
Vizit� la Muzeul de Istorie Natural� 

 Elevii din clasa a VI-a a unei �coli au f�cut o vizit� la Muzeul de Istorie Natural� din 
cadrul Muzeului „Brukenthal” din Sibiu. Varietatea exponatelor le-a stârnit curiozitatea, 
determinându-i s� discute plini de entuziasm despre ceea ce vedeau.  
 Organizatorii, observând c� elevii aveau cuno�tin�e vaste, le-au propus s� participe la un 
concurs cu premii. Po�i afla dac� �i tu ai fi fost printre câ�tig�tori, g�sind r�spunsurile corecte �i 
complete pentru itemii urm�tori. 

Pentru a r�spunde la cerin�ele 1 - 5, cite�te urm�torul text: 

În vitrine speciale, elevii au v�zut expuse, în func�ie de habitat, diverse specii de 
nevertebrate (molu�te, crustacee, p�ianjeni, miriapode, insecte) precum �i pe�ti, amfibieni, reptile 
�i p�s�ri. În vitrina cu p�s�ri pot fi observate specii alerg�toare precum stru�ul �i pas�rea emu, 
considerate adev�rate curiozit��i ale naturii. Un sector special a fost rezervat p�s�rilor acvatice, 
reconstituindu-se un col� din Delta Dun�rii, cu fauna �i vegeta�ia caracteristice acestei zone. În 
tabelul de mai jos sunt prezentate informa�iile aflate de elevi despre masa �i volumul ou�lor 
diferitelor p�s�ri. 

                                                                  Specia 

Caracteristici ale oului 
fazan pesc�ru� pelican stru� 

masa medie a unui ou  m (g) 40 70 150 2000 

volumul mediu al unui ou  V (cm3) 35 60 130 1700  

1. Încercuie�te litera corespunz�toare r�spunsului corect. 
 Conform informa�iilor din tabel, volumul mediu al unui ou de fazan este egal cu: 

a) 3cm35  b) 3cm40  c) 3cm60  d) 3cm130  

2. Încercuie�te litera corespunz�toare r�spunsului corect.  
Masa medie a unui ou de stru� este de n ori mai mare decât masa medie a unui ou de fazan. 
Num�rul n este egal cu: 

a) 0,02 b) 50 c) 150  d) 1960 
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3. Încercuie�te litera corespunz�toare r�spunsului corect. 
Pentru a m�sura m�rimile fizice din tabel se pot folosi urm�toarele instrumente de m�sur�: 
a) cântar �i termometru b) cântar �i cilindru gradat c) cilindru gradat �i rigl� d) rigl� �i termometru 

4. Stru�ul este un excelent alerg�tor, putând atinge viteza 
h

km
72=v . Calculeaz� distan�a 

parcurs� de un stru� care alearg� cu aceast� vitez� un timp s30=∆t . Exprim� rezultatul în metri. 

5. Delta Dun�rii g�zduie�te cea mai mare popula�ie de pelicani din Europa. Precizeaz� dou� 
adapt�ri ale pelicanului la mediul acvatic. 

Pentru a r�spunde la cerin�ele 6 – 10, cite�te urm�torul text: 

În muzeu sunt prezentate vizitatorilor, în diorame (reprezent�ri spa�iale ale unor por�iuni 
de peisaj în care se expun animale �i plante), ecosisteme 
din zona cald�, zona temperat� �i zona rece. Astfel, sunt 
ilustrate fauna �i flora caracteristice fiec�rei zone. Una 
dintre diorame ilustreaz� biodiversitatea continentului 
australian. Diorama este realizat� pe o suprafa�� de forma 
unui triunghi ABC  cu laturile 3mAC =  �i 4mAB = , 
reprezentat în figura al�turat�. Pe conturul acestei 
suprafe�e este întins un cablu necesar ilumin�rii dioramei. 

6. Determin� lungimea laturii BC  �tiind c� perimetrul triunghiului ABC  este egal cu 12 m . 

7. În dioram� se monteaz� un alt cablu, MN , unde M  este mijlocul laturii BC  �i N  este 
mijlocul laturii AB . �tiind c� lungimea segmentului AM  este egal� cu jum�tate din lungimea 
segmentului BC , demonstreaz� c� MN AC� . 



8. În interiorul dioramei trebuie 
asigurate condi�ii microclimatice 
optime pentru buna conservare a 
exponatelor. Anumi�i factori, 
precum aprinderea instala�iei de 
iluminare, pot duce la varia�ii de 
temperatur�. În diagrama din figura 
al�turat� este prezentat� evolu�ia 
temperaturii aerului din interiorul 
dioramei de-a lungul unei zile, în timpul programului de vizitare a muzeului. 

Încercuie�te litera corespunz�toare r�spunsului corect.  
Varia�ia temperaturii între orele 13 �i 17 este egal� cu:  

a) C9,19 °  b) C0,2°  c) C0,3°  d) C0,5°  

9. În muzeu se afl� �i o dioram� cu Marea Barier� de Corali situat� în apropierea Australiei.  
Asociaz� fiecare exemplu de animal din coloana A cu câte o caracteristic� a sa din coloana B, 
scriind litera corespunz�toare în spa�iul punctat din dreptul fiec�rei cifre a coloanei A.  
Completeaz� deasupra liniei din dreptul cifrei 3 un alt exemplu de animal din mediul marin �i 
asociaz�-l cu o caracteristic� din coloana B. 

Coloana A Coloana B 

 ........ 1. Coral ro�u  a) Schelet cartilaginos, înoat� liber 
 ........ 2. Rechin  b) Schelet calcaros, tr�ie�te în colonii 
 ........ 3. ________  c) Schelet extern calcaros format din dou� valve 

 
10. Amfibienii reprezint� o clas� de vertebrate care, acum aproximativ 350 – 400 de milioane de 
ani, au p�r�sit mediul acvatic pentru a cuceri uscatul.  
Precizeaz� o adaptare a amfibienilor la mediul acvatic �i o adaptare a amfibienilor la mediul 
terestru.  

Pentru a r�spunde la cerin�ele 11 - 15, cite�te urm�torul text: 

În diorame, zona temperat� este ilustrat� prin toate formele de relief (de la câmpii, la 
dealuri �i mun�i), fiecare dioram� fiind populat� cu fauna corespunz�toare �i cu elemente 
floristice caracteristice. Aici pot fi v�zute p�s�ri, mamifere �i animale nevertebrate. Printre 
vertebrate, se afl� animale precum lupul, c�prioara, vulpea, ursul etc. Dintre nevertebrate, pot fi 
v�zu�i reprezentan�i ai viermilor, molu�telor �i artropodelor. 

11. Într-o dioram� sunt 60 de exponate: p�s�ri, mamifere �i insecte. Num�rul de p�s�ri reprezint� 
30% din num�rul de exponate, iar num�rul de mamifere este egal cu num�rul de insecte. 
Determin� num�rul de insecte din dioram�. 

12. Diorama este iluminat� cu ajutorul mai multor becuri. Deseneaz� schema unui circuit electric 
format dintr-o baterie, un întrerup�tor �i trei becuri grupate în paralel, astfel încât la deschiderea 
întrerup�torului s� nu mai lumineze niciun bec. 

13. Sepiile �i caracati�ele sunt cele mai inteligente �i mai rapide molu�te. Descrie un 
comportament de ap�rare al sepiei, în încercarea de a sc�pa de un pr�d�tor care o urm�re�te. 

14. Informa�iile detaliate despre clima din zona temperat� sunt disponibile �i ca urmare a 
activit��ii desf��urate de meteorologi. Printre altele, ei stabilesc, prin diverse m�sur�tori, 
caracteristicile fizice ale precipita�iilor c�zute. Z�pada proasp�t depus� are densitatea medie 

3dm

g
200=ρ . Calculeaz� masa de z�pad� proasp�t depus� care ocup� volumul 320 dmV = . 

Exprim� rezultatul în kilograme. 

15. Ghidul muzeului le prezint� elevilor speciile numeroase de vertebrate care tr�iesc în p�durile 
de foioase, în apele sau în poienile din zona temperat�. Utilizând criteriul apartenen�ei la grupa 
amfibienilor sau la grupa reptilelor, realizeaz� o aranjare a urm�toarelor specii, pe cele dou� 
coloane corespunz�toare. Una dintre specii nu apar�ine niciuneia dintre cele dou� grupe. Noteaz� 
aceast� specie în coloana Alt� grup�. 
Brot�celul, �opârla cenu�ie, salamandra, �al�ul, broasca de p�dure, broasca �estoas� de uscat, 
broasca �estoas� de ap�, �arpele de alun, tritonul cu creast� 

Amfibieni Reptile Alt� grup� 



 
Gr�dina Botanic� din Ia�i 

Gr�dina Botanic� din Ia�i este una dintre cele mai frumoase gr�dini botanice din �ar�. 
Gr�dina Botanic� a fost înfiin�at� în 1856 de medicul �i naturalistul Anastasie F�tu, al c�rui nume 
îl poart� ast�zi. Suprafe�elor de teren preluate ini�ial li s-au ad�ugat treptat altele, ajungând ast�zi la 
aproape 100 de hectare. 

Din anul 2000, Gr�dina Botanic� din Ia�i este membru fondator al Asocia�iei Gr�dinilor 
Botanice din Romania �i colaboreaz� la proiecte de cercetare �tiin�ific� de importan�� na�ional� sau 
interna�ional�.  

Pentru a r�spunde la cerin�ele 1 - 5, cite�te urm�torul text: 

Una dintre atrac�iile Gr�dinii Botanice din Ia�i este Parcul Rozelor. În ultimii doi ani aici 
s-au plantat, de-a lungul unor alei, mai multe soiuri de trandafiri, astfel: 

Soiul de trandafiri 

Num�rul de trandafiri 

planta�i în anul 

2012 2013 

trandafiri chineze�ti  200 180 

trandafiri de Damasc 250 150 

trandafiri de Bourbon 175 130 
trandafiri urc�tori 100 80 

TOTAL 725 540 

 
1. Încercuie�te litera corespunz�toare r�spunsului corect.  

Cel mai mare num�r de trandafiri planta�i în anul 2013 sunt din soiul: 
a) trandafiri chineze�ti b) trandafiri de Damasc c) trandafiri de Bourbon d) trandafiri urc�tori 

 

2. Încercuie�te litera corespunz�toare r�spunsului corect.  
Diferen�a dintre num�rul total de trandafiri planta�i în anul 2012 �i num�rul total de trandafiri 
planta�i în anul 2013 este egal� cu: 

a) 45 b) 70 c) 170 d) 185 

EVALUAREA NA�IONAL�  LA FINALUL CLASEI a VI-a 
Anul �colar 2013 - 2014  Matematic� �i �tiin�e ale naturii 

TEST 2

3. Încercuie�te litera corespunz�toare r�spunsului corect.  
Culoarea, atât de variat� la trandafiri, este: 
a) proprietate fizic� b) fenomen fizic c) unitate de m�sur� d) m�rime fizic� 

4. Aleile de-a lungul c�rora sunt planta�i trandafirii sunt iluminate cu ajutorul unor becuri. 
Deseneaz� schema unui circuit electric format din generator electric, întrerup�tor �i patru becuri 
grupate în paralel, astfel încât la deschiderea întrerup�torului s� nu mai lumineze niciun bec. 

5. O specie d�un�toare pentru culturile de trandafiri este albina croitoare. Aceasta decupeaz� 
frunzele pentru a-�i construi cuibul. 
Asociaz� corect fiecare specie din coloana B cu tipul de construc�ie pe care o realizeaz�, din 
coloana A, scriind litera corespunz�toare în spa�iul punctat din dreptul fiec�rei cifre a coloanei A 
Una dintre specii nu permite nicio asociere. 

Coloana A Coloana B 
........ 1. galerii subterane a) albina  
........ 2. scorbur� în trunchiul copacilor b) cârti�a 
........ 3. faguri din cear� c) cioc�nitoarea 
 d) cucul 

 

 

Pentru a r�spunde la cerin�ele 6 – 10, cite�te urm�torul text: 
Gr�dina Botanic� colaboreaz� cu o �coal� din Ia�i 

pentru ca elevii s� studieze plante �i s� ajute la activit��i de 
cercetare. Lâng� lacul din Gr�dina Botanic� este amenajat 
un lot experimental. Echipa de elevi care se ocup� de 
amenajarea acestuia î�i organizeaz� activitatea pe un teren 
ABCD , cu AB CD� , reprezentat schematic în figura 
al�turat�. Terenul este format din triunghiul echilateral 
ABD  �i din triunghiul BCD  dreptunghic în C  cu ipotenuza 

100 mBD = . 



6. Elevii hot�r�sc s� delimiteze zona ABD . Calculeaz� perimetrul triunghiului ABD . 

7. Elevii împart zona ABD  în dou� p�r�i trasând segmentul BE , unde E  este mijlocul laturii 
AD . Demonstreaz� c� triunghiurile ABE  �i DBC  sunt congruente. 

8. Unul dintre elevi, aflat în punctul B , trebuie s� predea un mesaj colegului s�u, aflat în punctul 
D . El se deplaseaz� pe drumul cel mai scurt, cu viteza medie km9 hv = . Calculeaz� durata 
deplas�rii. Exprim� rezultatul în secunde. 

9. Deranjate de activit��ile desf��urate lâng� lac, mai multe broa�te au fost z�rite de c�tre elevi 
s�rind în ap�. Încadreaz� broasca de lac în grupa de animale vertebrate corespunz�toare; 
precizeaz� câte o adaptare la modul de deplasare în cele dou� medii de via�� ale broa�tei de lac. 

10. În Gr�dina Botanic� pot fi observate, uneori, animale cu tipuri de respira�ie diferite.  
Completeaz� fiecare c�su�� a tabelului cu denumirea câte unuia dintre animalele enumerate mai 
jos, corespunz�tor tipului de respira�ie al acestora. 
Broasca de lac, melcul, scoica de lac, râma. 

Tipul de respira�ie Denumirea animalului 

Respira�ie prin mantaua cu rol de pl�mân  

Respira�ie prin piele  

Respira�ie prin piele �i pl�mâni  

Respira�ie prin branhii  

 Pentru a r�spunde la cerin�ele 11 - 15, cite�te urm�torul text: 

La activit��ile de cercetare din Gr�dina Botanic� particip� 200 de elevi care sunt repartiza�i 
astfel: 40% din num�rul elevilor la sec�ia „Complexul de sere”, 1

6
 din rest la sec�ia „Plante utile”, 

50 de elevi la sec�ia „Flora �i vegeta�ia României”, iar restul elevilor amenajeaz� lotul 
experimental, lâng� lac. 

 

11. Determin� num�rul de elevi care amenajeaz� lotul experimental.  
 

12. În fiecare zi lucr�toare a unei s�pt�mâni, a fost m�surat� �i înregistrat� într-o diagram� 
temperatura aerului dintr-o ser�. Elevii repartiza�i la sec�ia „Complexul de sere” au primit diagrama 
din figura de mai jos, în care sunt prezentate temperaturile medii înregistrate în fiecare zi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Încercuie�te litera corespunz�toare r�spunsului corect.  
Cea mai mare cre�tere a temperaturii aerului din ser� a fost înregistrat� între urm�toarele dou� zile 
consecutive: 
a) luni �i mar�i b) mar�i �i miercuri c) miercuri �i joi d) joi �i vineri 

 

13. Pentru amenajarea lotului experimental, elevii cerceteaz� solul �i constat� prezen�a unui 
num�r mare de râme.  
Încercuie�te litera din dreptul variantei corecte.  
Râmele:  
a) au sistem nervos b) sunt larve ale insectelor 
c) sunt animale parazite în sol d) apar�in grupului molu�te 

14. Pentru plantarea r�sadurilor în ser� se utilizeaz� t�vi�e din lemn. Acestea au volumul 
320 dmV =  �i sunt umplute cu p�mânt de flori având densitatea 

3dm

g
500=ρ . Calculeaz� masa de 

p�mânt de flori dintr-o t�vi��. Exprim� rezultatul în kilograme.  
15. Cercet�torii doresc s� fac� din Gr�dina Botanic� un mediu complex în care, pe lâng� plante, s� 
existe �i diferite specii de animale. 
Completeaz� tabelul urm�tor cu trei exemple de animale utile plantelor �i cu trei exemple de 
ac�iuni prin care aceste animale sunt utile plantelor.   

Denumirea animalului Ac�iunea realizat� 
1.  
2.  
3.  

 


