
Test de evaluare 

Modul: Viticultură și vinificație 

Tema:  Lucrări de întreținere a plantațiilor viticole 

 Timp de lucru:  45 minute 

 Clasa a XI-a  

Se acordă 1 p din oficiu. 

 
I. Realizaţi corespondenţa între cele două coloane 

 
1. Buruiană parazită a. Cuscuta 

2. Buruiană de primăvară b. Ovăz sălbatic 

3. Buruiană perenă c. Pir 

4. Buruiană efemeră d. Şopârliţa 

 

 

II. Încercuiți răspunsul corect: 

1. După modul de hrănire buruienile se clasifică în: 

 a.  neparazite şi parazite 

 b.  anuale, perene 

 c. târâtoare 

 d.  perene cu drajoni 

 

2. Plivitul lăstarilor la viţa de vie cu conducere semiînaltă se execută când lăstarii au: 

 a. 10-15 cm 

 b. 2-3 cm 

 c. 30-40 cm 

 d. 40-50 cm 

 

3. Primul plivit se execută 

 a. După apariţia inflorescenţelor 

 b. Înainte de înflorit 

 c. Vara 

 d. La sfârşitul perioadei de vegetaţie 

 

III. Notaţi cu A, dacă afirmaţia este adevărată şi cu F, dacă afirmaţia este falsă:  

 

  A 1. Sursa principală de îmburuienare o constitue rezerva de seminţe de buruieni din sol. 

2. Răspândirea buruienilor se face numai cu ajutorul vântului   F 

  A 3. Buruienile parazite se fixează pe planta gazdă cu ajutorul haustorilor 

  F 4. Buruienile târâtoare cu stoloni sunt buruieni anuale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                            Rezolvare 

 

 

I. Instrucţiune: Realizaţi corespondenţa între cele două coloane 

Răspuns corect 

 

Buruiană parazită Cuscuta 

Buruiană de primăvară Ovăz sălbatic 

Buruiană perenă Pir 

Buruiană efemeră Şopârliţa 

 
Se acordă  0,5 p pentru fiecare răspuns corect. Total 2 p 

II. Instrucţiune: Bifaţi căsuţa corespunzătoare răspunsului corect: 
 

După modul de hrănire buruienile se clasifică în: 
Răspuns corect 

x a) neparazite şi parazite 

 b) anuale, perene 

 c) târâtoare 

 d) perene cu drajoni 

 
Instrucţiune: Bifaţi căsuţa corespunzătoare răspunsului corect: 
 

Plivitul lăstarilor la viţa de vie cu conducere semiînaltă se execută când lăstarii au: 

Răspuns corect: 

 10-15 cm 

x 2-3 cm 

 30-40 cm 

 40-50 cm 

 
Instrucţiune: Bifaţi căsuţa corespunzătoare răspunsului corect: 
 

Primul plivit se execută 

Răspuns corect: 

x După apariţia inflorescenţelor 

 Înainte de înflorit 

 Vara 

 La sfârşitul perioadei de vegetaţie 

 

Feedback pozitiv Bravo! Ai răspuns corect. 

Feedback constructiv Va trebui să mai studiezi! Răspunsul tău nu este cel corect. Poţi reveni la partea de curs 
pe care nu o cunoşti bine. 

 
Pentru fiecare răspuns corect se acordă 1 p. Total 3 p 

 


