corecte.

a) Amestecul se poate/ nu se poate turna până la marginea de sus a hârtiei de fi ltru aşezată în pâlnie.
b) În procesul de fi ltrare ca şi hârtie de fi ltru se poate / nu se poate folosi hârtie din caiet.
c) Prin fi ltrare se pot / nu se pot separa componentele amestecului omogen lichid.
d) Filtrarea este separarea fi nă / dură a componentelor amestecului decât de decantare.

395. Petru a cercetat însușirile fi zice ale unei substanţe necunoscute. A trecut trei picături de 
mostră a substanţei într-un pahar plin cu apă. Picăturile substanţei necunoscute s-au unit 
într-o pată galbenă mai mare și au rămas la suprafaţa apei. În caietul său Petru a scris că 
substanţa este galbenă, în stare de agregare lichidă și că are densitate mai mică decât apa. 

Care însuşire a substanţei necunoscute mai putea să o amintească pe baza acestui 
experiment?
Răspuns:_____________________________________________________________

396.  În spaţiile goale din tabel înscrie starea de agregare a elementelor enumerate la temperatura 
normală și la presiunea atmosferică.

Еlemente Starea de agregare
carbon

azot
sulf

calciu
cupru

397. Fierul se folosește pentru construirea podurilor de cale ferată.

Care însuşire micşorează cu timpul calitatea podurilor de fi er?
а) culoarea;
b) duritatea;
c) corozivitatea;
d) elasticitatea.
Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.

398. Care dintre elementele enumerate este la temperatura camerei solid, cenușiu și formează oxid 
bazic? 

а) iodul;
b) clorul;
c) carbonul;
d) magneziul.
Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.
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399. Leagă fi ecare formulă din coloana din stânga cu noţiunea corespunzătoare din coloana din 
dreapta. Scrie pe linie litera corespunzătoare.

1. ____ CaO   а) sare
2. ____ HCl   b) oxid
3. ____ Ca(OH)2   c) acid
4. ____ CaCО3   d) hidroxid
5. ____ CО2

400. Care dintre oxizii oferiţi se folosește la pregătirea varului pentru vopsirea zidurilor? 

а) oxidul de calciu;
b) oxidul de natriu;
c) oxidul de sulf (IV)
d) oxidul de carbon (IV) 

Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.

401. Acidul sulfuric se folosește:

а) la acumulatoare;
b) pentru producerea săpunului;
c) la văruit;
d) ca şi combustibil;
e) ca aromă artifi cială.
Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.

402.  În spaţiile goale din tabel înscrie starea de agregare a compușilor enumeraţi la temperatura 
camerei și la presiunea atmosferică.

Denumirea compusului Starea de agregare
hidroxid de sodiu

acid azotic
oxid de carbon (IV)

clorura de sodiu

403. Nicolae a cercetat reacţia de descompunere a calcarului. Știa că prin încălzirea calcarului se 
obţine un compus ionic numit oxid de calciu. Prin încălzirea a 100 g de calcar a obţinut 56 g 
de praf alb. Pe baza micșorării masei a ajuns la concluzia că s-a produs și gaz, pentru că nu a 
putut observa nimic altceva. 

Şterge din următoarele propoziţii cuvintele necorespunzătoare astfel încât afi rmaţiile să fi e 
exacte.
a) Oxidul de calciu la temperatura camerei şi la presiunea atmosferică este solid/gazos. 
b) Gazul obţinut este cu miros neplăcut/fără miros. 
c) Gazul obţinut este fără culoare/alb.
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404. Pentru fi ecare dintre substanţe stabilește cum infl uenţează asupra culorii hârtiei de turnesol.

Scrie pe linie litera corespunzătoare.
1. ____ apă distilată   а) hârtia roşie de turnesol devine albastră
2. ____ acid azotic   b) hârtia albastră de turnesol devine roşie
3. ____ hidroxid de calciu  c) hârtia roşie de turnesol rămâne roşie, iar cea albastră rămâne albastră
4. ____ acid sulfuric

405. Costa a auzit de la profesorul de chimie că una dintre săruri se dizolvă slab în apă la 
temperatura camerei. Dorea să verifi ce aceasta prin experiment. A pus puţină sare în 
eprubetă, a turnat apă și a agitat-o. La fundul eprubetei a rămas sediment. 

Ce trebuia să mai facă pentru a dovedi afi rmaţia profesorului?
a) Să încălzească conţinutul eprubetei şi atunci să o agite.
b) Să agite conţinutul eprubetei şi să aştepte până în ziua următoare.
c) Să mai adauge apă şi să agite conţinutul eprubetei.
d) Să adauge alcool şi să agite conţinutul eprubetei. 
Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.

406. Pe sticla în care se păstrează hidroxidul de natriu se găsește semnul de atenţionare prezentat 
în imagine. Acest semn arată că trebuie folosit:

a) hidroxid de natriu topit;
b) soluţie apoasă de hidroxid de natriu;
c) mănuşi cu ocazia folosirii hidroxidului de natriu;
d) hidroxidul de natriu ca agent de spălat. 
Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.

407. Care este formula pentru acidul acetic?

а) CH3−COOH;
b) CH2=CH2
c) CH3−CH2−OH;
d) CH3−CH3
Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.

408.  Încercuiește litera din faţa denumirii clasei de compuși organici care au următoarele însușiri:

– cu număr mic de atomi de carbon sunt lichide uleioase;
– sunt cu miros plăcut;
– sunt solubili în soluţii nepolare;
– se pot obţine în reacţia dintre acizii carboxilici şi alcooli.

Toate însuşirile enumerate le au:
а) alcoolii;
b) acizii carboxilici;
c) aldehidele şi cetonele;
d) esterii.
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409.  Încercuiește litera din faţa speciei de compuși folosite ca și arome în industria alimentară.

а) alcoolii;
b) acizii carboxilici;
c) esterii;
d) aldehide şi cetone.

410.  În apă se dizolvă bine:

а) uleiul de fl oarea soarelui;
b) glucoza;
c) celuloza;
d) unsoarea de porc.
Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.

411.  Leagă alimentele din coloana din stânga cu compușii biologic importanţi din coloana din 
dreapta care predomină în ele.

Scrie litera corespunzătoare pe liniile libere. 
1. ___ cartof   а) grăsimi şi uleiuri
2. ___ carne   b) proteine
3. ___ maioneză  c) hidraţi de carbon
4. ___ piersică
5. ___ slănină

412. Pe cutia substanţei se găsește și semnul de atenţionare prezentat în imagine. Semnul indică că 
substanţa:

a)  se foloseşte pentru hrănirea plantelor şi nu se foloseşte pentru 
hrănirea peştilor;

b) se poate vărsa pe pământ şi în apele curgătoare;
c)  nu este voie să se verse în canalizaţii, pe pământ şi în apele 

curgătoare.
Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.

413. O substanţă necunoscută este la temperatura camerei și la presiunea atmosferică în stare 
de agregare lichidă și se dizolvă în apă. Aceste însușiri le putem explica prin faptul că în 
substanţă este prezentă:

a) legătură ionică;
b) legătură covalentă nepolară;
c) legătură covalentă polară.
Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.
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414. Substanţa necunoscută se topește la temperatura de 776 ° și în stare topită această substanţă 
conduce curentul electric. În substanţă este prezentă:

a) legătură covalentă nepolară;
b) legătură covalentă polară;
c) legătură ionică.
Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.

415. Reacţia dintre acid și bază, în care se formează apa și sarea, se numește:

a) substituţie;
b) neutralizare;
c) adiţie;
d) esterifi care.
Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.

416. Solubilitatea unei substanţe în apă la temperatura camerei este: R=204. Soluţia saturată a 
acestei substanţe la temperatura camerei ia naştere prin amestecul a:

а) 104 g de substanţă şi 100 g apă;
b) 51 g de substanţă şi 25 g apă;
c) 104 g de substanţă şi 200 g apă;
d) 54 g de substanţă şi 150 g apă.

Încercuiește litera din faţa răspunsului corect. 

417. Prin scrierea formulei și a coefi cienţilor corespunzători termină ecuaţia începută a reacţiei 
chimice de neutralizare.

Ca(OH)2   +   __  HCl   →   _______   +   __ H2O

418. Zahărul pe care îl folosim în viaţa cotidiană în alimentaţie îl numim de cele mai multe ori 
zahăr cristal, iar zahărul mărunţit îl numim zahăr praf. În care caz se poate cel mai repede 
face o soluţie?

a) prin amestecul a 20 g de zahăr cristal şi 200 g de apă rece;
b) prin amestecul a 20 g de zahăr cristal şi 200 g de apă caldă;
c) prin amestecul a 20 g de zahăr praf şi 200 g de apă rece;
d) prin amestecul a 20 g de zahăr praf şi 200 g de apă caldă. 
Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.

419. Când se adaugă în 100 g de soluţie de zahăr de 15% încă 10 g de apă, componenţa 
procentuală a soluţiei obţinute este:

a) mai mare de 15%;
b) mai mică de 15%;
c) rămâne 15%.
Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.
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420. Ioana a cercetat însușirile a două substanţe diferite și a ajuns la următoarele rezultate:

Substanţa A este albă şi solidă, care prin amestecare cu apa formează un amestec omogen.

Substanţa B este un lichid galben. Când se amestecă cu apa picăturile ei se ridică la suprafaţa 
apei.

Prezintă în tabel rezultatele obţinute de Ioana. 

Starea de agregare Culoarea Solubilitatea în apă 
Substanţa A 
Substanţa B 

421. Calculează prezenţa procentuală a azotului în compusul chimic al cărui formulă este N2O5. 

Ar(N) = 14; Ar(O) = 16
Prezintă procedeul.
Procentul azotului în N2O5  este de _________%.

422.  Calculează concentraţia procentuală a soluţiei saturate de sare de bucătărie care se obţine prin 
dizolvarea a 36 g sare de bucătărie în 100g apă la 25°С. 

Răspuns: _________________________________

423. Câte grame de apă trebuie adăugate în 10 g de sare de bucătărie pentru a se obţine o soluţie 
de 20%? 

а) 80 g;
b) 90 g;
c) 40 g;
d) 160 g.
Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.

424. Pe linia din faţa denumirii substanţei scrie formula ei.

а) oxid de magneziu  __________________
b) oxid de sulf (IV)  __________________
c) acid azotic  __________________
d) hidroxid de calciu   __________________

425. Scrie ecuaţia reacţiei chimice a analizei apei. 

______________________________________________
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426. Costa a cercetat însușirile oxidului de calciu. În paharul cu apă distilată a adăugat două 
picături de fenolft aleină și a amestecat. Apoi a adăugat pe vârful linguriţei praf alb de oxid de 
calciu și a amestecat conţinutul. Conţinutul paharului s-a colorat în violet. Schimbarea culorii 
fenolft aleinei este dovadă că:

a) oxidul de calciu se dizolvă în apă:
b) oxidul de calciu nu se dizolvă în apă;
c) oxidul de calciu reacţionează chimic cu apa;
d) oxidul de calciu nu reacţionează cu apa. 
Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.

427. Ce fapt ne arată că este vorba despre o reacţie chimică între magneziu și acidul clorhidric?

а) apariţia sedimentului;
b) apariţia băşicuţelor;
c) eliberarea energiei luminoase;
d) schimbarea culorii.
Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.

428.  Scrie formula hidrocarburii și coefi cientul care lipsește în următoarea ecuaţie de ardere:

Răspuns: ______________  +     O2 → 4CO2  +  4H2O 

429.  Substanţele de bază care constituie mușchii, părul și unghiile sunt:

а) vitaminele;
b) hidraţii de carbon;
c) grăsimile;
d) proteinele.
Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.

430.  Particulele în soluţia clorurii de sodiu sunt:

а) Na, Cl şi H2O;
b) NaCl şi H2O;
c) Na+, Cl- şi H2O;
d) NaCl, H2 şi O2
Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.

431. Hidrogenul se folosește la sudarea metalelor pentru că:

а) are densitate mică;
b) moleculele hidrogenului sunt nepolare;
c) este imfl amabil;
d) prin ardere eliberează o mare cantitate de energie.
 Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.
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432. Clorura de magneziu este un compus cu o temperatură înaltă de topire. Această însușire a 
clorurii de magneziu se explică prin:

a) valenţa magneziului şi a clorului; 
b) atragerea tare a ionilor de magneziu şi clor;
c) dizolvabilitatea bună în apă;
d) densitate mare. 
Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.

433.   Câţi electroni conţine 16 S2- ? 

а)14
b)18
c)16
d) 2

Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.

434.  Substanţele care se dizolvă în apă au:

a) legătură chimică covalentă nepolară;
b) legătură chimică covalentă polară sau nepolară;
c) legătură chimică covalentă polară sau ionică.
d) legătură chimică covalentă nepolară sau ionică;
Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.

435. În reacţia de saponifi care reacţionează:

a) triacilglicerolul şi hidroxidul de natriu;
b) etanolul şi acidul acetic;
c) glicerolul şi acidul acetic;
d) etanolul şi hidroxidul de natriu.
Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.

436. Amestecul dintre acidul acetic și apă se poate separa prin:

a) scurgere;
b) stoarcere;
c) cristalizare;
d) distilare.
Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.
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437. Costa a cercetat însușirile substanţelor A și B și și-a notat observaţiile sale în tabel. 

Substanţa Dizolvabilitatea 
în apă Culoarea Starea de agregare 

А Se dizolvă Fără culoare Lichid
B Nu se dizolvă De culoare galbenă Lichid

La ce concluzie se poate ajunge pe baza datelor amintite? 
a) În substanţa A este prezentă legătura ionică.
b) În substanţa B este prezentă legătura polară covalentă.
c) Prin amestecul substanţelor A şi B ar lua naştere un amestec omogen.
d) Prin amestecul substanţelor A şi B ar lua naştere un amestec eterogen.
Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.

438. Reacţia chimică a acidului clorhidric și a hidroxidului de natriu este prezentată prin ecuaţia:

HCl + NaOH →  NaCl + H2O
Când se amestecă 80 g de acid clorhidric şi 80 g de hidroxid de natriu, una dintre substanţe 
nu se cheltuie în întregime.
Care substanţă este în surplus şi care este masa substanţei necheltuite? 
Ar(H) = 1; Ar (O) = 16; Ar(Na) = 23; Ar(Cl) = 35,5

Substanţa în surplus este _________________________________.
Masa substanţei necheltuite este de ______ g.

439.   Pentru elementul chimic cu numărul atomic 12 în condiţii normale este caracteristic:

а) starea de agregare gazoasă;
b) oxidul acestui element cu apa dă acid;
c) are proprietăţi de metal;
d) nu conduce căldura şi electricitatea;
e) cu atomii altor elemente se leagă prin legătură covalentă.
Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.

440. În reacţia chimică a oxidului de calciu (CaO) cu apa se formează:

a) acid;
b) sare;
c) oxid;
d) bază (hidroxid).
Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.

441. Scrie formula oxidului care lipsește în ecuaţia începută a reacţiei chimice.

Ca(OH)2  +  __________  →  CaCO3  +  H2O
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442. În reacţia acidului cu metalul se formează sarea de metal și se separă:

a) apa;
b) hidrogenul;
c) oxigenul;
d) oxidul acid.
Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.

443. Care dintre substanţele oferite poate reacţiona cu hidroxidul de calciu Ca(OH)2?

а) oxidul de carbon (II)
b) oxidul de carbon (IV)
c) apa;
d) oxidul de calciu.
Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.

444.  În soluţia apoasă de clorură de potasiu sunt suspendaţi electrozi cu care este legat circuitul 
electric cu becul. Becul luminează deoarece în soluţia de clorură de potasiu se găsesc:

а) atomi de potasiu şi clor;
b) ioni de potasiu şi clor;
c) atomi de potasiu şi molecule de clor;
d) molecule de clorură de potasiu.
Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.

445. Sfârșitul reacţiei neutralizării se poate observa:

а) prin observaţia la microscop;
b) după schimbarea culorii indicatorului;
c) la începutul separării gazului;
d) prin apariţia luminii intense.
Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.

446. Ce substanţă se obţine prin reacţia de adiţie a hidrogenului la eten?

a) etan;
b) etin;
c) etanol;
d) etanal.
Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.

447. În următoarele propoziţii șterge (subliniază) cuvintele necorespunzătoare, astfel încât 
afi rmaţiile să fi e exacte.

а) Ca arome în industria alimentară se folosesc esterii/alcanii.
b)  Ca şi combustibil în unele automobile se foloseşte amestecul de etilen-glicol şi apă/propan 

şi butan.
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448. NaOH + CH3COOH → ? + ?

În ecuaţia reacţiei chimice începute mai sus, produsele reacţiei sunt:
а) CH3COONa şi H2O;
b) CH3COONa şi H2
c) Na2CO3 şi H2O;
d) NaOH şi CO2.
Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.

449. În următoarele propoziţii șterge (subliniază) cuvintele necorespunzătoare astfel încât 
afi rmaţiile să fi e exacte.

а) Legătura peptidică  ia naştere între gruparea amino şi cea hidroxil/carboxil.
b) Triacilglicerolii sunt esteri ai acizilor graşi şi ai alcoolului etanol/glicerol.
c) Prin hidroliză se pot descompune în hidraţi de carbon mai simpli monozaharidele/
polizaharidele.

450. Marchează în tabel cu semnul + produsele hidrolizei compuselor chimice din prima coloană.

Produsele hidrolizei 
Felul compuselor 
chimice Aminoacizii Acizii graşi Monozaharidele

Triacilglicerolii

Hidraţii de carbon

Proteinele
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SOLUŢIILE
BIOLOGIE

 1. 1. b) 
2. d) 
3. а)   
4. g) 
5. e) 

 2. d) drojdia
 3. b) organul sexual feminin
 4. b) a trei regnuri
 5. c) organite
 6. b) material ereditar
 7. c) muguri
 8. 1.  b); 2. d); 3.  а)  
 9. c) muscular
 10. b) respiraţie 
 11. d) respiraţia
 12. poată să respire 
 13. а) Da, afi rmaţia este adevărată în toate cazurile.
 14. Ameba 1, Păpădia 2, Bacteria 1, Bufniţa 2
 15. d) conţin ADN
 16. а) însuşirilor ereditare
 17. а) ereditare
 18. 

Părul vopsit –
Condiţie bună –
Culoarea ochilor +
Numărul degetelor +
Cicatrice –

 19. а) zigot
 20. b) evoluţie
 21. b) rămăşiţelor fosile
 22. а) selecţie naturală
 23. c) faci exerciţii uşoare
 24. c) factorii abiotici
 25. 1.  d)

2.  а) 

3.  c) 
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 26. b) pădurile cu frunze căzătoare
 27. 1 – 4 – 6 – 5 – 2 – 3 
 28. а) stejarul
 29. c) reciclarea conservei
 30. freon sau CFC
 31. c) acarienii
 32. b) creşterea cantităţii de vitamine 
 33. b) vaccinaţi 
 34. b) Pentru a nu-i infecta şi pe alţi oameni
 35. c) faci exerciţii uşoare
 36. а) fructe şi legume de sezon cu destulă carne
 37. c) dizenteria
 38. b) Contribuie la lecuirea bolilor pielii.
 39. c) gonoreea  
 40. d) glandelor sexuale
 41. c) infl uenţează negativ asupra sănătăţii mentale şi fi zice;
 42. 

Doar omul tânăr poate deveni narcoman. –
Heroina creează repede dependenţa. +
Ţigaretele creează dependenţă psihică. +
Dependenţa se lecuieşte uşor şi repede. –
Alcoolismul nu este o boală a dependenţei.. –

 43. c) relaţia sexuală
 44. 

sarea de 
bucătărie praful de casă  cristalele de 

zahăr 
o picătură de 
apă de baltă 

mostră de 
pământ  

+ + +
 45. c) heterotrofă
 46. d) păr
 47. b) înfi gerea în noroi
 48. b) eritrocitele
 49. 

Celulă Ţesut Organ 

Inimă +

Neuron +

Plămâni +

 Cartilaj +
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 50. c) nasul
 51. b) respiraţia celulară 
 52. d) cloroplast
 53. d) zahărul
 54. c) homeostază
 55. а) circulator şi respirator 
 56. 

Diencefalul Creierul mic Pancreasul Glanda suprarenală 
+ +

 57. а) au doar un părinte
 58. B – А – D – C–E 
 59. moştenesc genele de la părinţi 
 60. b) Plantele vor fi  identice pentru că au aceleaşi gene.
 61. Răspuns exact: evoluţiei/mecanismului evoluţiei/adaptării la condiţiile de viaţă.

Răspuns parţial exact: mutaţiilor/schimbărilor în gene 
 62. c) dinţii mari
 63. d) factor biotic
 64. c) ecosistem 
 65. c) producător – consumator – descompunător 
 66. d) carbonului 
 67. а) tundre 
 68. 2 – tundra 

4 – stepa 
1 – pădurile tropicale

 69. d) branhiilor
 70. b) calităţii apei subterane
 71. d) grădinele zoologice 
 72. 1. d); 2. а) ; 3. c) 
 73. d) fructe şi legume proaspete
 74. а) bacterii 
 75. c) glandei tiroide   
 76. 

Băuturile energizante înlocuiesc mâncarea. I 
Băuturile energizante influenţează nefavorabil asupra inimii. E
Băuturile energizante conţin cantităţi mari de cofeină. E
Folosirea băuturilor energizante se recomandă pentru a învăţa mai bine I
Băuturile energizante micşorează nivelul zahărului în sânge. I

 77. а) sămânţa de fasole
 78. c) Calcarul aparţine naturii moarte cu toate că prin formare este de origine din fi inţele vii.
 79. d) au tulpină şi frunze
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 80. 1. d)    2. a)    3. b)
 81. а) micşorarea lungimii zilei
 82. d) nucleul polenului
 83. D-F-G-A-B-E-H-C-I
 84. b) numărului învelişurilor celulei sexuale;
 85. b) nervos şi endocrin
 86. 

Pielea goală, fără structuri de protejare +
Respiraţia prin plămâni şi parţial prin piele
Glandele sexuale dezvoltate, sexele separate 
Capacitate de înot activ +
Simetrie bilaterală a corpului +

 87. А → C → B → E → D
 88. а) partea simpatică a sistemului nervos; d) hormonul adrenalină; e) glanda suprarenală
 89. b) mucoasei stomacului
 90. C
 91. c) Se pot diviza meiotic..
 92. c) anafază
 93. c) specii diferite cu aceeaşi caracteristică.
 94. b) Vor predomina exemplare cu fl oarea de culoare mai deschisă.
 95. selecţie artifi cială, alegere artifi cială,încrucişare,încrucişarea animalelor cu însuşirile dorite 
 96. C
 97.            D

       C     F
   B             E
           A          

 98. d) prin procesul de fotosinteză

 99. 0,1

 100. d) pădure tropicală ploioasă
 101. 

Comupsele chimice  Creşterea efectului 
de seră Ploi acide Subţierea 

învelişului de ozon
oxid de carbon (IV) +
freon +
oxizi de sulf şi azot +

 102. b) să instaleze fi ltre pe coşurile fabricilor
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 103. 

Consumul de combustibil fosil +
Cantitatea de ţiţei –
Producţia de hrană +
Cantitatea de apă potabilă curată –
Cantitatea de poluare +

 104. 

D Infecţia pielii tălpii între degetele de la picioare (tinea pedum)
/ Larve închistate în mușchii coapsei (trichinoza)

A Infecţia sistemului nervos care în cele mai dese cazuri se termină cu 
moartea (rabie, turbare) 

C Friguri cu temperatură ridicată și transpiraţie puternică (malarie)  
B Schimbări la plămâni, tuse cu cantităţi mici de sânge (tuberculoză)  

 105. а) cu antibiotice sub controlul medicilor
 106. b) mişcările intestinului subţire (peristaltică)
 107. а) rahitismul
 108. c) tânărul care consistent refuză să mănânce 
 109. а) miopie
 110. 

Activitate intensificată a sistemului nervos simpatic +
Ritmul normal al bătăilor inimii
Tensiunea sângelui scăzută
Respiraţia accelerată +
Lărgirea pupilelor +

 111. b) o supunere mai mare la boli
 112. а) formării bacteriilor rezistente la acel tip de antibiotic
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GEOGRAFIE

 113. compas, busolă
 114. 1. E; 2. I; 3. E; 4.  E
 115. c) hărţilor la scară mică;
 116. Atlasul sau atlasul geografi c 
 117. 1. America de Sud

2. Africa
 118. 1. mină    2. lac    3. peșteră
 119. 1. Câmpiile sau șesul  sau relieful până la altitudinea de 200 m

2. Munții sau regiunile montane sau relieful peste 200 m altitudine 
 120. а) elemente complementare ale hărţii
 121. 1. d)   2. c)   3. а)   4. b) 
 122. c) Soarele
 123. Pământul
 124. d) Mișcarea Pământului în jurul Soarelui.
 125. d) 23 septembrie
 126. rotație 
 127. c) turtită la poli; 
 128. 2. а)

4. b)
3. c)

 129. c)  câmpie
 130. c) renii
 131. După activitate vulcanii pot fi  activi/vii sau stinşi/inactivi (Ordinea în care sunt date 

răspunsurile nu este importantă)
 132. demografi a
 133. spor natural
 134. c) grupului popoarelor slave
 135. b) delta râurilor Gange şu Brahmaputra
 136. 1. c); 2. d); 3. а)
 137. c) industrie
 138. d) cultivarea pământului şi zootehnia
 139. d) apa
 140. b) industria alimentară
 141. 1. E

2. E
3. I
4. I

 142. c) Kopaonik și  d) Fruška Gora 
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 143. d) Rtanj
 144. 1. negativă     

2. pozitivă.
 145. b) Donji Milanovac
 146. 1) Bazinului Mării Negre; 2) Bazinului Mării Egee; 3) Bazinului Mării Adriatice (Ordinea 

răspunsurilor date nu este importantă.)
 147. d) Morava Mare
 148. d) Srpska Crnja, Vatin şi Kladovo
 149. Fruška Gora
 150. 1. Arctica

2. Antarctica
 151. b) Câmpia germano-poloneză (Câmpia Europei Centrale)
 152. c) Aborigenii 
 153. c) Africa şi Europa
 154. c) pe Arhipelagul Arctic
 155. c) clima atlantică (oceanică) 
 156. b) Marea Neagră, Marea Marmara şi Marea Egee
 157. 1. E; 2. I; 3. E; 4. E
 158. 1. De partea nordică, la nord sau la N

2. de partea vestică, la vest, la V sau la W
 159. 1. înspre est/sud-est  

2. Oceanul Atlantic
 160. 1.  20° latitudine geografi că nordică sau 20° N sau 20° lat. N, 40° longitudine geografi că vestică 

sau 40° W sau 40° V sau 40° long. V
2.  60° latitudine geografi că sudică sau 60° S sau 60° lat.S, 110° longitudine geografi că estică 

sau 110° E sau 110° long. E
 161. 

 162. 1. august
2. iulie

 163. 1. relieful
2. metoda izohipselor
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 164. b) liniile
 165. 

 166. а) rotaţia şi revoluţia în jurul propriei planete şi în jurul Soarelui
 167. 1. d); 2. c); 3. а); 4. b)
 168. c) 365 de zile şi 6 ore
 169. 1. Valuri

2. Curenți marini sau curenți maritimi
3. Fluxul și refl uxul sau  mareele (ordinea răspunsurilor nu este importantă)

 170. 1. hipocentru
2. epicentru

 171. 1. d); 2. а); 3. c)
 172. 1. E; 2. E; 3. I; 4. E
 173. 1. migrație

2. emigrare
3. imigrare  

 174. 4. а)   
1. b)  
2. c)   

 175. UNICEF/United Nations International Children’s  Fund
 176. Crucea Roşie/Semiluna Roşie/UNICEF/ONU/UNESCO/FAO/altă organizaţie internaţională 

amintită (indiferent care două răspunsuri exacte, ordinea nu este importantă)
 177. 1. Vârf montan sau vârf Stara planina 

2. munte   Beograd sau Belgrad
3. munte   vestică/apuseană sau de vest /de apus 

 178. 1. e) 
2. d)
3. а)

 179. 4. а)
1. b) 
3. c) 

 180. 1. c); 2. b); 3. а); 4. e)
 181. 1. Zona temperată de nord

2.  Tropicul Racului sau Tropicul de nord şi Cercul Polar de Nord  
(pentru răspunsul doi nu este importantă ordinea)
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 182. din cauza ciocnirii plăcilor litosferice (mișcarea plăcilor litosferice)
 183. b) 510.000.000 km²
 184. c) sâmbătă, în 19 septembrie
 185. 1. În trecut au făcut amândouă parte din Pangea (Gondwana).

2. În trecut au fost părțile unui singur continent.
3. În trecut au format un singur uscat sau au fost unite/lipite.
4.  Au aceleași condiții climatice sau au condiții climatice asemănătoare 

(scris oricare din răspunsurile enumerate)
 186. 1. Aici este prezentă clima ecuatorială . 

2. Temperaturi mari și evaporare mare - ordinea nu este importantă
3. Este prezentă climă tropicală umedă. 
4.  În acele regiuni este cea mai mare încălzire şi evaporare 

(scris oricare dintre răspunsurile enumerate) 
 187. b) după altitudine şi latitudinea geografi că
 188. 1. E; 2. I; 3. I; 4. E
 189. c) din cauza industriei de maşini şi chimice dezvoltate
 190. b) clima de deşert
 191. pentru că se afl ă mine/ resurse de metale neferoase/colorate în împrejurimi
 192. 1. d); 2. c); 3.а); 4. b)
 193. 1. E; 2. I; 3. I; 4. E
 194. b) slăbeşte puterea vântului din apus care aduce precipitaţii de la Oceanul Atlantic
 195. 1. d); 2. e); 3. а); 4. c); 5. b)
 196. c) o cădere mică a albiei râului, cantitate mare de apă şi de sedimente din râuri
 197. Datorită construirii/a săpării canalului Rin-Main-Dunăre
 198. b) vânturile din răsărit şi Arcticul
 199. 1. c); 2. d); 3 e); 4 а) 
 200. c) curenţii maritimi reci
 201. d) construirea Canalului de Suez
 202. Suprafaţa Lacului Aral se micşorează brusc. Apa din afl uenţii săi Amudaria şi Sirdaria 

se foloseşte pentru irigarea suprafeţelor arabile, pentru aprovizionarea populaţiei şi a 
obiectivelor industriale cu apă în Kazahstan şi Uzbekistan. (Ordinea răspunsurilor exacte 
date nu este importantă.)
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ISTORIE

 203. 1. Perioada de 100 de ani se numeşte secol.
2. Perioada de 1000 de ani se numeşte mileniu.

 204. 1.Epoca antică (veche); 2. Evul Mediu; 3. Epoca modernă

 205. 1. Înainte de apariţia scrisului este perioada preistorică. 
2. După apariţia scrisului este perioada istorică.

 206. c) anul 1918

 207. b) epoca modernă

 208. 1. а) 
2. b) 
3. c) 

 209. а) conservativism

 210. 3. schimbare
2. instituţie
1. autoguvernare

 211. c) cel mai important şi cel mai înalt act juridic al statului

 212. c) reformaţia

 213. c) prin bombardarea Belgradului

 214. c) pe timpul lui Milan Obrenović

 215. d) Puterile Centrale şi puterile Antantei

 216. c) Denumirile lagărelor de concentrare naziste în Al Doilea Război Mondial  

 217. c) Germania, Italia, Japonia

 218. c) marea criză economică

 219. b) revoluţia burgheză

 220. c) sumerii

 221. а) de la sud şi sud-est înspre nord

 222. Austro-Ungaria

 223. b) pe Frontul de la Salonic 

 224. b)  în Normandia 

 225. 1. b) începutul epocii antice 
2. а) formarea Evului Mediu
3. d) revoluţia industrială 

 226. b) Serbia obţine independenţa

 227. c) începutul Primei Răscoale Sârbeşti

 228. d) lovitura de stat militară din 27 martie 1941 
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 229. b) Ascensiunea conducătorului şi întărirea puterii sale

 230. а)

 231. b) Jasenovac

 232. d) diplomă

 233. vandalii

 234. c) Nahia Kruševac

 235. oricare dintre cele trei state de pe listă: Spania, Franţa, Irlanda, Austria, Polonia 

 236. c) de apus şi centrală

 237. Africa, Asia şi Europa

 238. din Austro-Ungaria

 239. а) exact    b) inexact    c) inexact     d) inexact  

 240. în numărul de tancuri, tunuri, aruncătoare de mine şi avioane

 241. b) anii 1400–1420

 242. а) 4%   b) în Italia

 243. a)

 244. а) Ambele izvoare vorbesc despre formarea bisericii sârbeşti în Evul Mediu.

 245. c) Dositej Obradović

 246. b) anii 1941–1945

 247. b) fascismul

 248. Antanta

 249. d) pe Frontul de la Salonic

 250. 1. c);  2. а);  3. b) 

 251. 1. b); 2. а); 3. c)

 252. b) lupta pentru eliberarea celorlalte părţi ale Balcanilor de sub stăpânire otomană

 253. b) Imperiul Otoman şi Imperiul Roman

 254. а) capitularea Germaniei şi sfârşitul Celui De-al Doilea Război Mondial în Europa

 255. c) lupta pentru păstrarea păcii şi a securităţii în lume

 256. olimpiada sau jocurile olimpice 

 257. b) Belgrad

 258. a) sub infl uenţa culturală bizantină

 259. а) Cruciaţii cuceresc Constantinopolul.

 260. c) a fost instaurată dictatura

 261. b) Declaraţia de Independenţă a S.U.A.

 262. Cristofor Columb 
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 263. c)  în India

 264. c) Insurecţia din Luna Mai

 265. c) Este simbolul stăpânirii fasciste.

 266. c) Întâlnirea conducătorilor Coaliţiei Antifasciste în timpul Celui de-al Doilea Război 
Mondial

 267. Germania sau Al Doilea Imperiu German

 268. Evul Mediu
 269. a)
 270. c)
 271. b) Părtinitor, pentru că poezia a luat naştere cu scopul ca din motive de propagandă să-l 

slăvească pe Tito şi P.C.I.

 272. а) sec. al VI-lea, b) sec. al XIX-lea, c) sec. al XVIII-lea, d) sec. al XX-lea, e) sec al IV –lea î.e.n.

 273. а) Apariţia islamului sec. al VII-lea; b) reformaţia Bisericii Catolice sec. al XVI-lea ; 
c) Holocaustul sec. al XX-lea; d) apariţia liberalismului sec. al XIX-lea

 274. c) Austro-Ungaria şi Serbia

 275. c) Richard Inimă de Leu şi Frederic Barbarossa

 276. Regele Petru I Karađorđević

 277. b) Greciei, Franţei, Marii Britanii şi Italiei

 278. c) Pactul NАТО

 279. c) drepturile omului

 280. b) participarea în masă a sârbilor în Războiul Vienei

 281. b) elimina Turcia din război şi a se stabili legătura directă cu Rusia

 282. а) posibilităţii de refacere a Monarhiei Austro-Ungare

 283. d) Prima Mare Migraţie a Sârbilor sub conducerea patriarhului Arsenie III Crnojević  

 284. а) documentul care a luat naştere atunci când a avut loc evenimentul

 285. d) Memoriile protopopului Mateja Nenadović

 286. b)

 287. b) Primul Război Mondial
 288. c)În acest fel i-au învinuit încă odată pe sârbi pentru izbucnirea Primului Război Mondial şi 

s-au răzbunat pentru înfrângerea în acest război. 

 289. c)

 290. Harta 1: Numele ofi cial al statului: Regatul Iugoslavia. Harta prezintă împărţirea pe banovine.
Harta 2: Numele ofi cial al statului: Republica Socialistă Federativă Iugoslavia/R.S.F.I./R.P.F.I. 
Harta prezintă împărţirea pe republici.

 291. а) Ambele vorbesc despre orânduirea de stat. 

 292. d) prejudiciile negative despre indieni



Culegere de probleme de biologie, geografi e, istorie, fi zică şi chimie pentru examenul fi nal în învăţământul şi educaţia elementară anul şcolar 2014/2015.

125

FIZICĂ

 293. c) forţa de gravitaţie

 294. b) forţa de frecare

 295. c) Sarcinile electrice încărcate opus se atrag. Imaginea c este răspunsul corect.

 296. 

 297. c) Legea vaselor comunicante

 298. b) şi d).

 299.  b) viteza sa nu se schimbă.

 300. v = 200 m—s   

 301. а) 8 minute

 302. e) un creion ascuţit de ambele părţi.

 303. c) magnet permanent

 304. 0,13 А

 305. cea mai mică diviziune este de 2 ml, iar volumul lichidului 84 ml.

 306. a)  Pentru a măsura spaţiul parcurs se foloseşte instrumentul care este notat cu numărul 4 în 
imagine.

b) Pentru a măsura timpul se folosește instrumentul care este notat cu numărul 1 în imagine.

 307. 1) d;  2) e;  3) b

 308. c) Volumul luchidului;

 309. °C (grade Celsius, Celsius); mm (milimetri); h (ore)

 310. c) kelvin

 311. b), e)

 312. c)

 313. 2

 314. 4,5 kg

 315. c) 3,5 cm

 316. c) cuprul, platina şi fi erul

 317. b) Placa se va încălzi considerabil.

 318. c) forţa de elasticitate



Culegere de probleme de biologie, geografi e, istorie, fi zică şi chimie pentru examenul fi nal în învăţământul şi educaţia elementară anul şcolar 2014/2015.

126

 319. Cutia se străduie să rămână în poziţia de repaos./Privind din camion, cutia merge înapoi.

 320. c) forţa de presiune;

 321. c) imaginea 3

 322. Forța gravitațională va scădea pe măsură ce submarinul îşi va schimba masa, adică se va 
reduce masa din cauza încărcăturii rejectate. Propulsia va rămâne același din cauză că 
volumul submarinului nu sa schimbat.

 323. b) Pachetul 2 are masa mai mare.

 324. a) Piatra se mişcă rectiliniu accelerat.

 325. Cea mai mare densitate o are corpul doi.

 326. а) Cubul de gheaţă se va scufunda.

 327. c)  mai mică decât presiunea din vasul 1, pentru că înălţimea lichidului din vasul 2 este mai 
mică.

 328. 

Timpul [s] 0 2 4 6
Viteza [m/s] 1 2 3 4

 329. c) lungimea părţii din spaţiu pe care o parcurge corpul într-o anumită perioadă de timp.

 330. 1. d);  2. e)

 331. d) din poziţia 1în poziţia 3 şi înapoi în poziţia 1; f) din poziţia 3 în poziţia 1 şi înapoi în 
poziţia 3.

 332. 

Denumirea mărimii fi zice Denumirea unităţii Notaţia 
Forţa newton N

Presiunea pascal Pa
Intensitatea curentului 

electric volt V

Rezistenţa conductorului ohm Ω
Puterea curentului electric watt W

 333. 

Denumirea mărimii fi zice Denumirea unităţii Notaţia 
Lucrul joul J

putarea watt W
Energia joul J

Cantitatea de căldură joul J

 334. c) Masa corpului

 335. c) volum;

 336. b) 0,1 A
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 337. 20 m < 30 m < 50 m < 60 m

 338. b) Trebuie să calculăm media valorilor măsurate.

 339. c) apă în care este dizolvată sare de bucătărie

 340. 1. Conductor
2. Întrerupător
3. Sursă(curentul electric)
4. Rezistor(rezistenţa)

 341. 1,5 V

 342. Rezistenţa electrică pe care o opune reostatul este de 8 Ω.

 343. Ampermetrul va indica intensitatea curentului de 0,5A.

 344. c) totdeauna se măreşte.

 345. Cuptorul consumă 10 KWh ( sau10kw sau 36.0000.000 J sau 36 MJ sau 36 milioane de Joul 
sau 36 megajoul)

 346. а) piatra mai mare, deoarece are o masă mai mare

 347. a) de masa corpului şi b) viteza corpului

 348. d) Energia electrică se transformă în energie mecanică.

 349. 1. а); 2. b)

 350. c) Ambele macarale efectează acelaşi lucru mecanic, iar prima macara are puterea mai mare.

 351. d) Vapori de apă

 352. Imaginea b: Pentru că vara temperatura aeruluie ste mai mare şi cablurile se dilată mai mult.

 353. b) a crescut de 25 de ori

 354. b) va crește de 3 ori

 355. d) aceeaşi direcţie, dar sensuri diferite.

 356. c) Asupra ferestrei infl uenţează forţa orizontală a vântului de 10N care sufl ă de la Sud.

 357. d) grafi cul 4

 358. corpul este în repaus la t = 30 până la t = 40 secunde.

 359. 1. c); 2. d); 3. а) 

 360. b) Fratele mai mare trebuie să se aşeze de două ori mai aproape de punctul de sprijin decât 
fratele mai mic.

 361. d) forța gravitațională (sau greutatea corpului, forța gravitațională, gravitaţia) și forța de 
elasticitate (forță arcului elastic)

 362. а) Forţa a doua este dirijată în jos, intensitatea 30N.

 363. b) forța nu se schimbă, în timp ce suprafaţa de contact este redusă

 364. c) Cea mai mică presiune este la robinetele din casa marcată cu 2.

 365. Spaţiul parcurs de autoturism până la oprire este de 50m.
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 366. Înălţimea la care a ajuns piatra este de 40m.

 367. b) Micşorând lungimea pendulei;

 368. d) Viteza bilei în punctele 1 şi 3 este egală cu zero, iar în punctul 2 viteza este cea mai în 
timpul mişcării.

 369. b) 4 cm

 370. c) Şi sunetul, dar şi lumina se pot refl ecta de un obstacol.

 371. c) În fi er.

 372. Unghiul pe care-l formează raza de incidenţă şi suprafaţa oglinzii are45o.

 373. b) Lumina vine dintr-un mediu mai puţin dens şi se refractă în altul mai dens.

 374. c) 9000 kJ

 375. Autoturismul a mers cu viteza de  45 k—m 
h  . 

NU

 376. d) De la 0, la 0, 5A.

 377. b) Termometrul 2 are o precizie mai mare.

 378. b) Lumina vine dintr-un mediu mai puţin dens şi se refractă în altul mai dens.

 379. d) În ambele fi guri sunt legături în serie.

 380. 

Poziţia Energia potenţială Еp Energia cinetică Ek
1 1800 J 0 Ј
2 1200 Ј 600 J
3 600J 1200 Ј
4 0 Ј 1800J

 381. e) Se transformă din starea de agregare gazoasă în stare lichidă.

382. 

Transformarea Denumirea 
Gheaţa în apă topire

Apa în vapori de apă evaporare
Vaporii de apă în apă condensare

Apa în gheaţă îngheţare
Gheaţa în vapori de apă sublimare
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CHIMIE

 383. 

Denumirea 
substanţei Element chimic Compus chimic Amestec

clorură de natriu +
oxigen +

aer +
oxid de carbon (IV) +

ciocolată +
apă distilată +

 384. c) substanţă simplă pură

 385. d) nu este reactiv

 386. fi zică
chimică

 387. 

Simbolul Аtom Моleculă Ion
C +

Ca2+ +
Na +
N2 +
O2- +

 388. а) H2

 389. c) CH4+ 2O2→CO2+ 2H2O

 390. c) apa potabilă

 391. d) element chimic

 392. Lipsește clema (de lemn).

 393. d) pipeta de 20 cm3

 394. a)  Amestecul se poate / nu se poate turna până la marginea de sus a hârtiei de fi ltru aşezată în 
pâlnie.

b) În procesul de fi ltrare ca şi hârtie de fi ltru se poate / nu se poate folosi hârtie din caiet.
c) Prin fi ltrare se pot / nu se pot separa componentele amestecului omogen lichid.
d) Filtrarea este separarea fi nă / dură  a componentelor amestecului decât de decantare.

 395. Substanţa nu se dizolvă în apă.
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 396. 

Еlemente Starea de agregare
carbon solid

azot gaz
sulf solid

calciu solid
cupru solid

 397. c) corozivitatea

 398. d) magneziul

 399. 1. b); 2. c); 3. d); 4. а); 5. b)

 400. а) oxidul de calciu

 401. а) la acumulatoare

 402. 

Denumirea compusului Starea de agregare
hidroxid de sodiu solid

acid azotic lichid
oxid de carbon (IV) gaz

clorură de sodiu solid

 403. а) Oxidul de calciu la temperatura camerei şi la presiunea atmosferică este solid/gazos.
b) Gazul obţinut este cu miros neplăcut/fără miros.
c) Gazul obţinut este fără culoare/alb.

 404. 1.c); 2.b); 3. а); 4. b)

 405. c) Să mai adauge apă şi să agite conţinutul eprubetei.

 406. c) mănuşi cu ocazia folosirii hidroxidului de natriu;

 407. а) CH3−COOH

 408. d) esterii

 409. c) esterii

 410. b) glucoza

 411. 1. c)
2. b)
3. а)
4. c)
5. а)

 412. c) nu este voie să se verse în canalizaţii, pe pământ şi în apele curgătoare.

 413. c) legătură covalentă polară

 414. c) legătură ionică
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 415. b) neutralizare

 416. b) 51 g de substanţă şi 25 g apă

 417.  Ca(OH)2   +  2 HCl   →   CaCl2   +   2 H2O

 418. d) prin amestecul a 20 g de zahăr praf şi 200 g de apă caldă

 419. b)mai mică de 15%

 420. 

Starea de agregare Culoarea Solubilitatea în apă 
Substanţa A Solidă Albă Se dizolvă în apă 
Substanţa B Lichidă Galbenă Nu se dizolvă în apă 

 421. Procentul azotului în N2O5  este de 25,9%.

 422. 26,47% 
(100+36)g : 36g = 100% : х         sau        ω=100% ∙ ms/mr = 100% ∙ 36g/(100+36)g

 423. c) 40 g

 424. а) oxid de magneziu   MgO
b) oxid de sulf (IV)     SO2
c) acid azotic             HNO3
d) hidroxid de calciu Ca(OH)2

 425. 2H2O → 2H2 + О2

 426. c)oxidul de calciu reacţionează chimic cu apa

 427. b) apariţia băşicuţelor

 428. C4H8  +  6O2 → 4CO2  +  4H2O

 429. d) proteinele

 430. c) Na+, Cl- şi H2O

 431. d) prin ardere eliberează o mare cantitate de energie

 432. b) atragerea tare a ionilor de magneziu şi clor

 433. b)18

 434. c) legătură chimică covalentă polară sau ionică

 435. a) triacilglicerol şi hidroxidul de natriu

 436. d) distilare.

 437. d) Prin amestecul substanţelor A și B ar lua naștere un amestec eterogen.

 438. Substanţa în surplus este acidul clorhidric.
Masa substanţei necheltuite este de 7 g.

 439. c) că are proprietăţi de metal

 440. d) bază (hidroxid).

 441. Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 + H2O
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 442. b ) hidrogenul

 443. b) oxidul de carbon (IV)

 444. b) ioni de potasiu şi clor

 445. b) după schimbarea culorii indicatorului

 446. a) etan

 447. а) Ca arome în industria alimentară se folosesc esterii/alcanii
b)  Ca și combustibil în unele automobile se folosește amestecul de etilen-glicol și apă/propan 

și butan.

 448. а) CH3COONa şi H2O

 449. а) Legătura peptidică  ia naștere între gruparea amino și cea hidroxil/carboxil.
b) Triacilglicerolii sunt esteri ai acizilor graşi şi ai alcoolului etanol/glicerol.
c)  Prin hidroliză se pot descompune în hidraţi de carbon mai simpli monozaharidele/

polizaharidele.

 450. 

Produsele hidrolizei
Felul compuselor 

chimice Aminoacizii Acizii graşi Monozaharidele

Triacilglicerolii +
Hidraţii de carbon +

Proteinele +
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Lista standardelor de învăţământ după care 
sunt alcătuite problemele pentru examenul 

fi nal

BIOLOGIE
BI.1.1.1. ştie să enumere caracteristicile elementare ale lumii vii;
BI.1.1.2. deosebeşte natura vie de cea neînsufl eţită (nevie) în mediul înconjurător şi în situaţii specifi ce;
BI.1.1.3. recunoaşte asemănările şi deosebirile elementare în înfăţişarea şi comportarea plantelor şi a animalelor;
BI.1.1.4. ştie să enumere denumirile a cinci regnuri şi îi recunoaşte pe reprezentanţii tipici ai acestora;
BI.1.1.5. ştie că există schimbări în spaţiu şi timp ale fi inţelor vii şi cunoaşte principalele datele despre aceasta;
BI.1.2.1. ştie că cele mai mici organisme sunt formate dintr-o celulă în care se desfăşoară toate procesele de viaţă caracteristice 

şi ştie caracteristicile de bază ale construcţiei acestei celule;
BI.1.2.2. ştie că celula este cea mai mică unitate de structură a tuturor organismelor pluricelulare, în secţiunile căreia au loc 

diferite procese şi ştie caracteristicile elementare ale structurii acelor celule;
BI.1.2.3. ştie caracteristicile elementare a structurii plantelor, animalelor şi omului, dar şi funcţiile elementare care au loc la 

nivelul organismului;
BI.1.2.4. cunoaşte organizarea elementară a organelor în care se desfăşoară diferite procese vitale;
BI.1.2.5. înţelege că pentru viaţă este necesară energia pe care organismele o asigură prin hrănire;
BI.1.2.6. înţelege că anumite procese sunt comune pentru toate fi inţele vii (respiraţia, excitaţia, mobilitatea, creşterea, 

dezvoltarea, înmulţirea);
BI.1.2.7. ştie că organismele funcţionează ca întreguri independente în interacţiune permanentă cu mediul;
BI.1.3.1. înţelege că individul unei specii produce urmaşi ai aceleiaşi specii;
BI.1.3.2. ştie noţiunile de bază despre procesul de înmulţire;
BI.1.3.3. ştie că fi ecare celulă din organism conţine material genetic;
BI.1.3.4. cunoaşte noţiunea şi rolul principal al cromozomului;
BI.1.3.5. ştie principiile elementare ale eredităţii;
BI.1.3.6. ştie cum acţionează genii şi că însuşirile obţinute nu se moştenesc;
BI.1.3.7. ştie că din zigot ia naştere organismul şi că acest proces se numeşte dezvoltare;
BI.1.3.8. ştie faptele ştiinţifi ce elementare despre evoluţia vieţii pe Pământ;
BI.1.3.9. ştie că viaţa pe Pământ are origini comune despre a cărei istorie afl ăm pe baza rămăşiţelor fosilice;
BI.1.3.10. ştie că selecţia naturală este mecanismul elementar al adaptării organismelor;
BI.1.4.1. recunoaşte noţiunile ecologice elementare (mediul de viaţă, biotopul, comunitatea în care se trăieşte – biocenoza, 

populaţia, nişa ecologică, ecosistemul, biomul, biosfera) şi ştie cele mai generale date despre acestea;
BI.1.4.2. recunoaşte infl uenţele anumitor factori abiotici şi biotici asupra organismelor şi populaţiei;
BI.1.4.3. poate ca pe exemplul dat să determine circulaţia materiilor şi a energiei în ecosistem, membrii lanţului trofi c şi 

direcţiile de circulaţie ale celor mai importante substanţe (apa, carbonul, azotul);
BI.1.4.4. recunoaşte condiţiile de viaţă care predomină în ecosistemele caracteristice ale Serbiei şi cunoaşte pe cei mai 

importanţi reprezentanţi ai speciilor care populează aceste ecosisteme;
BI.1.4.5. recunoaşte consecinţele elementare ale dezvoltării omenirii asupra naturii (infl uenţa ploilor acide, găurilor de ozon, 

creşterea efectului de seră, schimbările climatice globale) şi cele mai importante tipuri de poluare ale apei, aerului, 
solului;

BI.1.4.6. înţelege infl uenţa omului asupra diversităţii biologice (dispariţia speciilor, defrişarea pădurilor, agricultura intensivă, 
deşeurile);

BI.1.4.7. recunoaşte procesele de bază importante pentru protejarea şi păstrarea mediului de viaţă (reciclare, compost) şi 
pentru protejarea biodiversităţii (parcuri naţionale, rezervate naturale);

BI.1.4.8. ştie ce poate să întreprindă personal pentru protejarea mediului de viaţă înconjurător;
BI.1.5.1. cunoaşte măsurile elementare de întreţinere a igienei personale şi a igienei mediului şi înţelege de ce este important 

ca să le respecte;
BI.1.5.2. înţelege importanţa aplicării deprinderilor de igienă în alimentaţie şi în special importanţa prelucrării termice a 

alimentelor;
BI.1.5.3. înţelege importanţa întreţinerii igienei animalelor domestice şi sălbatice şi a comportamentului faţă de acestea;
BI.1.5.4. înţelege de ce este important ca să respecte indicaţiile ofi ciale care se referă la bolile molipsitoare (epidemii şi 

pandemii);
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BI.1.5.5. recunoaşte semnele elementare ale dereglării funcţiilor anumitor organe şi simptomele elementare ale infecţiei şi 
deosebeşte situaţia în care poate singur să intervină de situaţia în care trebuie să se adreseze medicului;

BI.1.5.6. înţelege avantajele şi dezavantajele folosirii ingredientelor în alimentaţie (a conservantelor şi a folosirii necontrolate 
a vitaminelor, antioxidanţilor, mineralelor etc.) şi pericolele la care poate duce alimentaţia dezechilibrată (diete de 
reducere, consumul exagerat de hrană ş.a.) şi cunoaşte principiile de bază de combinare a alimentelor;

BI.1.5.7. înţelege că poluarea mediului înconjurător (a apei, aerului, pământului, zgomotul etc.) şi unele fenomene ale naturii 
(razele ultraviolete) infl uenţează dăunător asupra sănătăţii omului;

BI.1.5.8. ştie şi înţelege ce importanţă pentru sănătate au activitatea fi zică moderată şi respectarea ritmurilor biologice 
(somnul, odihna);

BI.1.5.9. înţelege că există boli venerice, cunoaşte măsurile de prevenţie şi căile posibile de infecţie, precum şi consecinţele lor 
negative asupra sănătăţii;

BI.1.5.10. ştie că există schimbări naturale în comportare care apar ca urmare a schimbărilor fi ziologice (pubertate, 
menopauză), ştie că în perioada adolescenţei pot apare probleme psihologice de dezvoltare (perturbări în alimentare, 
perturbări în comportament, perturbări ale somnului ş.a.);

BI.1.5.11. înţelege responsabilitatea şi pericolul intrării timpurii în relaţii sexuale şi înţelege de ce avortul în perioada de 
dezvoltare are urmări negative asupra sănătăţii fi zice şi mentale;

BI.1.5.12. ştie că bolile vicioase (consumul exagerat de tutun, alcool, droguri) infl uenţează nefavorabil asupra calităţii vieţii şi 
stie la cine poate să se adreseze pentru ajutor (instituţiilor şi specialiştilor);

BI.1.5.13. ştie cum trebuie să ne comportăm faţă de persoana care este bolnavă de o boală vicioasă sau este HIV pozitivă;
BI.2.1.1. aplică criteriile de deosebire a celui viu de cel neînsufl eţit pe materialul biologic caracteristic (preparate, 

experimente);
BI.2.1.2. cunoaşte şi se foloseşte de criterii de deosebire a plantelor şi animalelor şi le foloseşte în cazuri tipice;
BI.2.1.3. cunoaşte criteriile după care se deosebesc regnurile între ele pe baza însuşirilor până la nivel de încrengătură/clasă;
BI.2.1.4. poate să explice legătura dintre schimbarea din spaţiu şi timp a mediului şi schimbările care au loc la fi inţele vii 

atunci când acţionează un număr mai mic de factori asupra comunităţilor tipice ale fi inţelor vii sau ale organismelor;
BI.2.2.1. înţelege că există anumite deosebiri în construcţia celulelor în dependenţă de funcţia pe care o îndeplinesc în 

organismele pluricelulare (deosebirile dintre celulele vegetale şi animale, dintre celula osoasă şi musculară, ş.a.) ;
BI.2.2.2. ştie şi compară asemănările şi deosebirile între nivelul de organizare a individului: ştie că celulele care îndeplinesc 

aceeaşi funcţie grupează şi formează ţesuturi, ţesuturile cu aceeaşi funcţie organe, iar organele cu aceeaşi funcţie 
sisteme de organe;

BI.2.2.3. ştie caracteristicile şi funcţiile elementare ale structurii externe a plantelor, animalelor şi omului;
BI.2.2.4. înţelege că pentru viaţă este necesară energia care se produce, se depune în procese specifi ce în celulă şi că aceasta se 

numeşte metabolism;
BI.2.2.5. înţelege că celulele vegetale, datorită structurii specifi ce, pot lega energia şi pot forma (sintetiza) materii (hrănitoare) 

complexe;
BI.2.2.6. înţelege că şi în celula vegetală, ca şi în cea animală, materiile complexe se pot descompune, fapt prin care se 

eliberează energie în procesul care se numeşte respiraţie;
BI.2.2.7. cunoaşte termenul de homeostază şi ştie să explice ce înseamnă;
BI.2.2.8. ştie că este necesară coordonarea funcţiilor în organismele pluricelulare şi ştie care sisteme organice înlesnesc această 

integrare;
BI.2.2.9. ştie că sistemul nervos şi endocrin pot avea rol în menţinerea homeostazei;
BI.2.3.1. înţelege diferenţele elementare dintre înmulţirea sexuată şi asexuată;
BI.2.3.2. înţelege mecanismul de apariţie a zigotului;
BI.2.3.3. înţelege de ce urmaşii seamănă cu părinţii şi cu strămoşii lor, dar nu sunt identici cu aceştia;
BI.2.3.4. ştie că asupra dezvoltării organismului, pe lângă materialul genetic, infl enţează şi mediul;
BI.2.3.5. observă că există deosebiri între indivizii aceleiaşi specii şi de diferite specii şi ştie că acestea au luat naştere prin 

acţiunea mecanismelor evolutive;
BI.2.3.6. observă capacitatea de adaptare a organismelor şi înţelege că în decursul evoluţiei selecţia naturală duce la adaptarea 

organismului la noile condiţii de viaţă;
BI.2.4.1. foloseşte noţiuni ecologice în descrierea situaţiilor tipice în natură;
BI.2.4.2. ştie şi denumeşte corect părţile ecosistemului, a comunităţilor şi populaţiilor şi ştie să descrie legăturile dintre părţi;
BI.2.4.3. poate să determine pe diferite exemple circulaţia elementară a materiei şi energiei în ecosistem, relaţiile elementare 

de hrănire şi cele mai importante însuşiri ale biocenozei şi ale populaţiei;
BI.2.4.4. ştie că în natură are loc circulaţia anumitor substanţe (apă, carbon şi azot) ;
BI.2.4.5. recunoaşte diferite biomuri şi ştie răspândirea lor elementară pe pământ;
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BI.2.4.6. recunoaşte condiţiile de viaţă care există în anumite ecosisteme din Europa şi din lume şi pe reprezentanţii 
caracteristici ai speciilor care le populează;

BI.2.4.7. ştie să explice adaptările elementare ale organismelor vii la viaţa din mediul aerian, acvatic şi terestru;
BI.2.4.8. înţelege consecinţele poluării apei, a aerului şi solului precum şi importanţa păstrării resurselor naturale şi a 

economisirii energiei;
BI.2.4.9. înţelege importanţa bunurilor naturale în protejarea naturii (a parcurilor naţionale, a rezervatelor naturale, a 

grădinilor botanice, grădinilor zoologice);
BI.2.5.1. cunoaşte mecanismele elementare ale acţiunii măsurilor preventive pentru păstrarea sănătăţii;
BI.2.5.2. înţelege importanţa şi ştie principiile elementare ale combinării adecvate a alimentelor;
BI.2.5.3. ştie cum se păstrează valoarea nutritivă a alimentelor;
BI.2.5.4. ştie mecanismele prin care poluarea mediului de viaţă periclitează sănătatea omului;
BI.2.5.5. ştie mecanismele de acţionare a materiilor chimice asupra proceselor fi ziologice din organism şi asupra 

comportamentului (infl uenţa alcoolului, a diferitelor feluri de droguri, băuturilor energizante etc.);
BI.3.1.1. aplică criteriile de deosebire a formelor vii de cele neînsufl eţite în situaţiile de limită şi în exemple atipice (viruşi, părţi 

ale organismelor, fructe etc.) ;
BI.3.1.2. ştie să explice de ce ceva este clasifi cat ca viu sau ca neînsufl eţit;
BI.3.1.3. înţelege criteriile după care se deosebesc plantele şi animalele şi ştie să le aplice în cazuri atipice;
BI.3.1.4. cunoaşte criteriile după care regnurile se deosebesc între ele pe baza însuşirilor lor până la nivelul de clasă/ordin ale 

grupurilor cele mai importante;
BI.3.1.5. ştie să explice legătura dintre schimbările din mediul de spaţiu şi timp şi schimbările care au loc la fi inţele vii în 

situaţiile complexe din comunităţile mai complexe;
BI.3.2.1. ştie caracteristicile şi funcţiile elementare ale structurii interne a plantelor, animalelor şi omului;
BI.3.2.2. înţelege legătura morfologică dintre anumite niveluri de organizare şi condiţionarea lor funcţională reciprocă;
BI.3.2.3. înţelege cauzele dezvoltării şi a complexităţii construcţiei şi a funcţiilor de-a lungul evoluţiei;
BI.3.2.4. înţelege că la crearea comportării caracteristice este necesară integrarea funcţională a mai multor sisteme de organe şi 

înţelege importanţa acestui fel de integrare a comportamentului pentru supravieţuire;
BI.3.2.5. înţelege asemănările şi deosebirile în integrarea construcţiei şi a funcţiei individului în timpul ciclului vieţii;
BI.3.2.6. ştie şi înţelege caracteristicile morfologice şi funcţionale principale ale organelor care informează organismul despre 

starea din mediu şi rolul lor în menţinerea echilibrului intern (rolul sistemului nervos);
BI.3.2.7. ştie şi înţelege caracteristicile morfologice şi funcţionale principale ale organelor care reacţionează la schimbările din 

mediu şi caracteristicile organelor care întorc organismul în echilibru atunci când este scos din el (starea de stres – 
rolul sistemului endocrin);

BI.3.2.8. ştie şi înţelege care sunt consecinţele stării de stres din organism;
BI.3.3.1. înţelege deosebirea dintre celulele corporale şi sexuale în ceea ce priveşte cromozomii şi divizările;
BI.3.3.2. înţelege că celulele sexuale se formează din celule separate din organism;
BI.3.3.3. ştie funcţia materialului genetic şi rolul lui elementar în celulă;
BI.3.3.4. ştie că numărul de cromozomi din celulă reprezintă caracteristica speciei;
BI.3.3.5. înţelege cum diferite mecanisme evolutive, schimbând frecvenţa însuşirilor în populaţii, duc la evoluţie;
BI.3.3.6. înţelege că omul poate să infl uenţeze asupra direcţiei şi vitezei schimbărilor evolutive a populaţiei sale şi a populaţiilor 

altor specii;
BI.3.4.1. ştie să explice cum diferite părţi ale ecosistemului infl uenţează unele asupra altora, cât şi relaţiile reciproce dintre 

populaţiile din biocenoză;
BI.3.4.2. înţelege că pe lângă cursurile materiale se transmite întotdeauna şi energia şi invers şi interpretează relaţiile de 

alimentaţie din ecosistem (autotrofe, heterotrofe, complexele vitale saprotrofe, lanţurile de hrănire şi piramidele 
trofi ce);

BI.3.4.3. înţelege importanţa circulaţiei anumitor substanţe în natură (apă, carbon şi azot);
BI.3.4.4. înţelege organizarea în spaţiu şi timp a comunităţilor şi populaţiilor vitale;
BI.3.4.5. prezice pe baza condiţiilor de mediu date tipul ecosistemului care ia naştere în astfel de condiţii;
BI.3.4.6. cunoaşte mecanismele cu care omenirea provoacă schimbări în natură (infl uenţa ploilor acide, a găurilor în ozon, 

creşterea efectului de seră, schimbările climatice globale);
BI.3.4.7. cunoaşte mecanismele de acţiune a măsurilor de protejare a mediului, naturii şi biodiversităţii;
BI.3.4.8. înţelege de ce dezvoltarea nelimitată a omenirii nu se poate menţine în condiţiile limitate ale întregii planete;
BI.3.5.1. cunoaşte cauzele şi urmările fi ziologice ale bolilor molipsitoare;
BI.3.5.2. cunoaşte principiile de bază de lecuire a bolilor molipsitoare şi a altor boli;
BI.3.5.3. înţelege procesele biologice de bază care stau la baza alimentaţiei corecte din punc de vedere fi ziologic;
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BI.3.5.4. cunoaşte componentele principale ale alimentelor şi valoarea lor nutritivă;
BI.3.5.5. cunoaşte simptoamele şi caracteristicile principale ale bolilor metabolismului şi cauzele apariţiei lor (grăsimea, 

anorexia, bulimia, diabetul);
BI.3.5.6. înţelege mecanismele dereglării funcţiei anumitor organe;
BI.3.5.7. cunoaşte mecanismele biologice de bază care duc la dezvoltarea bolilor vicioase;
BI.3.5.8. înţelege mecanismele stării de stres şi infl uenţa emoţiilor negative puternice asupra proceselor fi ziologice din 

organism şi asupra comportamentului individului;

GEOGRAFIE
GЕ.1.1.1. să înţeleagă termenul de orientare şi să enumere modalităţile de orientare în natură;
GE.1.1.2. să enumere şi să descrie modurile de prezentare a suprafeţei Pământului (globul şi harta geografi că);
GЕ.1.1.3. să recunoască şi să citească elementele geografi ce şi suplimentare de pe o hartă; GE.1.2.1 să enumere corpurile cereşti 

din Sistemul Solar şi să dea ordinea lor;
GЕ.1.2.2. să descrie forma Pământului şi să recunoască fenomenele şi procesele legate de mişcarea sa;
GЕ.1.2.3. să denumească învelişurile Pământului (litosfera, atmosfera, hidrosfera, biosfera) şi să recunoască principalele lor 

caractersitici;
GЕ.1.3.1. să cunoască principalii termeni legaţi de populaţie şi de aşezări şi distribuţia lor în spaţiu;
GE.1.3.2. să defi nească noţiunea de economie şi să recunoască activităţile şi ramurile economice;
GЕ.1.4.1. să cunoască caracteristicile naturale şi sociale de bază ale ţării noastre;
GЕ.1.4.2. să denumească continentele şi să recunoască principalele lor caracteristici naturale şi sociale;
GЕ.2.1.1. să determine părţile lumii în spaţiu şi pe hartă;
GЕ.2.1.2. să determine poziţia locurilor şi a punctelor pe harta geografi că;
GЕ.2.1.3. să identifi ce şi să explice factori geografi ci - obiective, fenomene, procese şi relaţii care sunt reprezentate prin modele, 

imagini, grafi ce, tabele şi diagrame;
GЕ.2.1.4. să prezinte pe harta mută datele geografi ce oferite folosind mijloace cartografi ce (culori, linii, semne geometrice 

simple, semne simbolice), grafi ce, tabele şi diagrame;
GE.2.2.1. să descrie corpurile cereşti şi mişcările lor;
GЕ.2.2.2. să diferenţieze şi să explice factorii geografi ci -construcţii, fenomene, procese şi relaţii din cadrul învelişurilor 

Pământului (litosfera, atmosfera, hidrosfera, biosfera);
GЕ.2.3.1. să diferenţieze şi să explice mişcarea populaţiei (naturală şi mecanică) şi structura populaţiei;
GE.2.3.2. să enumere organizaţiile internaţionale din lume (UE, UNICEF, UN, UNESCO, FAO, Crucea Roşie…);
GЕ.2.4.1. să descrie caracteristicile naturale şi sociale ale ţării noastre şi să precizeze regiunile geografi ce;
GЕ.2.4.2. să descrie caracteristicile naturale şi sociale ale continentelor şi să enumere regiunile geografi ce;
GЕ.3.1.1. să tragă concluzii despre legăturile în spaţiu (topografi ce) şi cauzale ale noţiunilor geografi ce – obiective, fenomene, 

procese, şi relaţii, pe baza analizei hărţii geografi ce;
GE.3.2.1. să recunoască dimensiunile Pământului şi să explice consecinţele formei Pământului şi a mişcărilor lui;
GЕ.3.2.2. să explice legităţile fi zico-geografi ce din cadrul învelişului geografi c (zonalitatea climatică şi biogeografi că) şi să 

enumere măsurile ce trebuie luate pentru protecţia, înnoirea şi dezvoltarea acestuia;
GЕ.3.3.1. să explice infl uenţa factorilor naturali şi sociali asupra dezvoltării şi distribuţiei populaţiei şi aşezărilor ;
GЕ.3.3.2. să explice infl uenţa factorilor naturali şi sociali asupra dezvoltării şi distribuţiei economiei şi ramurilor economice;
GЕ.3.4.1. să explice conexiunile geografi ce (spaţiale şi cauzale, directe şi indirecte) şi legităţile (generale şi speciale) din ţara 

noastră şi să poată să diferenţieze regiunile geografi ce;
GE.3.4.2. să explice legăturile geografi ce (de spaţiu şi de cauză, directe şi indirecte) şi legităţile (generale şi speciale) din Europa 

şi să ştie să indice regiunile geografi ce;
GЕ.3.4.3. să explice conexiunile geografi ce (spaţiale şi cauzale, directe şi indirecte) şi legităţile (generale şi speciale) din cadrul 

continentelor extraeuropene şi să poată să diferenţieze regiunile geografi ce;
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ISTORIE
IS.1.1.1. desemnează şi deosebeşte noţiunile cronologice elementare;
IS.1.1.2. desemnează perioadele istorice şi ştie ordinea perioadelor istorice;
IS.1.1.3. ştie împărţirea în preistorie şi istorie;
IS.1.1.4. ştie să stabilească cărui secol aparţin anii importanţi din trecut;
IS.1.1.5. reuşeşte să stabilească cărei perioade istorice aparţin anii importanţi din trecut;
IS.1.1.6. recunoaşte semnifi caţia noţiunilor elementare din istoria civilizaţiei;
IS.1.1.7. desemnează cele mai importante fenomene din istoria naţională;
IS.1.1.8. desemnează cele mai importante fenomene din istoria universală;
IS.1.1.9. ştie pe ce spaţiu s-au desfăşurat cele mai importante fenomene şi evenimente din istoria naţională şi universală;
IS. 1.1.10. ştie să enumere cauzele şi consecinţele celor mai importante fenomene din trecut;
IS.1.2.1. recunoaşte pe baza izvoarelor istorice caracteristice (textuale, ilustrate, materiale) despre care fenomen, eveniment 

sau personalitate istorică este vorba;
IS.1.2.2. recunoaşte diferenţa dintre izvorul istoric textual şi alte texte cunoscute elevului, care vorbesc despre aceleaşi 

fenomene istorice;
IS.1.2.3. recunoaşte informaţiile istorice simple şi caracteristice date sub formă de imagini;
IS.1.2.4. ştie să citească informaţiile istorice simple şi caracteristice date sub forma hărţilor istorice în care este dată şi legenda;
IS.1.2.5. ştie să citească informaţii istorice simple şi caracteristice date sub formă de tabel;
IS.1.2.6. ştie să citească informaţii istorice simple şi caracteristice date sub formă de diagramă;
IS.1.2.7. ştie că aceleaşi fenomene istorice pot să se interpreteze diferit;
IS.1.2.8. recunoaşte interpretări diferite ale aceluiaşi fenomen istoric pe exemple simple;
IS.2.1.1. ştie să lege personalităţile şi fenomenele istorice cu unitatea cronologică şi perioada istorică corespunzătoare;
IS.2.1.2. recunoaşte existenţa legăturii dintre istoria naţională, regională şi universală;
IS.2.1.3. recunoaşte că există legătură între istoria regională şi cea universală;
IS.2.1.4. recunoaşte existenţa legăturilor dintre fenomenele din trecut şi fenomenele de azi;
IS.2.1.5. ştie şi înţelege cauzele şi consecinţele fenomenelor istorice importante din istoria naţională;
IS:2.1.6. ştie şi înţelege cauzele şi consecinţele momentelor istorice de răscruce importante din istoria generală;
IS.2.2.1. ştie să scoată concluzii despre ce eveniment, fenomen sau personalitate este vorba pe baza conţinutului izvoarelor 

istorice scrise;
IS.2.2.2. ştie să scoată concluzia despre care fenomen istoric este vorba pe baza izvoarelor istorice illustrative caracteristice;
IS.2.2.3. ştie să stabilească din ce epocă sau de pe ce spaţiu geografi c provine izvorul istoric; atunci când textul izvorului este 

necunoscut elevului, însă în el sunt date informaţii explicite despre caracteristicile epocii sau ale spaţiului geografi c;
IS.2.2.4. ştie să stabilească unghiul din care se priveşte fenomenul istoric (învingătorul sau învinsul) pe baza comparaţiei a 

două izvoare istorice care vorbesc despre acelaşi eveniment sau fenomen istoric;
IS.2.2.5. recunoaşte că există părtinire în anumite interpretări ale personalităţilor, evenimentelor fenomenelor;
IS.3.1.1. ştie să aplice cunoştinţele din cronologia istorică (ştie să stabilească precis cărui deceniu şi secol, cărei perioade 

istorice aparţine un anumit an, personalitate sau fenomen istoric) ;
IS.3.1.2. ştie să explice caracteristicile specifi ce ale noţiunilor istorice importante şi să le aplice într-un context istoric 

corespunzător;
IS.3.1.3. ştie detalii specifi ce din istoria naţională şi universală;
IS.3.1.4. înţelege în ce mod sunt legate fenomenele din istoria naţională, regională şi universală;
IS.3.1.5. înţelege cum sunt legate fenomenele din trecut şi prezent;
IS.3.1.6. ştie să scoată concluzia de ce s-a ajuns la anumite evenimente istorice şi care au fost consecinţele evenimentelor 

istorice importante;
IS.3.2.1. ştie să facă selecţia izvoarelor istorice;
IS.3.2.2. ştie să analizeze şi să aprecieze cât sunt de relevante izvoarele istorice;
IS.3.2.3. ştie să analizeze şi să aprecieze originea cronologică mai apropiată a izvorului;
IS.3.2.4. ştie să stabilească, pe baza analizei izvorului istoric, contextul în care a luat naştere izvorul şi contextul despre care 

vorbeşte izvorul (contextul ideologic, culturologic, social, politic, geografi c al izvorului) ;
IS.3.2.5. ştie să citească informaţiile istorice în diferite modalităţi simbolice şi să le lege cu  cunoştinţele istorice anterioare 

(scoate concluzii pe baza hărţii istorice fără legenda oferită, compară două diagrame şi scoate concluzia despre 
fenomen);

IS.3.2.6. ştie să găsească deosebirile şi asemănările în interpretările şi izvoarele care se referă la acelaşi fenomen istoric;
IS.3.2.7. ştie să-şi exprime atitudinea şi părerea despre o anumită interpretare a fenomenului istoric şi să stabilească felul de 

părtinire (manipulare, propagandă, stereotip…);



Culegere de probleme de biologie, geografi e, istorie, fi zică şi chimie pentru examenul fi nal în învăţământul şi educaţia elementară anul şcolar 2014/2015.

138

FIZICA
FI 1.1.1. ştie să recunoască forţa de gravitaţie şi forţa de frecare care acţionează asupra corpurilor în repaos sau asupra 

corpurilor care se mişcă uniform;
FI 1.1.2. ştie cum să recunoască sensul de acţionare a forţei magnetice şi a forţei electrostatice;
FI 1.1.3. înţelege principiul vaselor comunicante;
FI 1.2.1. ştie să recunoască mişcarea în funcţie de forma traseului;
FI 1.2.2. ştie să recunoască mişcarea uniformă;
FI 1.2.3. ştie cum să calculeze viteza medie, spaţiul parcurs şi timpul scurs, dacă se ştiu celelalte două mărimi;
FI 1.3.1. ştie să recunoască faptul că electricitatea poate să treacă numai prin materiile conductibile;
FI 1.3.2. ştie să recunoască efectele magnetice ale curentului electric;
FI 1.4.1. ştie să citească o scală de măsură şi să determine valoarea pentru cea mai mică diviziune;
FI 1.4.2. ştie să recunoască măsura şi instrumentele de măsură cu ajutorul cărora se măsoară lungimea, masa, volumul, 

temperatura şi timpul;
FI.1.4.3. ştie cum să aplice unităţile de bază pentru lungime, masă, volum, temperatură şi timp;
FI 1.4.4. ştie să recunoască unităţile pentru viteză;
FI 1.4.5. ştie regulile de bază pentru măsurare, de exemplu: zeroul la cântar, poziţia orizontală, banda de măsurat întinsă;
FI 1.4.6. ştie să măsoare lungimea, masa, volumul, temperatura şi timpul;
FI 1.5.1. ştie că starea de agregare a unui corp depinde de temperatura sa;
FI 1.5.2. este capabil să recunoască faptul că putem să schimbăm temperatura unui corp aplicând lucrul mecanic;
FI 2.1.1. este capabil să recunoască forţa de elasticitate, forţa de presiune şi proprietăţile inerţiei;
FI 2.1.2. ştie caracteristicile de bază ale forţei de gravitaţie, ale forţei de elastice şi ale forţei de presiune;
FI 2.1.3. este capabil să recunoască poziţia de echilibru a unei pârghii;
FI 2.1.4. înţelege felul în care relaţia dintre forţe infl uenţează asupra unei mişcări;
FI 2.1.5. înţelege şi aplică concepţia de densitate;
FI 2.1.6. ştie că presiunea hidrostatică depinde de înălţimea coloanei de fl uid;
FI 2.2.1. ştie să recunoască mişcarea accelerată;
FI 2.2.2. ştie ce este mişcarea mecanică şi ce mărimi fi zice o descriu;
FI 2.2.3. ştie să recunoască noţiunile de bază care descriu mişcarea oscilatorie;
FI 2.3.1. ştie cum să aplice unităţile mai importante derivate din SI şi simbolurile acestora;
FI 2.3.2. ştie cum să recunoască unităţile permise înafara sistemului SI (de exemplu: litrul şi tona);
FI 2.3.3. este capabil să folosească prefi xele şi să transforme valorile numerice ale mărimilor fi zice, dintr-o unitate, în alta (de 

exemplu: kilometri în metri);
FI 2.3.4. ştie când măsurarea trebuie repetată de mai multe ori;
FI 2.4.1. ştie să facă diferenţa dintre materiile care conduc electricitatea şi cele izolatoare;
FI 2.4.2. ştie denumirile elementelor de bază ale unui circuit electric;
FI 2.4.3. ştie să recunoască dacă izvoarele de energie sunt legate în serie sau în paralel;
FI 2.4.4. ştie să calculeze rezistenţa, intensitatea şi tensiunea curentului dacă se ştiu celelalte două mărimi;
FI 2.4.5. ştie cum să recunoască efectele termice ale curentului electric;
FI 2.4.6. înţelege noţiuunile legate de energie şi de puterea curentului electric;
FI 2.5.1. este capabil să înţeleagă că energia cinetică şi cea potenţială depind de viteza şi de înălţimea la care se afl ă corpul;
FI 2.5.2. este capabil să recunoască fenomenele în care se consumă energia electrică pentru a efectua un lucru mecanic;
FI 2.5.4. ştie că energia interioară depinde de temperatură;
FI 2.5.5. ştie că volumul unui corp depinde de temperatură;
FI 2.6.1. înţelege şi aplică formulele matematice de bază asupra relaţiilor şi legilor din fi zică (de exemplu: proporţionalitatea 

directă şi inversă) ;
FI 2.6.2. ştie să recunoască mărimile vectoriale fi zice (de exemplu: viteza şi forţa);
FI 2.6.3. ştie să aplice şi să interpreteze reprezentarea tabelară şi grafi că a dependenţei mărimilor fi zice;
FI 3.1.1. înţelege şi aplică condiţiile în care pârghia este în echilibru;
FI 3.1.2. ştie care este raportul dintre forţele care acţionează asupra unui corp în poziţia de repaus sau asupra unui corp care se 

mişcă uniform;
FI 3.1.3. ştie ce este presiunea corpurilor solide şi de ce depinde aceasta;
FI 3.1.4. înţelege şi aplică concepţia de presiune în fl uide;
FI 3.2.1. ştie să aplice relaţiile dintre mărimile fi zice care descriu mişcarea rectilinie uniform variată;
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FI 3.2.2. ştie să aplice relaţiile dintre mărimile fi zice care descriu mişcarea oscilatorie;
FI 3.2.3. ştie cum se schimbă poziţia şi viteza la mişcarea oscilatorie;
FI 3.2.4. ştie mărimile fi zice de bază care descriu mişcarea ondulatorie;
FI 3.2.5. ştie să recunoască proprietăţile de bază ale sunetului şi ale luminii;
FI 3.2.6. ştie cum se refractă şi refl ectă lumina;
FI 3.3.1. este capabil să transforme unităţile mărimilor fi zice deduse, în unităţile corespunzătoare din sistemul SI;
FI 3.3.2. ştie să măsoare intensitatea şi tensiunea dintr-un circuit electric;
FI 3.3.3. ştie ce este o greşeală de măsură;
FI 3.4.1. ştie cum trebuie legate rezistenţele şi instrumentele într-un circuit electric;
FI 3.5.1. înţelege că energia mecanică totală a unui corp, în căderea liberă, se păstrează;
FI 3.5.2. este capabil să recunoască procesele şi termenii caracteristici care descriu schimbările stărilor de agregare;

CHIMIE
CHI 1.1.1. să facă deosebire între elemente, compuşi şi amestecuri din viaţa cotidiană, pe baza complexităţii acestora;
CHI 1.1.2. cunoaşte aplicarea practică a elementelor, compuşilor şi amestecurilor din mediu ambiant, pe baza însuşirilor 

acestora;
CHI 1.1.3. cunoaşte pe baza căror însuşiri se pot deosebi substanţele, căror tipuri de schimbări sunt supuse substanţele, dar şi 

faptul că prin schimbări masa totală a substanţelor nu seschimbă;
CHI 1.1.4. ştie că substanţele pure sunt compuse din atomi, molecule şi ioni şi aceste particule le distinge reciproc prin sarcina 

electrică şi complexitatea construcţiei;
CHI 1.1.5. ştie tipurile de legături chimice în moleculele elementelor, în compuşi covalenţi şi ionici;
CHI 1.1.6. cunoaşte semnifi caţia calitativă a simbolurilor elementelor chimice mai importante, a formulelor celor mai 

importanţi reprezentanţi ai claselor compuşilor anorganici şi organici, dar şi semnifi caţia calitativă a ecuaţiilor 
chimice a reacţiilor de oxidare;

CHI 1.1.7. ştie ce sunt soluţiile, cum se obţin, dar ştie şi exemple din viaţa cotidiană;
CHI 1.1.8. cunoaşte semnifi caţia termenilor: substanţă, amestec, soluţie, dizolvare, element, compus, atom, molecul, ion, legătură 

covalentă, legătură ionică, oxidare, oxid, acid, bază, sare, indicator;
CHI 1.1.9. ştie cum trebuie să încălzească substanţa în mod sigur;
CHI 1.1. 10. ştie să cântărească substanţa, să-i determine volumul şi temperatura;
CHI.1.1.11. ştie să întocmească aparatura şi să realizeze procedeul de fi ltrare;
CHI 1.1.12. ştie să analizeze proprietăţile substanţelor (sterea de agregare, mirosul, culoarea, proprietăţile magnetice, 

solubilitatea);
CHI 1.2.1. cunoaşte proprietăţile fi zice şi chimice de bază ale nemetalelor şi metalelor (starea de agregare, transmiterea de 

căldură şi electricitate şi reacţia cu oxigenul);
CHI 1.2.2. ştie legătura dintre proprietăţile nemetalelor şi metalelor şi aplicarea lor practică;
CHI 1.2.3. ştie să recunoască metalele (Na, Mg, Al, Fe, Zn, Cu, Pb, Ag, Au), pe baza proprietăţilor fi zice şi chimice ale acestora;
CHI 1.2.4. ştie, pe baza formulei, să denumească clasele de bază ale compuşilor neorganici;
CHI 1. 2.5. ştie exemple de oxizi, acizi, baze, şi săruri din viaţa cotidiană, dar şi aplilicarea practică a acestora;
CHI 1.2.6. cunoaşte proprietăţile fi zice şi chimice de bază ale oxizilor, acizilor, bazelor şi sărurilor;
CHI 1.2.7. ştie să stabilească proprietăţile de bază ale oxizilor;
CHI 1.2.8. ştie să demonstreze, cu ajutorul indicatorilor, proprietăţile acido-bazice ale substanţelor;
CHI 1.2.9. ştie să stabilească solubilitatea sărurilor;
CHI 1.2.10. ştie să mânuie în siguranţă cu substanţe, vase şi accesorii;
CHI 1.3.1. cunoaşte formulele, denumirile şi grupele funcţonale ale celor mai importante hidrocarburi, alcooli, compuşi 

carbonilici, acizi carboxilici şi esteri;
CHI 1.3.2. cunoaşte proprietăţile fi zice şi chimice de bază ale hidrocarburilor, alcoolilor, compuşilor carbonilici, acizilor 

carboxilici şi esterilor;
CHI 1.3.3. cunoaşte importanţa practică a hidrocarburilor, alcoolilor, compuşilor carbonilici, acizilor carboxilici şi esterilor în 

viaţa cotidiană;
CHI 1.4.1. ştie să enumere proprietăţile fi zice (starea de agregare şi solubilitatea) ale grăsimilor şi uleiurilor, hidraţilor de carbon 

şi proteinelor;
CHI 1.4.2. cunoaşte exemple şi reprezenţa grăsimilor şi uleiurilor, hidraţilor de carbon şi a proteinelor în alimente;
CHI 1.5.1. ştie importanţa mânuirii sigure cu substanţele, cum se depozitează substanţele corect, cu scopul de a păstra sănătatea 

şi mediul ambiant;
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CHI 2.1.1. ştie felul în care legătura chimică determină proprietăţile substanţelor (temperatura de topire şi fi erbere, dar şi 
solubilitatea substanţelor);

CHI 2.1.2. ştie semnifi caţia noţiunilor de materie, amestec omogen, amestec heterogen, analiza şi sinteza, neutralizarea, 
substituţia, adiţia, anhidrid, izomer, izotop;

CHI 2.1.3. ştie ce este o soluţie saturată, nesaturată şi suprasaturată;
CHI 2.1.4. ştie să compună formulele celor mai importanţi reprezentanţi ai claselor compuşilor anorganici şi compuşilor 

organici, dar şi ecuaţiile reacţiilor chimice de neutralizare şi substituţie;
CHI 2.1.5. ştie să aleagă modul optim de mărire a vitezei de dizolvare a substanţei (majorând temperatura solventului, 

mărunţind substanţa, amestecând);
CHI 2.1.6. ştie să schimbe concentraţia soluţiei prin adăugarea substanţei dizolvate sau prin adăugarea solventului (diluarea şi 

concentrarea);
CHI 2.1.7. ştie să analizeze proprietăţile substanţelor, prin experienţe, iar datele obţinute despre substanţele respective ştie să le 

reprezinte tabelar sau schematic;
CHI 2.1.8. ştie să calculeze componenţa procentuală a unui compus în baza formulei şi masa reagenţilor şi produşilor dintr-o 

ecuaţie chimică. să arate pe baza calculelor că masa substanţelor nu se schimbă în reacţiile chimice;
CHI 2.1.9. ştie să calculeze masa substanţei dizolvate şi a solventului pe baza concentraţiei procentuale a soluţiei şi invers;
CHI 2.1.10. ştie să facă o soluţie de o anumită concentraţie procentuală;
CHI 2.2.1. ştie să scrie formulele substanţelor pe baza denumirilor oxizilor, acizilor, bazelor şi sărurilor;
CHI 2.2.2. ştie să scrie reacţiile chimice de sinteză şi analiză ale compuşilor binari;
CHI 2.2.3. ştie să analizeze experimental solubilitatea şi reacţia chimică a oxizilor cu apa;
CHI 2.2.4. ştie să analizeze cele mai importante proprietăţi ale acizilor (reacţia cu carbonaţii şi metalele);
CHI 2.3.1. ştie să scrie ecuaţiile reacţiilor chimice de ardere a hidrocarburilor şi alcoolilor;
CHI 2.4.1. cunoaşte principalele roluri ale grăsimilor şi uleiurilor, hidraţilor de carbon şi ale proteinelor din organismele vii;
CHI 3.1.1. ştie diferenţa dintre substanţele pure (ale elementelor şi compuşilor) şi ale amestecurilor, pe baza varietăţii de 

particule care le constituie;
CHI 3.1.2. ştie că aplicarea practică a substanţelor este în funcţie de proprietăţile acestora;
CHI 3.1.3. ştie că proprietăţile substanţelor şi schimbările cărora sunt supuse acestea sunt condiţionate de variaţiile la nivelul 

particulelor;
CHI 3.1.4. ştie structura atomilor, moleculelor şi ionilor pe care le constituie particulele elementare şi cum depinde sarcina 

electrică de numărul atomilor, moleculelor şi ionilor;
CHI 3.1.5. înţelege dependenţa solubilităţii substanţei de natura substanţei şi a solventului;
CHI 3.1.6. ştie semnifi caţia următorilor termeni: esterifi carea şi saponifi carea;
CHI 3.1.7. pe baza proprietăţilor părţilor componente ale amestecului ştie să aleagă şi să efectueze procedeul corespunzător de 

separare a acestora;
CHI 3.1.8. ştie să proiecteze procedeul experimental, în funcţie de scopul, problema, întrebarea impusă în cercetare, să noteze şi 

să reprezinte rezultatele tabelar sau grafi c, să formuleze explicaţia şi să tragă concluzia;
CHI 3.1.9. ştie să calculeze procentul unei substanţe într-un amestec, să efectueze calcule stehiometrice care se referă la 

surplusul de reactant şi raportul dintre masă şi cantitatea de substanţă;
CHI 3.2.1. înţelege că proprietăţile fi zice şi chimice ale metalelor şi nemetalelor sunt determinate de structura atomilor sau a 

moleculelor acestora;
CHI 3.2.2. ştie proprietăţile chimice ale oxizilor (reacţiile cu apa, acizii, hidroxizii);
CHI 3.2.3. ştie că proprietăţile generale ale acizilor depind de structura acestora (reacţiile cu hidroxizii, metalele, carbonaţii, 

bicarbonaţii şi oxizii bazici);
CHI 3. 2.4. ştie că proprietăţile generale ale bazelor depind de structura acestora (reacţiile cu acizii şi cu oxizii acizi).
CHI 3.2.5. înţelege că proprietăţile fi zice şi chimice ale sărurilor depind de structura lor;
CHI 3.2.6. ştie să efectueze reacţia de neutralizare;
CHI 3.3.1. ştie reacţiile chimice ale hidrocarburilor, alcoolilor, compuşilor carbonilici, acizilor carboxilici şi esterilor;
CHI 3.3.2. ştie formele de aplicare practică ale hidrocarburilor, alcoolilor, compuşilor carbonilici, acizilor carboxilici şi esterilor;
CHI 3.3.3. ştie să scrie ecuaţiile reacţiilor chimice ale hidrocarburilor, alcoolilor, compuşilor carbonilici, acizilor carboxilici şi 

esterilor.
CHI 3.4.1. ştie structura de bază a moleculelor pe care le formează grăsimile şi uleiurile, hidraţii de carbon şi proteinele;
CHI 3.4.2. ştie proprietăţile de bază ale grăsimilor şi uleiurilor (saponifi carea şi hidroliza), ale hidraţilor de carbon şi proteinelor.
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LISTA EXERCIŢIILOR 
CU CIFRUL STANDARDULUI
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1. BI.1.1.1. 
2. BI.1.1.2. 
3. BI.1.1.3.
4. BI.1.1.4. 
5. BI.1.1.5. 
6. BI.1.2.1. 
7. BI.1.2.2. 
8. BI.1.2.3. 
9. BI.1.2.4. 

10. BI.1.2.5. 
11. BI.1.2.6. 
12. BI.1.2.7. 
13. BI.1.3.1. 
14. BI.1.3.2. 
15. BI.1.3.3. 
16. BI.1.3.4. 
17. BI.1.3.5. 
18. BI.1.3.6. 
19. BI.1.3.7. 
20. BI.1.3.8.
21. BI.1.3.9. 
22. BI.1.3.10. 
23. BI.1.4.1. 
24. BI.1.4.2. 
25. BI.1.4.3. 
26. BI.1.4.4. 
27. BI.1.4.5. 
28. BI.1.4.6. 
29. BI.1.4.7. 
30. BI.1.4.8. 
31. BI.1.5.1. 
32. BI.1.5.2. 
33. BI.1.5.3. 
34. BI.1.5.4. 
35. BI.1.5.5. 
36. BI.1.5.6.  
37. BI.1.5.7. 
38. BI.1.5.8. 
39. BI.1.5.9. 
40. BI.1.5.10. 
41. BI.1.5.11. 
42. BI.1.5.12. 
43. BI.1.5.13. 
44. BI.2.1.1. 
45. BI.2.1.2. 
46. BI.2.1.3. 
47. BI.2.1.4. 
48. BI.2.2.1. 
49. BI.2.2.2. 
50. BI.2.2.3. 
51. BI.2.2.4. 
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52. BI.2.2.5. 
53. BI.2.2.6. 
54. BI.2.2.7. 
55 BI.2.2.8. 
56 BI.2.2.9.
57 BI.2.3.1.
58 BI.2.3.2. 
59 BI.2.3.3. 
60 BI.2.3.4. 
61 BI.2.3.5.
62 BI.2.3.6. 
63 BI.2.4.1. 
64 BI.2.4.2. 
65 BI.2.4.3.
66 BI.2.4.4.
67 BI.2.4.5. 
68 BI.2.4.6. 
69 BI.2.4.7. 
70 BI.2.4.8. 
71 BI.2.4.9.
72 BI.2.5.1. 
73 BI.2.5.2. 
74 BI.2.5.3. 
75 BI.2.5.4. 
76 BI.2.5.5. 
77 BI.3.1.1. 
78 BI.3.1.2. 
79 BI.3.1.3. 
80 BI.3.1.4. 
81 BI.3.1.5. 
82 BI.3.2.1. 
83 BI.3.2.2. 
84 BI.3.2.3. 
85 BI.3.2.4. 
86 BI.3.2.5. 
87 BI.3.2.6.
88 BI.3.2.7. 
89 BI.3.2.8. 
90 BI.3.3.1. 
91 BI.3.3.2. 
92 BI.3.3.3.
93 BI.3.3.4. 
94 BI.3.3.5. 
95 BI.3.3.6. 
96 BI.3.4.1. 
97 BI.3.4.2. 
98 BI.3.4.3. 
99 BI.3.4.4.

100 BI.3.4.5. 
101 BI.3.4.6. 
102 BI.3.4.7. 
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103 BI.3.4.8. 
104 BI.3.5.1. 
105 BI.3.5.2. 
106 BI.3.5.3. 
107 BI.3.5.4. 
108 BI.3.5.5.
109 BI.3.5.6. 
110 BI.3.5.7. 
111 BI.3.5.8.
112 BI.3.3.6. 

113 - 114 GE.1.1.1. 
115–116 GE.1.1.2. 
117–120 GE.1.1.3.
121–123 GE.1.2.1. 
124–127 GE.1.2.2. 
128–131 GE.1.2.3.
132–136 GE.1.3.1. 
137–140 GE.1.3.2. 
141–149 GE.1.4.1.
150–157 GE.1.4.2.
158–159 GE.2.1.1.
160–161 GE.2.1.2.
162–163 GE.2.1.3. 
164–165 GE.2.1.4.                
166–168 GE.2.2.1. 
169–172 GE.2.2.2.
173–174 GE.2.3.1.
175–176 GE.2.3.2.
177–178 GE.2.4.1. 
179–180 GE.2.4.2. 
181–182 GE.3.1.1.
183–184 GE.3.2.1. 
185–187 GE.3.2.2. 
188–190 GE.3.3.1.
191–193 GE.3.3.2. 
194–196 GE.3.4.1. 
197–199 GE.3.4.2. 
200–202 GE.3.4.3.

203 IS.1.1.1.
204 IS.1.1.2.
205 IS.1.1.3.
206 IS.1.1.4.

207 - 208 IS.1.1.5.
209–212 IS.1.1.6.
213–214 IS.1.1.7.
215–220 IS.1.1.8.
221–224 IS.1.1.9.
225–228 IS.1.1.10.

229 IS.1.2.1.
230 IS.1.2.2.

231–232 IS.1.2.3.
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233–237 IS.1.2.4.
238–240 IS.1.2.5.
241–242 IS.1.2.6.

243 IS.1.2.7.
244 IS.1.2.8.

245–247 IS.2.1.1.
248–252 IS.2.1.2.

253 IS.2.1.3.
254–257 IS.2.1.4.

258 IS.2.1.5.
259 IS.2.1.6.

260–264 IS.2.2.1.
265–266 IS.2.2.2.
267–268 IS.2.2.3.

269 IS.2.2.4.
270–271 IS.2.2.5.
272–273 IS.3.1.1.

274 IS.3.1.2.
275–276 IS.3.1.3.

277 IS.3.1.4.
278–279 IS.3.1.5.
280–283 IS.3.1.6.
284–285 IS.3.2.1.

286 IS.3.2.2.
287 IS.3.2.3.

288–289 IS.3.2.4.
290 IS.3.2.5.
291 IS.3.2.6.
292 IS.3.2.7.

293–294 FI.1.1.1.
295–296 FI.1.1.2.

297 FI.1.1.3.
298 FI.1.2.1.
299 FI.1.2.2.

300–301 FI.1.2.3.
302 FI.1.3.1.
303 FI.1.3.2.

304–305 FI.1.4.1.
306–308 FI.1.4.2.
309–310 FI.1.4.3.

311 FI.1.4.4.
312–313 FI.1.4.5.
314–315 FI.1.4.6.

316 FI.1.5.1.
317 FI.1.5.2.

318–320 FI.2.1.1.
321–322 FI.2.1.2.

323 FI.2.1.3.
324 FI.2.1.4.

325–326 FI.2.1.5.
327 FI.2.1.6.
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328 FI.2.2.1.
329–330 FI.2.2.2.

331 FI.2.2.3.
332–333 FI.2.3.1.
334–335 FI.2.3.2.
336–337 FI.2.3.3.

338 FI.2.3.4.
339 FI.2.4.1.
340 FI.2.4.2.
341 FI.2.4.3.

342–343 FI.2.4.4.
344 FI.2.4.5.
345 FI.2.4 .6.

346–347 FI.2.5.1.
348 FI.2.5.2.

349–350 FI.2.5.3.
351 FI.2.5.4.
352 FI.2.5.5.

353–354 FI.2.6.1.
355–356 FI.2.6.2.
357–359 FI.2.6.3.

360 FI.3.1.1.
361–362 FI.3.1.2.

363 FI.3.1.3.
364 FI.3.1.4.

365–366 FI.3.2.1.
367 FI.3.2.2.
368 FI.3.2.3.
369 FI.3.2.4.

370–371 FI.3.2.5.
372–373 FI.3.2.6.
374–375 FI.3.3.1.

376 FI.3.3.2.
377 FI.3.3.3.

378–379 FI.3.4.1.
380 FI.3.5.1.

381–382 FI.3.5.2.
383–384 CHI.1.1.1.

385 CHI.1.1.2.
386 CHI.1.1.3.
387 CHI.1.1.4.
388 CHI.1.1.5. 
389 CHI.1.1.6.
390 CHI.1.1.7.
391 CHI.1.1.8.
392 CHI.1.1.9.
393 CHI.1.1.10.
394 CHI.1.1.11.
395 CHI.1.1.12.
396 CHI.1.2.1.
397 CHI.1.2.2.
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398 CHI.1.2.3.
399 CHI.1.2.4.

400–401 CHI.1.2.5.
402 CHI.1.2.6.
403 CHI.1.2.7. 
404 CHI.1.2.8. 
405 CHI.1.2.9. 
406 CHI.1.2.10. 
407 CHI.1.3.1. 
408 CHI.1.3.2. 
409 CHI.1.3.3. 
410 CHI.1.4.1. 
411 CHI.1.4.2. 
412 CHI.1.5.1. 

413–414 CHI.2.1.1. 
415 CHI.2.1.2. 
416 CHI.2.1.3. 
417 CHI.2.1.4. 
418 CHI.2.1.5. 
419 CHI.2.1.6.  
420 CHI.2.1.7.  
421 CHI.2.1.8. 
422 CHI.2.1.9.  
423 CHI.2.1.10. 
424 CHI.2.2.1. 
425 CHI.2.2.2. 
426 CHI.2.2.3.
427 CHI.2.2.4. 
428 CHI.2.3.1. 
429 CHI.2.4.1. 
430 CHI.3.1.1. 
431 CHI.3.1.2. 
432 CHI.3.1.3. 
433 CHI.3.1.4. 
434 CHI.3.1.5. 
435 CHI.3.1.6. 
436 CHI.3.1.7. 
437 CHI.3.1.8. 
438 CHI.3.1.9. 
439 CHI.3.2.1. 

440–441 CHI.3.2.2. 
442 CHI.3.2.3.
443 CHI.3.2.4. 
444 CHI.3.2.5. 
445 CHI.3.2.6. 
446 CHI.3.3.1.
447 CHI.3.3.2.
448 CHI.3.3.3.
449 CHI.3.4.1.
450 CHI.3.4.2.
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