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Test de evaluare 
EducaŃie tehnologică – modul Materiale şi tehnologii 

Unitatea de învăŃare – Materii prime şi materiale – clasa a VII-a 
 
I. 10 p) CitiŃi cu atenŃie enunŃurile de mai jos. ÎncercuiŃi varianta pe 
care o consideraŃi corectă. 

1. Materia primă folosită la obŃinerea materialelor metalice este: 
a) petrolul;                       b) calcarul;              c) minereul 
2. Răşina este componentă de bază pentru: 
a) material plastic;           b) cauciuc;               c) sticlă 
3. Materia primă principală folosită la obŃinerea sticlei este: 
a) soda calcinată;             b) cuarŃul;               c) calcarul 
4. Cauciucul sintetic se obŃine din:  
a) latex;              b) produse uzate din cauciuc;           c) hidrocarburi 
 
II. 20 p) CitiŃi cu atenŃie enunŃurile de mai jos, apoi încercuiŃi litera A, 

în cazul în care consideraŃi că afirmaŃia este adevărată, sau litera F, în 
cazul în care consideraŃi că afirmaŃia nu este adevărată. 

1. A   F      Plasticul este material impermeabil. 
2. A   F      Aluminiul este material izolator. 
3. A   F      Vulcanizarea are rolul de a transforma cauciucul într-un 
material elastic. 
4. A   F      Sticla este bună izolatoare fonic.  
 
III. 20 p) RealizaŃi corespondenŃa prin săgeŃi, dintre tipurile de 

materiale din coloana A şi proprietăŃile corespunzătoare acestora din 
coloana B.  
AtenŃie! Pot exista şi 2 variante corecte. 

      Coloana A                                             Coloana B 
Materiale metalice                                      elasticitate 
Materiale plastice                                       îmbătrânire  
Cauciuc                                                      transparenŃă  
Sticlă                                                           fuzibilitate 
                                                                       duritate 
 
IV. 40 p) RăspundeŃi pe scurt la următoarele întrebări: 
1. Ce este biodegradarea şi care sunt factorii care o produc? 
2. În ce constă fenomenul de îmbătrânire şi cum poate fi eliminat ? 
3. Cum se poate ajunge la luciul metalic al unui material corodat ? 
4. Ce sunt geamurile termopan şi cum se obŃin?  

 
Se acordă 10 puncte din oficiu 
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CompetenŃe: 

- Să identifice materiile prime folosite la obŃinerea materialelor metalice, 
materialelor plastice, cauciucului şi sticlei; 
- Să recunoască proprietăŃile materialelor învăŃate; 
- Să explice cum influienŃează proprietăŃile materialelor calităŃile 
acestora; 
- Să utilizeze termeni de specialitate în comunicare. 
 
I. 10 puncte = 2,5 puncte X 4 
1. c 
2. a 
3. b 
4. c 
 
II. 20 puncte = 5 puncte X 4 
1. A 
2. F 
3. A 
4. A 
 
III. 20 puncte = 5 puncte X 4 
Materiale metalice: fuzibilitate, duritate 
Materiale plastice: duritate 
Cauciuc: elasticitate, îmbătrânire 
Sticlă: transparenŃă 
 
IV. 40 puncte = 10 puncte X 4 
1.Biodegradarea – degradarea materialelor plastice sub acŃiunea factorilor 
biologici: bacterii, ciuperci, insecte. 
2. Îmbătrânirea – transformarea materialului într-o masă lipicioasă sau 
sfărâmicioasă, cu rezistenŃă mecanică şi elasticitate scăzută. Păstarea în 
locuri ferite de căldură, lumină sau de contactul cu metale (ex. Cuprul). 
3. Prin curăŃarea ruginei. 
4. Geamurile termopan sunt geamuri care au proprietăŃi izolante termice 
şi fonice. Se obŃin prin închiderea între 2 plăci de sticlă a unui strat de 
aer. 
 

Se acordă 10 puncte din oficiu 


