
Elevul …………………..                                                                                  

Data.............................                                                                                 

Clasa a IX – a AGRICULTURĂ 
                                                                                                                                       

FIȘĂ DE LUCRU 

                                         Disciplina: TEHNOLOGIE 

 

1. Identificaţi în imaginile de mai jos, plantele care se valorifică sub formă 

de seminţe uscate : 

 

            
 

……………………..                ……………………….         ………………………   

   

           
 

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

 

2.  Completaţi cu atenţie schema de mai jos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Părţi din 

plante se 

recoltează 

Flori 

Frunze 
în stare 

proaspătă 

Fructe 

mature 



 

 

3.  Citiţi cu atenţie, afirmatiile următoare, numerotate cu cifre de la 2 la 5. 

Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi, în spaţiul din dreptul cifrei 

corespunzătoare afirmatiei, litera A, dacă este falsă, scrieti, litera F si 

modificati partial afirmatia pentru ca aceasta să devină adevărată.  

2. …… Plantele asigura oxigenul necesar vietii 

3. …… Plantele isi prepara hrana la intuneric 

4. …… Iarna, toate plantele mor 

5. …….Insectele au rol important in inmultirea plantelor  

 
 

 

4.  Colorează după cod: 

 
 

 

- rădăcină 

 

- tulpină 

 

-  frunze 

 

- floare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
                                       

                                                         FIŞĂ DE EVALUARE  

                                           BAREM DE EVALUARE ŞI NOTARE 

Obiective de 

evaluare: 

Conţinuturi Item Descriptori de performanţă Calificativ 

O1-să 

recunoască 

seminţele ce 

aparţin 

speciilor de 

plante conform  

imaginilor  

date; 

Recunoaşterea seminţelor 

ce aparţin diferitelor 

specii de plante 

Itemul 

1 

Recunoaşte categorie de 

seminţe 

5-6 

Recunoaşte trei categorii de 

seminţe 

7-8 

Recunoaşte categoriile de 

seminţe 

9-10 

O2-să grupeze 

în scris 

legumele după 

partea plantei 

care se 

consumă; 

Gruparea legumelor în 

funcţie de partea plantei 

care se consumă. 

Itemul 

2 

Grupează patru legume în 

funcţie de partea plantei 

care se consumă. 

5-6 

Grupează şapte legume în 

funcţie de partea plantei 

care se consumă. 

7-8 

Grupează zece legume în 

funcţie de partea plantei 

care se consumă. 

9-10 

O3-să  aleagă 

varianta 

potrivită, 

formând 

propoziţii  

Gruparea legumelor în 

funcţie de partea plantei 

care se consumă. 

Itemul 

3 

Grupează patru legume în 

funcţie de partea plantei 

care se consumă. 

5-6 

Grupează şapte legume în 

funcţie de partea plantei 

care se consumă. 

7-8 

Grupează zece legume în 

funcţie de partea plantei 

care se consumă. 

9-10 

O4- să 

găsească 

varianta 

corectă de 

răspuns 

O5-să 

recunoască 

părţile 

principale ale 

plantei, 

observând 

imaginea dată; 

 

 

 

 

 

Recunoaşterea părţilor 

componente ale plantei 

 

Itemul 

4 

 

 

 

Item 5 

Alege un răspuns corect din 

cele trei. 

5-6 

Alege două răspunsuri 

corecte din cele trei 

7-8 

Răspunde corect 9-10 

Descriptori de performanţă Calificativ 

Recunoaşte o parte 

componentă a unei plante. 

5-6 

Recunoaşte trei părţi 

componente a unei plante. 

7-8 

Recunoaşte toate părţile 

componente a unei plante. 

9-10 

 



                      STABILIREA PUNCTAJULUI ŞI A MEDIEI PONDERATE 

                                            CLASA a IX – a  AGRICULTURĂ 

                                             DISCIPLINA  - TEHNOLOGIE 

                   NOTE OBŢINUTE:        10    9    8    7    6    5    4                     

                   TOTAL ELEVI:  7            -     -     2    1    2    2     -         

                   MEDIA PONDERATĂ:      6,80% 

 

 

         Media ponderată a creat posibilitatea cunoaşterii nivelului de pregătire a 

întregii clase şi realizarea unei aprecieri unitare şi obiective privind nivelul 

de instruire a elevilor. 

        Cu ajutorul acestei metode de verificare, s-a putut stabili nivelul minim 

de progres şcolar, adică nivelul care permite continuarea învăţării de către 

elevii care întâmpină dificultăţi. 

       Chestionarul cu autocontrol are punctajul dat, astfel încât pe baza 

răspunsurilor corecte, elevii îşi stabilesc singuri punctele realizate. 

       Astfel realizarea acestor verificări în mod ritmic permite întocmirea fişei 

de progres şcolar. 
 

 

                      MĂSURI CARE SE IMPUN A FI URMĂRITE PENTRU ELEVII     

                                 CARE MANIFESTĂ DIFICULTĂŢI ÎN ÎNVĂŢARE 

 

- folosirea unui material ilustrativ cât mai diversificat şi elocvent 

- captarea atenţiei prin participarea fiecărui elev cu răspunsuri adecvate 

pe măsura întrebărilor adresate; 

- folosirea metodelor interactive, participativ active diferenţiate pe 

măsura şi nivelul de înţelegere specific fiecărui elev; 

- expunerea schemelor demonstrative, logice, prin scrierea cursivă pe 

tablă 

- folosirea fişelor de documentare  

- folosirea fişelor de lucru 

- folosirea fişelor de autoevaluare 

- folosirea combinată a metodelor care permit înţelegerea clară, la un 

nivel accesibil pentru o perioadă îndelungată de timp. 
 

 

                                                                                       Profesor , 

                                                                                    Picuş Eugenia 
 


