
 

Disciplina Pregătire sportivă teoretică 
Clasa a IX-a 

 

PARTEA I     ____________    ___(45 puncte) 

I. Citește cu atenție enunțurile următoare. Pentru fiecare dintre acestea scrie pe foaia de răspuns litera A, 
dacă îl consideri adevărat, și litera F, daca îl consideri fals.                  15 puncte     

a) Jocul de verificare este considerat cel mai complex şi veridic test prin care se apreciază nivelul de 
pregătire al unei echipe.          3 puncte 

b) Jocul de antrenament are ca scop fundamental perfecţionarea jocului bilateral.   3 puncte 
c) Jocul amical are ca unic obiectiv realizarea pregătirii biologice pentru concurs.   3 puncte 
d) Jocul şcoală are ca unic scop realizarea pregătirii fizice.      3 puncte 
e) Mijloacele competiţionale pot fi folosite în lecţie atât singure, cât şi în combinaţie cu alte mijloace. 

             3 puncte 
                  

II. Pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos (1 – 4), scrieţi, pe foaia de raspuns, litera corespunzătoare 
răspunsului corect.                                                                      10 puncte 
 
1. Conţinutul exerciţiului fizic cuprinde: 

a. traiectoria şi amplitudinea mişcării 
b. componentele dinamice ale mişcării 
c. mişcările corpului sau ale segmentelor 
d. mijloacele şi măsurile de refacere 

 
2. După sistemele biologice solicitate, exerciţiile fizice pot fi: 

a. exerciţii individuale, în grup, mixte 
b. exerciţii neuromusculare, cardiorespiratorii, endocrino-metabolice 
c. exerciţii supramaximale, maximale, submaximale 
d. exerciţii pregătitoare, specifice, de concurs 

 
3. În funcţie de formele de organizare ale activităţii, mijloacele antrenamentului sportiv se împart în trei mari 
categorii:  

a. mijloace de antrenament sau de lecţie, competiţionale, de refacere a capacităţii de efort 
b. mijloace de pregătire generală, cu caracter mixt, de pregătire specifică 
c. mijloace de refacere şi recuperare, competiţie, joc şcoală 
d. factori naturali de călire, cercetare ştiinţifică, teste de control 

 
4. Hemoragia venoasă se caracterizează prin: 

a. jet intermitent, senzaţie de sete 
b. respiraţie accelerată, jet intermitent 
c. culoare roșu închis a sângelui, jet continuu  
d. tulburări vizuale, respiraţie accelerată 
 

5. În cazul insolaţiei, temperatura corpului depăşeşte: 
a. 36,8 0 C 
b. 37,6 0 C  
c. 38,8 0 C 
d. 38,9 0 

 
 
 



 

 
 
III.  Coloana A cuprinde diferite traumatisme, iar coloana B, definiţii ale acestora. Scrieţi, pe foaia de 
răspuns asocierea corectă dintre fiecare literă a coloanei A şi cifra corespunzătoare din coloana B.   

20 puncte 
 

     A                                                B 

a. fracturi                                1. iesirea sângelui dintr-un vas sanguin lezat parţial sau total 
b. contuzii                               2. traumatisme însoţite de întreruperea continuităţii tegumentului 
c. luxaţii                                  3. leziuni traumatice care nu modifică raportul anatomic normal  
d. entorse                                dintre suprafeţele articulare 
e. plăgi                                    4. leziuni traumatice care determină dislocarea capetelor osoase  
                                               articulare (pierderea raporturilor normale dintre suprafeţele articulare) 
                                                5. leziuni traumatice caracterizate de întreruperea continuităţii ţesutului osos 

            6. traumatisme produse de forţe mecanice externe care nu întrerup  
continuitatea tegumentului  

 
 
PARTEA II        _____________(45 puncte) 

I. A. Pielea este organul care asigură legătura dintre organism şi mediu. 
 - Precizaţi şi explicaţi 4 roluri ale pielii.         12 puncte 

 

B. Pentru buna desfăşurare a activităţii sportive, echipamentul trebuie ales cu mare grijă.     
-  Enumeraţi funcţiile echipamentului sportiv.       8  puncte
               
 
 
II. Viteza este una dintre calităţile motrice care condiţionează performanţa sportivă. 
1. Definiţi calitatea motrică viteza.         6 puncte 
2. Definiţi formele de manifestare ale vitezei.       9 puncte 
3. Precizaţi cinci dintre factorii biologici care condiţionează dezvoltarea vitezei.    

             10 puncte 
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