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TEST DE EVALUARE INIłIALĂ 
 

Anul şcolar 2011-2012 
 

Disciplina ŞtiinŃe ale naturii 
Clasa a IV-a 

 
MODEL 

 
Numele şi prenumele elevului: 
 
Data susŃinerii testului: 
 
• Timpul efectiv de lucru este de 30 de minute. 
 

PARTEA I  
 

1. Priveşte cu atenŃie imaginea şi rezolvă 
cerinŃele: 

 
a) Colorează steluŃa din faŃa fiecărei reguli 
potrivite pentru parcul din imagine: 
 

   „Nu faceŃi focul!” 
 

   „Nu rupeŃi plantele!” 
 

   „PăstraŃi curăŃenia!” 
 

   „Nu poluaŃi apa!” 
 

   „Nu vă jucaŃi!” 
 

   „Nu săriŃi gardul!” 
 

 
b) Alege unitatea de măsură folosită pentru înălŃimea blocurilor din imagine, prin încercuirea 
steluŃei. 

 

   kilogramul              
 

   metrul             
 

   litrul 
 
2. Scrie, pe spaŃiul punctat, denumirea fiecărui anotimp reprezentat în imagine: 

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

 
3. Scrie care este anotimpul tău preferat. Enumeră trei modificări observate de tine în natură, 

care se petrec în acest anotimp. 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 

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

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

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

 



Ministerul EducaŃiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului 

Centrul NaŃional de Evaluare şi Examinare 

 

Test de evaluare iniŃială – Disciplina ŞtiinŃe ale naturii 
Clasa a IV-a 

Pagina 2 din 2 

 
PARTEA a II-a  

 
4. Observă planta din imagine şi rezolvă cerinŃele: 
 

a) Uneşte prin săgeŃi fiecare parte a plantei din imagine cu 
denumirea ei. 
 

                          rădăcina 
 

                          fructul 
 

                          frunza 
 

                          tulpina 
 

b) Colorează steluŃa din dreptul variantei corecte. 

   Este indicat să consumăm zilnic legumele pentru că: 
 

 au vitamine  
 

 sunt frumos colorate  
 

 au un parfum deosebit 
 

 
5. Scrie denumirile a trei animale domestice şi a trei animale sălbatice în căsuŃele date. 
 

Animale domestice Animale sălbatice 
  
  
  

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

a) Lupul este un animal domestic.                ........... 
b) Oaia este un animal domestic.                    ........... 
c) Corpul peştilor este acoperit cu blană.         ........... 
d) Corpul câinelui este acoperit cu păr.             ........... 
e) Nasul mă ajută să miros parfumul lăcrămioarelor.    ........... 
f) Cu mâinile voi mirosi zahărul.             ........... 

 
 
7. a) Numeşte 3 utilizări ale apei de către om în gospodărie. 
- 

 

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

- 
 

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

- 
 

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

 

b) Indică 3 activităŃi prin care omul poluează apa. 

- 
 

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

- 
 

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

- 
 

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


