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TEST DE EVALUARE INIłIALĂ 
 

Anul şcolar 2011-2012 
 

Disciplina ŞtiinŃe ale naturii 
Clasa a III-a 

MODEL 
 
Numele şi prenumele elevului: ___________________________ 
 
Data susŃinerii testului:__________________ 
 
• Timpul de lucru efectiv este de 25 de minute. 
 

PARTEA I  

1.  Alin se pregăteşte să plece într-o excursie la munte. Scrie, în tabel, denumirile a trei 
plante şi a trei animale pe care le-ar putea vedea acolo! 

 
Plante de la munte Animale de la munte 

  

  

  

 

2.  Dana a fost în vacanŃă la bunici, într-un sat de câmpie. Notează ,,X” în căsuŃa din 
dreptul denumirii plantei, respectiv a denumirii animalului pe care ea le-ar fi putut întâlni acolo. 
 

Plante de câmpie Animale sălbatice 

salcâm  şoarecele de câmp  

grâu  urs  

mac  popândău  

brad  ciocârlie  

   
3. În tabelul de mai jos sunt enumerate animale. Notează ,,X” în dreptul denumirii fiecărui animal 
pentru a arăta dacă este domestic sau sălbatic.  
 

 
 

 

 

 

 
 
 

 Animal domestic Animal sălbatic 
vacă   
lup   
porc   
găină   
căprioară   
arici   
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PARTEA a II-a  
 

4. Uneşte, cu câte o săgeată, denumirea plantei din coloana din dreapta cu mediul ei de viaŃă din 
coloana din stânga. 
 

Grădină de 
legume 

varză 

cais 
Livadă 

morcov 

stejar 
Pădure 

 

brad 

  nuc 

 

5. Scrie A (adevărat) sau F (fals) în dreptul enunŃurilor date mai jos: 
 

a) CurăŃenia este mama sănătăŃii.               ........... 

b) Ud florile cu apă fierbinte.                         ........... 

c) Spăl vasele cu cerneală.                           ........... 

d) Păstrez curăŃenia în dormitor.                      ........... 

e) Folosesc batista când îmi suflu nasul.                    ........... 

f) Poluarea este periculoasă pentru sănătate.     ........... 

6. Scrie trei exemple de acŃiuni prin care păstrezi igiena sălii de clasă. 

• …………………………………………………………………………… 

• …………………………………………………………………………… 

• …………………………………………………………………………… 

 

7. Prezintă o activitate de protejare a mediului înconjurător la care ai participat la şcoală, 

acasă sau în excursie (acŃiuni desfăşurate, cine a participat, unelte folosite). 

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

 


