Şcoala Gimnazială „Mircea cel Bătrân” Piteşti

NUMELE ___________________

CONCURSUL JUDEŢEAN

PRENUMELE________________

„COPII SĂNĂTOȘI ȘI FRUMOȘI”

CLASA______________________

EDIŢIA decembrie 2018

ŞCOALA____________________

CLASA I

_____________________________

Varianta 1

LOCALITATEA______________

Timpul efectiv de lucru este 60 de minute.
Mult succes!
Partea I (70 de puncte)
Citeşte cu multă atenţie şi marchează cu X un singur răspuns corect pentru fiecare
întrebare.
1. Alimente sănătoase sunt:
 a) fructele
 b) sucuri acidulate
 c) dulciurile
2. Organul văzului:
 a) nasul
 b) urechile
 c) ochiul
3. Zilnic, spălăm dinţii:
 a) de 3 ori
 b) o dată
 c) când sunt murdari
4. Respirăm cu ajutorul:
 a) inimii
 b) plămânilor
 c) limbii
5. Pompează sângele în organism:
 a) creierul
 b) stomacul
 c) inima
6. Simţim gustul cu ajutorul:
 a) dinţilor
 b) gurii
 c) limbii

7. Inima se găseşte localizată în:
 a) cap
 b) trunchi
 c) membre

Partea a II-a (30 de puncte)
Acum, pentru că ai terminat de răspuns la întrebări, va trebui să realizezi un desen
cu tema Şcoala fructelor.

Verifică toate răspunsurile şi apoi poţi preda lucrarea!

Nu uita!

Şcoala Gimnazială „Mircea cel Bătrân” Piteşti

NUMELE ___________________

CONCURSUL JUDEŢEAN

PRENUMELE________________

„COPII SĂNĂTOȘI ȘI FRUMOȘI”

CLASA______________________

EDIŢIA decembrie 2018

ŞCOALA____________________

CLASA A II-A

_____________________________

Varianta 1

LOCALITATEA______________

Timpul efectiv de lucru este 60 de minute.
Mult succes!
Partea I (70 de puncte)
Citeşte cu multă atenţie şi marchează cu X un singur răspuns corect pentru fiecare
întrebare.
1. O alimentație sănătoasă conține:
 a) numai fructe
 b) alimente variate
 c) multe dulciuri
2. Mirosim cu ajutorul:
 a) nasului
 b) urechii
 c) ochiului
3. Ca să ne păstrăm sănătatea este bine să:
 a) petrecem mult timp în fața calculatorului
 b) mâncăm ciocolată
 c) facem mișcare
4. Cuvântul care lipsește din propoziția ,,Minte sănătoasă în corp....” este:
 a) vesel
 b) sănătos
 c) bolnav
5. Centrul de comandă al întregului organism este:
 a) creierul
 b) stomacul
 c) inima
6. Un periaj complet cuprinde:
 a) periajul dinţilor, periajul limbii, periajul feţelor interioare ale
obrajilor
 b) periajul dinţilor de pe ambele maxilare
 c) periajul limbii şi periajul dinţilor

7. Stomacul ne ajută în:
 a) transportul sângelui
 b) hrănire
 c) eliminarea substanțelor toxice

Partea a II-a (30 de puncte)
Acum, pentru că ai terminat de răspuns la întrebări, va trebui să realizezi un desen
sugestiv cu tema Revoltă împotriva dulciurilor!

Verifică toate răspunsurile şi apoi poţi preda lucrarea!

Nu uita!

Şcoala Gimnazială „Mircea cel Bătrân” Piteşti

NUMELE ___________________

CONCURSUL JUDEŢEAN

PRENUMELE________________

„COPII SĂNĂTOȘI ȘI FRUMOȘI”

CLASA______________________

EDIŢIA decembrie 2018

ŞCOALA____________________

CLASA A III-A

_____________________________

Varianta 1

LOCALITATEA______________

Timpul efectiv de lucru este 60 de minute.
Mult succes!
Partea I (70 de puncte)
Citeşte cu multă atenţie şi marchează cu X un singur răspuns corect pentru fiecare
întrebare.
1. Câți dinți are un adult?
 a) 32
 b) 24
 c) 20
2. Care dintre următoarele nu este un organ?
 a) creier
 b) celule sanguine roșii
 c) plămân
3. Cum poți avea grijă de urechile tale?
 a) nu băgați niciodată nimic în ureche
 b) purtând protecția urechii în jurul unor mașini zgomotoase
 c) toate cele de mai sus
4. Care dintre următoarele cuvinte descrie corect plămânii?
 a) rigid
 b) spongios
 c) neimportant
5. Inima pompează sângele la plămâni. Ce produs rezidual (gunoi) este îndepărtat din
sânge de plămâni?
 a) oxigen
 b) acid gastric
 c) dioxid de carbon
6. Care dintre următoarele face parte din sistemul digestiv?
 a) intestinul subţire
 b) inimă
 c) ochi

7. Care este organul gustului?
 a) limba
 b) incisivii
 c) buzele

Partea a II-a (30 de puncte)
Acum, pentru că ai terminat de răspuns la întrebări, trebuie să realizezi un desen
sugestiv în care să redai bătălia dintre inimă şi creier.

Verifică toate răspunsurile şi apoi poţi preda lucrarea!

Nu uita!

Şcoala Gimnazială „Mircea cel Bătrân” Piteşti

NUMELE ___________________

CONCURSUL JUDEŢEAN

PRENUMELE________________

„COPII SĂNĂTOȘI ȘI FRUMOȘI”

CLASA______________________

EDIŢIA decembrie 2018

ŞCOALA____________________

CLASA A IV-A

_____________________________

Varianta 1

LOCALITATEA______________

Timpul efectiv de lucru este 60 de minute.
Mult succes!
Partea I (70 de puncte)
Citeşte cu multă atenţie şi marchează cu X un singur răspuns corect pentru fiecare
întrebare.
1. Perioada vieţii care debutează în jurul vârstei de 11-12 ani şi în care se dezvoltă fizicul,
psihicul şi organele sexuale se numeşte:
 a) copilărie
 b) pubertate
 c) maturitate
2. La schimbarea anotimpurilor, un copil ar trebui să îşi modifice:
 a) vestimentaţia
 b) comportamentul
 c) casa
3. Pentru a preîntâmpina bolile, ar trebui să:
 a) sărim mult
 b) păstrăm curăţenia
 c) mâncăm mult
4. În menţinerea echilibrului, un rol important îl are şi:
 a) apa
 b) gustul
 c) vederea
5. O dietă sănătoasă ar trebui să fie:
 a) bogată în produse de origine animală
 b) săracă în minerale
 c) variată

6. Care afirmaţie este falsă?
 a) Atitudinea faţă de animale este importantă pentru menţinerea
sănătăţii.
 b) Odihna este importantă pentru menţinerea sănătăţii.
 c) Igiena este importantă pentru menţinerea sănătăţii.
7. Corect este:




a) Inspirăm pe gură şi expirăm pe nas.
b) Inspirăm pe nas şi expirăm pe gură.
c) Inspirăm şi expirăm pe gură.

Partea a II-a (30 de puncte)
Acum, pentru că ai terminat de răspuns la întrebări, va trebui să realizezi un desen
sugestiv din care să reiasă rolul unui organ de simţ.

Verifică toate răspunsurile şi apoi poţi preda lucrarea!

Nu uita!

