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Inspectoratul Şcolar Judeţean Vâlcea 
Şcoala Gimnazială Nr. 5 Rm. Vâlcea 

 
 

 CONCURS DE ŞTIINŢE 
                   11 martie 2023 

         CLASA a III-a 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
SUBIECTUL I. (60 puncte) 

    
    (20p.) 1.Citeşte fiecare enunţ, apoi notează cu A(Adevărat)/F(Fals) : 
 

1.  Pârâul este o apă curgătoare. 

2.  Trecerea apei din stare gazoasă în stare lichidă se numește evaporare. 

3.  Plantele nu pot trăi în mediul acvatic. 

4.  Peștii se înmulțesc prin ouă. 
5.  Ochii sunt organe interne pereche. 

6.  Mamiferele respiră cu autorul plămânilor. 

7.  Pământul se rotește doar în jurul axei sale. 

8.  Delfinul face parte din categoria peștilor. 

9.  Reptilele trăiesc numai la suprafața pământului. 

10.  Creierul coordonează activitatea întregului organism. 

 
 
 
(16p.) 2.  Completează spaţiile libere cu termenii potriviţi: 
 
 

 Deșeurile rezultate în urma activităților oamenilor poluează:........................................................ , 

...................................................................și................................................ .......... . 

 Precipitațiile sub formă de gheață care cad pe Pământ vara poartă numele de 

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

 Plantele primesc de la Soare ...................................și..................................... .  

 ..........................................este stratul de la suprafața Pământului în care plantele își înfig 

rădăcinile. 

 .................................., ................................. și............................................. .......sunt activități 

intelectuale. 

 ….............................au corpul acoperit cu piele solzoasă. 

 Plantele se înmulțesc prin..................................sau...................................................... ...... . 

 Pentru a ne păstra sănătatea, medicii ne recomandă respectarea unor reguli de: 

...................................., ............................................ și................................................. .  

 

Numele _________________ 

Inițiala prenumelui tatălui _____ 

Prenumele ________________ 

Clasa_________________ 

Școala ____________________ 

Localitatea ________________ 

Județul _________________ 
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(10 p.) 3. Alege varianta corectă: 
1. Este activitate fizică: 

a) lectura;               b) urcatul scărilor;                       c) vizionarea unui film; 

2. Efortul fizic prelungit duce la: 

a) epuizare;         b) dezvoltarea mușchilor;     c) dezvoltarea oaselor; 

3. Este un mamifer: 

a) somnul;                b) știuca;                 c) balena; 

4. Starea de amorțeală în care intră unele animale în anotimpul rece se numește: 

a) relaxare;                   b)  acomodare;                   c) hibernare; 

5. Iarna, când temperatura scade, precipitațiile sunt mai ales sub formă de: 

a) ninsoare;                  b) ploaie;                            c) grindină; 

6. Organul cu ajutorul căruia putem simți temperatura se numește: 

a) limbă;          b) piele;               c) urechi;     

7.Trăiește  numai în apă: 
a) șarpele;               b) peștele;                      c) broasca; 

8. Trecerea apei din stare solidă în stare lichidă se numește:   

a) topire;                          b) condensare;                   c) evaporare;

9. Corpul reacționează la virusuri/bacterii prin: 

a) creșterea temperaturii;          b) căderea părului;                 c) micșorarea pupilelor; 

10. Pentru o viață sănătoasă, omul are nevoie de mișcare zilnică  cel puțin: 

a)  60 de minute;                      b) 30 de minute;                  c) 10 minute. 

 

(8p.)   4. Cine sunt eu? 

Sunt învelișul de aer al Pământului.  

Nasc pui vii pe care îi hrănesc cu lapte.  

Am aripi, zbor, dar nu am coloană vertebrală.  

Sunt numită și bucătăria plantei.  

Pompez sângele în tot corpul.  

În natură, mă găsești în stare lichidă, solidă sau gazoasă.  

Sunt un fenomen optic care apar după ploaie.  

Sunt un organ afectat de expunerea prelungită la radiațiile solare.  

(6p)  5. Taie intrusul, apoi rescrie schemele completând cu elementul potrivit pentru a 

obține lanțuri trofice: 

a)iarba               vulpe                om 

 

b)morcovi           iepure            cal 

 

 c) șoarece             pește            barză 
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SUBIECTUL II (20 puncte) 
 
(12p)      1. Scrie 6 utilizări ale apei: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (8 p)      2.  Imaginează-ți că lucrezi la Grădina Zoologică și trebuie să le prezinți vizitatorilor unul 
dintre animalele care sunt îngrijite acolo. Folosește în prezentarea ta informații referitoare la: 
alcătuirea corpului, mediul natural de viață, țara/zona de origine, modul de hrănire, cu ce se 
hrănește etc. Dă un titlu potrivit. 
 

_______________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Utilizările apei 
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Subiectul  III (10 puncte) 
 
Probleme distractive 

 
(4p) 1. În timp ce găina înghite două grăunţe, cocoşul înghite trei grăunţe. Cocoşul şi găina au 

consumat împreună 20 grăunţe. Câte a înghiţit găina? Câte a înghiţit cocoșul? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 
 (1p)   2. Un fermier din Australia îngrijeşte un frumos păr. Cu fructele pe care le produce va reuşi 
să aprovizioneze toate magazinele din zonă. 

Proprietarul unui magazin la care livrează de obicei l-a sunat pe fermier ca să îl întrebe ce 
cantitate de fructe are disponibilă pentru a putea face o comandă. 

Din păcate, fermierul nu este lângă copac, aşa că va trebui să facă un calcul rapid în minte. 
Acesta îşi aminteşte că trunchiul are 8 de braţe şi fiecare braţ are 7 ramuri şi fiecare ramură are 6 
crengi. Pe fiecare creangă se află câte un fruct. Întrebarea este câte prune îi va putea livra 
fermierul proprietarului care a făcut comandă. 
_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 (2p)    3. Un om vine la moară cu un sac de grâu. Macină grâul și umple cu făina obținută  doi saci 
cu aceleași dimensiuni ca primul sac. Cum e posibil? 
_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 
(3p)   4. La 3 ani, ursul brun cântărește 40 kg. După această vârstă, în fiecare an masa lui 
sporește cu 15 kg până la vârsta de 12 ani, când ajunge la maturitate. Cât cântărește ursul brun la 
vârsta de 15 ani? 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Timp de lucru: două ore.  
10 puncte din oficiu. 


