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Recapitulare – Evaluare
I. Încercuieşte litera din fața variantei corecte.  
1.  În școala ta sunt încăperi cu destinaţie administrativă ce determină 

funcţionarea eficientă a şcolii:
 a) cancelarie, secretariat, contabilitate; 
 b) cabinete, laboratoare, ateliere, săli de sport; 
 c) săli de clasă;  d) coridoare, culoare.  
2. Accesul  în locuinţă se face prin:
 a)  living;   b)  debara;  c)  bucătărie;   d)  hol.
 3. Dormitorul este spaţiul destinat:
 a) studiului;  b) odihnei; 
 c) pregătirii hranei;      d) depozitării conservelor.
4. Factorii spaţiali care determină confortul ambiental sunt:
       a) temperatura şi culoarea;  b) iluminarea şi zgomotul;  
 c) umiditatea;    d)  compoziţia aerului.

II. Notează pe spațiul punctat asocierea dintre cifrele din rândul  A în care 
sunt notate încăperi din locuință şi literele din rândul B, în care sunt prezen-
tate semne convenționale pentru reprezentarea obiectelor dintr-o locuință.

A 1. Bucătărie 2. Living 3. Dormitor 4. Hol 5. Baie
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III. Eşti cazat la o cabană şi pe peretele de la
intrare este un panou cu planul parterului.    

a) Desenează schema funcțională a cabanei         
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b) Notează tipul locuinței ținând cont de modul de comunicare între încăperi.

c) Îți place foarte mult camera în care stai pentru că este amenajată special pentru 
școlari şi dorești să povestești acest lucru și prietenilor tăi. Scrie o scrisoare unui pri-
eten în care îi prezinți amplasarea camerei în cadrul cabanei, elementele constructive 
și de finisaj, amenajarea interioară și factorii de confort.
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IV. În clasa ta sunt 24 elevi. Sala de clasă are forma unui dreptunghi cu dimensiunile: 

L (lungimea clasei)=8m și l (lățimea clasei)=  6m. 

a) Calculează suprafața corespunzătoare fiecărui elev. Explică în ce măsură este 
îndeplinit confortul ambiental din punct de vedere al spațiului, știind că în clasă sunt 
bănci individuale.

b) Ce înălțime ar trebui să aibă pereții, pentru a asigura fiecărui elev un volum de 
aer de minim 5 metri cubi.

Se acordă un punct 
din oficiu.

Punctaj realizat – 
Notă – 




