
 

 
SEMESTRUL II 

Pregătire sportivă teoretică 
Clasa a X-a 

                                                                               
 

PARTEA I             __                                     (45 puncte) 

 
 I. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare. Notaţi cu  litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat, sau 
litera F, dacă apreciaţi că enunţul este fals.        

10 puncte 
  
1. Cronobiologia este ştiinţa care se ocupă cu studiul ritmurilor biologice ale organismelor. 
2. Ritmurile biologice speculative au la bază observaţiile subiective ale unor cercetători. 
3. Proteinele reprezintă principala sursă de energie a organismului. 
4. Vitaminele sunt substanţe alimentare prezente în alimente, fiind mai numeroase în alimentele proaspete.  
5. Apa, element structural al materiei vii, este un factor nutritiv, structural si biocatalitic. 
 
II. Pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos (1 – 5), scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare 
răspunsului corect.           15 puncte 

1. Alimentația rațională este cea care corespunde: 
 a. unui aport insuficient de apă și săruri minerale 
 b. din punct de vedere glucidic și al metabolismului bazal 
 c. unui aport excesiv de lipide, săruri minerale și vitamine 
 d. din punct de vedere cantitativ și calitativ 
 
2. Elementele componente ale alimentelor sunt: 
 a. lipidele, mineralele, lactoza, fosforul și carbonul 

b. proteinele sau albuminele, aminoacizii, enzimele și bioxidul de carbon 
 c. glucidele, protidele, lipidele, vitaminele, mineralele și apa 
 d. protidele, vitaminele, glicogenul hepatic și glicogenul muscular 
 
3. Tratamentul leziunilor traumatice de origine sportivă vizează: 
 a. repausul, aplicarea de comprese, controlul durerii și restaurarea capacității de lucru 
 b. ameliorarea durerii, realinierea oaselor, restaurarea capacității de lucru 
 c. ameliorarea durerii, restaurarea capacității de lucru, aplicarea de comprese reci 
 d. ameliorarea durerii, aplicarea de comprese și combaterea infecției 
 
4. Sălile de sport trebuie să respecte una dintre următoarele cerințe: 
 a. orientarea cu axa lungă pe direcția nord-sud 
 b. spațiul pentru public să aibă 4m lungime 

c. iluminatul să se facă numai natural 
d. podeaua să fie compactă, elastică și nealunecoasă 
 

5. Glucidele îndeplinesc următoarele roluri în organism: 
 a. energetic și de detoxificare a ficatului 
 b. energetic și plastic 
 c. plastic și imunitar 
 d. de detoxificare a ficatului și biocataliti 

 
 



 

 
III. Primul ajutor presupune o intervenţie rapidă în caz de accident, cu scopul de a înlatura cauza, a ameliora  
suferinţa şi a preveni complicaţiile. 
 
Enumeră masurile de prim ajutor in cazul:        20 puncte 
a. plăgilor 
b. insolaţiei 
 
 

 

 

 

 

PARTEA II                                     (55 puncte) 

I. Scrieţi, pe foaia de examen, informaţia corectă care completează spaţiile libere:            30 puncte 

a. Baza sportivă reprezintă o......................................................................., permanentă sau temporară, care 
împreună cu .....................................necesare şi ......................................................adecvate asigură 
practicarea exerciţiilor fizice şi a sportului în condiţii de siguranţă.     6 puncte 

b. Clasificaţi  bazele  sportive dupa criteriul naturii construcţiei şi al amplorii activităţii sportive.  

             4 puncte 

 

 

c. Enumerati corect  cele 4 categorii de amenajări din componenţa unei baze sportive.   8 puncte 

 

 

 

 

 

d. Explicaţi cel puţin 3 din cerinţele igienco-sanitare specifice bazelor deschise.         12 puncte 

    şi cel puţin 3 din cerinţele igienco- sanitare specifice bazelor închise.  

 

                                      

 

 



 

 

 

II. Forţa – calitate motrică de bază 

a. Definiţi calitatea motrică .          5 puncte 
 

 

 

 

b. Prezentaţi cinci factori care influenţează forţa musculară.                   10 puncte 

 

 

 

 

 

 

c.  Prezentaţi  formele de manifestare ale forţei.                                                 10 puncte 

    

 

 

 


