
                                                                             Nume și prenume:……………………………………………………… 

Sapatamana 2-5 Iunie                     Evaluare finala 
Clasa a VI a 

 
 
I. Alegeţi răspunsul corect:                                         
  
             1. Element de rezistenṭă a unei  clădiri: 
 
                         a. acoperiṣ              b. fundaṭie/temelie            c. pereti interiori     
               
 2. Materiale de construcṭii folosite la acoperiṣ: 
        a. tablă/țiglă           b. cărămizi              c. beton armat      
                 
 3. Alcătuiesc elevația : 
        a. pereții, stâlpii, planșeele                b. dulapuri, uși            c. tapetul, pereții. 
 
 4. Din zidărie/ cărămizi / BCA se realizează: 
        a.- planṣeul                b.- pardoseala                c.- pereṭii      
                   
 5. Reṭea de utilitaṭi care asigură evacuarea apelor menajere din locuinṭă :  
    a.- salubritate              b.- alimentare cu apa            c.- canalizare     
                   
 6. Este mijloc de comunicaṭie : 
                          a.- telefonul fix           b.- telefonul mobil,       c.- Internetul       
              
 7. Care este instalaṭia care asigura epurarea apelor uzate : 
                          a.- staṭia de  pompare                   b- staṭia de epurare           c.- staṭia de tratare  
 
 8. Componentă a reṭelei energetice : 
                          a.- centrala termică          b.- centrala electricả            c.- centrala telefonicả     
                        
 9. Circulaṭia rutieră este reglementată la trecerile de pietoni de : 
         a.- semafor            b.- orice pieton care ajunge primul      c.- șoferi.  
          

10. Traficul feroviar subteran are ca mijloc de transport : 
         a.- trenul                         b.- troleibuzul                      c.- metroul        
            
II. Stabiliţi corespondenṭa termenilor din coloana A cu cei din coloana B   
   A   B  
 
  televiziune                     iluminat 
             energetică                      colectare deṣeuri solide 
  canalizare                      comunicaṭie/informaṭii 
             transport                 microbuz 
 



                                                                             Nume și prenume:……………………………………………………… 

III. Stabiliţi valoarea de adevăr a enunţurilor, alegând litera A dacă consideraţi că este 
adevărat şi F dacă este fals.                                                       
 
1. Autoturismul este mijloc de transport în comun.   A      F                                     

2. Elevaṭia este partea clădirii situată sub nivelul terenului natural.  A      F                              

3. Deṣeurile pot fi utilizate  ca sursă de materii prime pentru obṭinerea unor obiecte noi. A    F                   

4. Emisia de gaze poluante nu afectează calitatea mediului ambiant.   A        F      

5. Regulile de urbanism trebuie respectate de cetăṭenii care doresc să-ṣi construiască o casă.  A  F 

 

           
IV. Răspunde la întrebări:                                     
  
            a. Definiți satul și orașul.  

 b. Enumeră trei  reguli de urbanism  ce trebuie respectate la amplasarea clădirilor.  

            c. Dați exemple de 5 județe și reședințe ale acestora. 

            d. Notați 4 tipuri de clădiri, cu exemple 

 

 


