
prof. MARIN Georgeta Virginia 
Şcoala Cuza Vodă, Călăraşi 

Test de evaluare 
 

Tema: Încăperile locuinŃei – clasa aV-a  
Modul: Organizarea mediului construit 

Unitatea de învăŃare: LocuinŃa 
 
  

I. (2 p) Completează spaŃiile libere ale afirmaŃiei, astfel încât aceasta 
să aibă sens: 

SpaŃiul construit care oferă oamenilor ………………………., 
………………….. şi …………………………., se numeşte 
………………………………………. 
 

II. (5 p) Înscrie în spaŃiul din stânga numerelor de ordine ale 
încăperilor unei locuinŃe din coloana A, litera care corespunde destinaŃiei 
fiecăreia dintre ele, din coloana B. Fiecărei cifre din coloana A îi 
corespunde o singură literă din coloana B. 

 
 
            coloana A                                              coloana B 
 
 
......... 1. dormitor                                    a) circulaŃia între încăperi 
..........2. hol                                             b) primirea oaspeŃilor 
..........3. baie                                           c) odihnă 
..........4. bucătărie                                   d) prepararea hranei 
..........5. camera de zi                              e) menŃinerea igienei 
                                                                f) depozitarea alimentelor 
 

III. (2 p) CitiŃi cu atenŃie afirmaŃiile de mai jos. ÎncercuiŃi litera A în 
cazul în care consideraŃi că afirmaŃiile sunt adevărate, sau litera F, în 
cazul în care consideraŃi că afirmaŃiile nu sunt adevărate. 

 
a) Camera şcolarului este încăperea în care se primesc musafirii. 

                                    A                                    F 
b) Cămara este încăperea în care se depozitează alimentele. 

     A                                    F 
 
 

Se acordă 1 punct din oficiu. 



prof. MARIN Georgeta Virginia 
Şcoala Cuza Vodă, Călăraşi 

Grila de rezolvare  
 

Tema: Încăperile locuinŃei – clasa aV-a  
Modul: Organizarea mediului construit 

Unitatea de învăŃăre: LocuinŃa 
 
 

I. confort, adăpost, protecŃie, locuinŃă 
2 p = câte 0,5 puncte pentru fiecare răspuns corect 
0 p = răspuns incorect sau lipsa răspunsului  
 
II. c) 1 

a) 2 
          e) 3 
          d) 4 
          b) 5 
5 p = câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect 
0 p = răspuns incorect sau lipsa răspunsului 
 
III. a) F 

b) A 
     2 p = câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect 
     0 p = răspuns incorect sau lipsa răspunsului 
 
 
 
 
 
  

Punctaj total 
2 p + 5 p + 2 p + 1 p = 10 p 


