
Numele şi prenumele elevului      Data ……………………… 

……………………………………………… 

 

 

TEST DE EVALUARE BIOLOGIE 

Clasa a V-a 

 

U.I.  De la celulă la organism 

 

Subiectul I         30 puncte 

Alege şi încercuieşte varianta  corectă:     şţ( 6 puncte/item) 

 

1. Formaţiune celulara ȋn citoplasma:  

a) nucleu;   b) clooroplaste;  c) membrană 

2. Totalitatea celulelor vegetale care au aceiaşi formă, structura şi îndeplinesc  aceiaşi funcţie formează : 

a) Organism;   b) organ;   c) ţesut vegetal 

3. Tesuturile de protecţie sunt formate din:  

a) doua straturi de celule;  b) mai multe straturi de celule;   c) un singur strat de celule 

4. Tesuturile de depozitare au rolul de:  

a) înmagazinare a substanţelor de rezervă;   b) conducere;      c) asimilaţie 

5. Organ de ȋnmulţire al plantei: 

a) rădăcina;      b)sămânţa;          c) frunza 

 

Subiectul II         30 puncte 

10 puncte = notare numere pe desen;  20 puncte denumire componente (4 puncte/item) 

 

Identificaţti în desenul de mai jos parţile componente ale celulei;  

Daţi un număr ȋn dreptul săgeţilor din desen şi precizaţi numele 

componentei în partea dreaptă a desenului.  

 

1. ……………………… 

2. ……………………… 

3. ………………………. 

4. ……………………… 

5. ……………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subiectul III         30 puncte 

Raspundeţi la următoarele cerinţe: 

 

1. Care sunt organele unei plante cu flori?     12 puncte ( 2p/item) 

2. Clasificaţi ţesuturile definitive după funcţia pe care o îndeplinesc. 18 puncte  (3p/item) 

 

 

 Nota:  Se acordă 10 puncte din oficiu 

 Se convetesc punctele în nota : 100 puncte = nota 10 

 



 

 

Barem de corectare şi notare 

Test de biologie  

Clasa a V-a 

 

 

 

 

Subiectul I       30 puncte 

1.  b ;   2. c;    3.c;     4.a;     5. B 

 

 

Subiectul II       30 puncte 

 

1. Citoplasma 

2. Membrana  

3. Nucleul 

4. Cloroplaste cu clorofilă 

5. Vacuole  

 

10 puncte numerotare corecta ( 2 puncte /fiecare numar) 

20 puncte denumire corecta  ( 4 puncte / fiecare denumire) 

 

Subiectul III      30 puncte 

 

1. Rădăcina, tulpina, funza, floare, fruct, sămâţa       ( 2 puncte/ organ = 12 puncte) 

 

2. Tesuturi de protecţie;  ţesuturi conducatoare;   ţesuturi de susţinere;    ţesuturi asimilatoare;  

Tesuturi de depozitare;    ţăesuturi secretoare 

( 3 puncte / item = 18 puncte)  

 

         punctaj raspunsuri  =  90 puncte 

Din oficiu:          =  10 puncte  

          Total                   =  100 puncte 


