
MODELE DE TESTE 
pentru examenul de LICENłĂ, 
la specializarea PEISAGISTICĂ 

 

Disciplina: PLANTE FLORICOLE ŞI DE GAZON  
 
 
1. Amenajările florale care cuprind grupat rondouri, rabate, arabescuri, blatbande se numesc: 

a. partere florale; 
b. pete florale; 
c. masive florale. 

 
2. Care din speciile floricole de mai jos, prezintă seminŃe mici şi foarte mici:  

a. Mirabilis jalapa, Zinnia elegans, Helianthus annuus;  
b. Ipomoea purpurea, Ipomoea tricolor, Calendula officinalis;  
c. Lobelia erinus, Begonia semperflorens, Portulaca grandiflora. 

 
3. Din punct de vedere morfologic rizomii şi tuberculii sunt: 

a. rădăcini normale; 
b. tulpini subterane; 
c. rădăcini tuberizate. 

 
4. Care din următoarele specii prezintă rădăcini tuberizate:  

a. Gladiolus hybridus;  
b. Dahlia variabilis;  
c. Polianthes tuberosa.  

 
5. Care este rolul tulpinilor subterane modificate:  

a. depozitare şi înmulŃire;  
b. susŃinere;         
c. decor.  

 
6. Care genuri se pretează pentru decorul zidurilor sau pergolelor: 

a. Ipomoea, Cobaea, Thumbergia, Lathyrus;  
b. Alternanthera, Iresine, Cinerarie,  Coleus;  
c. Allysum, Primula, Portulaca, Aster. 

 
7. Speciile Lysimachia nummularia şi Lysichiton americanus, aparŃin:  

a. ferigilor;  
b. ierburilor decorative;  



c. speciilor pentru zone mlăştinoase sau cu exces de umiditate.  
 

8. Din punct de vedere al ciclului biologic, geofitele  pot fi:  
a. hemicriptofite;  
b. bienale;  
c. rustice şi semirustice.  

 
9. Plantele cu creştere tufoasă prezintă: 

a. numeroşi lăstari ce pornesc de la nivelul coletului; 
b. tulpini lungi garnisite cu cârcei; 
c. tulpini lungi, lipsite de ramificaŃii. 

 
10. Care din următoarele specii pot fi utilizate ca plante tapisante: 

a. Lupinus polyphyllus, Arum creticum;                 
b. Coronilla varia, Armeria maritima; 

c. Cleome spinosa, Mathiola incana; 

 
11. Prin ce se caracterizează plantele perene hemicriptofite :  

a. prin prezenŃa mugurilor existenŃi la nivelul coletului;  
b. prin organe subterane care nu pot ierna în câmp;  
c. prin organe subterane care pot rămâne în sol peste iarnă.  

 
12. Care din următoarele genuri intră în compoziŃia gazonului: 

a. Miscanthus, Arundo, Bouteloua;   
b. Festuca, Poa, Lolium;   
c. Helenium, Lychnis, Platycodon. 

 
13. Cum se clasifică speciile acvatice:  

a. plante natante, submerse, palustre, oxigenatoare;  
b. plante perene geofite rustice şi semirustice;  
c. plante submerse, flotante, perene.  

 
14. Care din următoarele genuri floricole se pretează pentru decor în locuri umbrite: 

a. Dryopteris sp., Hosta sp.;   
b. Canna sp., Narcissus sp.;    
c. Dicentra sp., Gaillardia sp. 

 
15. Helipterum şi Helichrysum fac parte din grupa plantelor:  

a. cu inflorescenŃe tip racem;  
b. cu inflorescenŃe persistente;  
c. cu inflorescenŃe tip panicul.  

 
16. Care specie floricolă vegetează pe soluri (terenuri) nisipoase sau chiar pietroase: 

a. Portulaca grandiflora; 
b. Verbena hybrida; 

c. Impatiens balsamina. 



17. Din ce grupă de plante fac parte speciile Nymphaea capensis şi Nymphaea odorata:  
a. grupa ferigilor;  
b. grupa ierburilor decorative;  
c. grupa nuferilor.  

 
18. Care din următoarele specii aparŃin plantelor anuale:  

a. Althaea rosea, Dianthus barbatus şi Digitalis purpurea;  
b. Nicotiana alata, Clarkia elegans, Anthrrinum majus;  
c. Aquilegia vulgaris, Eremurus himalaicus, Delphinium cardinale.  

 
19. VegetaŃia floricolă poate fi dispusă sub formă de:  

a. rabate, platbande, borduri;  
b. garduri vii;  
c. masive, aliniamente. 

 
20. Care din următoarele specii pot fi utilizate pentru amenajarea zonelor mlăştinoase sau cu 

exces de umiditate:  
a. Aruncus dioicus, Gunnera manicata, Rheum palmatum;  
b. Nelumbo nucifera, Hippuris vulgaris, Orontium aquaticum;  
c. Aponogeton distachyos, Elodea canadensis, Nuphar japonicum.  

 
21. PrecizaŃi care din următoarele specii floricole se înmulŃesc prin divizarea plantelor:  

a. Centaurea cyanus, Celosia argentea, Mirabilis jalapa;  
b. Aquilegia vulgaris, Dicentra spectabilis, Dryopteris filix-mas;  
c. Salvia spendens, Stratiotes aloides, Tropaeolum majus. 
 

22. Plantele acvatice se caracterizează prin: 
a. prezenŃa cârceilor;  
b. prezenŃa pneumatoforilor;  
c. frunziş pubescent. 
 

23. Care din următoarele genuri floricole decorează primăvara: 
a. Rudbeckia sp., Aster sp., Penstemon sp.;            
b. Muscari sp., Helleborus sp., Bergenia sp.;     
c. Dahlia sp., Lilium sp., Polyanthes sp. 

 
24. InflorescenŃa gramineelor ornamentale este: 

a. calatidiu; 
b. spic; 
c. umbelă. 

 
25. Care din următoarele specii floricole prezintă rizomi: 

a. Dahlia variabilis, Begonia tuberhybrida; 
b. Convalaria majalis, Iris germanica; 
c. Allium albopilosum, Hyacinthus hybridus. 

 



26. La care grupă de plante frunzele sunt formate din fronde: 
a. ferigi; 
b. ierburi ornamentale; 
c. volubile. 

 
27. Care din următoarele specii floricole se pretează pentru mozaicuri:  

a. Cleome spinosa, Cosmos bipinnatus, Aquilegia vulgaris;  
b. Coleus blumei, Iresine lindenii, Cineraria maritima;  
c. Matteuccia struthiopteris, Typha latifolia, Monarda didyma.  

 
28. Momentul optim pentru repicarea răsadurilor este:  

a. apariŃia primelor 2-3 frunze adevărate; 
b. când plantele sunt suficient de bine formate; 
c. la 5 săptămâni după semănat. 

 
29. Care din următoarele specii se utilizează pentru amenajarea stâncăriilor:  

a. Sedum acre şi Aubrieta deltoidea;  
b. Hemerocallis fulva şi Dicentra spectabilis;  
c. Azolla filiculoides şi Cabomba caroliniana.  

  
30. Din ce grupă de plante fac parte speciile Eichhornia crassipes şi Trapa natans:  

a. plante oxigenatoare;  
b. plante palustre;  
c. plante natante.  

 
31. Plantele din genul Arundinaria şi Miscanthus fac parte din grupa:  

a. ierburi ornamentale;  
b. ferigi;  
c. plante acvatice.  

 
32. Care din următoarele specii decorează prin frunze şi port:  

a. Bellis perennis, Portulaca grandiflora; 
b. Hakonechloa macra, Thelypteris vulgaris; 
c. Celosia argentea, Mirabilis jalapa. 

 
33. Speciile Lunaria biennis şi Cheiranthus cheiri fac parte din:  

a. grupa plantelor bienale;  
b. grupa plantelor acvatice;  
c. grupa plantelor perene.  

 
34. Fenomenul de înfrăŃire este caracteristic: 

a. ferigilor şi hemicriptofitelor; 
b. speciilor utilizate pentru gazon; 
c. plantelor acvatice; 

35. Care din următoarele specii fac parte din grupa ierburilor ornamentale:  
a. Miscanthus zebrinus şi Cortaderia selloana;  



b. Nelumbo nucifera şi Trapa natans;  
c. Tropaeolum majus şi Nigella damascena.  

 
36. Prin ce decorează ferigile utilizate în amenajări peisagistice:  

a. habitus şi frunze;  
b. frunze şi flori;  
c. flori, frunze şi fructe.  

 
37. Care familie de plante prezintă corole (flori) papilionate: 
 a. Umbeliferae; 
 b. Fabaceae; 
 c. Cruciferae. 

 
38. Care din următoarele specii floricole se pretează pentru decorul jardinierelor şi vaselor 
suspendate: 

a. Lobelia erinus, Pelargonium peltatum, Impatiens walleriana; 
b. Lavatera trimestris, Gaillardia picta, Cleome spinosa; 
c. Digitalis purpurea, Althaea rosea, Physostegia virginiana.  

 
39. Organe subterane modificate prezintă următoarele specii floricole:  

a. Lychnis coronaria, Ammobium alatum şi Myosotis alpestris;  
b. Aquilegia vulgaris, Phlox paniculata şi Physostegia virginiana;  
c. Convallaria majalis, Anemone coronaria şi Galanthus nivalis.  

 
40. Care din următoarele genuri prezintă tulpini volubile sau agăŃătoare:  

a. Ipomoea, Thunbergia, Cobaea;  
b. Echeveria, Sedum, Sempervivum;  
c. Lunaria, Digitalis, Bellis.  

 
41. Genurile Cerastium şi Stachys se utilizează în decorul:  

a. stâncăriilor;  
b. jardinierelor;  
c. amenajărilor acvatice.  

 
42. Din ce grupă de plante fac parte genurile Osmunda sp. şi Athyrium sp.: 

a. ierburi decorative; 
b. ferigi;  
c. geofite. 

 
43. Care din următoarele specii prezintă bulbi:  

a. Hyacinthus orientalis, Ornithogalum umbelatum, Allium albopilosum;  
b. Gentiana acaulis, Canna indica, Convallaria majalis;  
c. Althaea rosea, Campanula medium, Iberis sempervirens.  

 
44. Care din următoarele specii prezintă creşteri (port) sub formă de tufă: 

a. Cobaea, Ipomoea; 



b. Paeonia, Hosta; 
c. Lilium, Polyanthes. 

 
45. PrecizaŃi care din următoarele specii floricole se înmulŃesc prin divizarea plantelor:  

a. Centaurea cyanus, Celosia argentea, Mirabilis jalapa;  
b. Aquilegia vulgaris, Dicentra spectabilis, Delphinium cultorum;  
c. Salvia spendens, Stratiotes aloides, Coleus blumei.  

 
46. După compoziŃia gazonului, acesta poate fi: 

a. pentru soluri uşoare sau grele; 
b. de agrement sau ornamental; 
c. peluze în parcuri sau terenuri sportive. 

 
47. Care din următoarele specii prezintă tuberculi:  

a. Eremurus himalaicus şi Convallaria majalis;  
b. Begonia tuberhybrida şi Anemone coronaria;  
c. Scilla peruviana şi Ornithogalum dubium.  

 
48. Care specii floricole decorează prin frunze? 

a. Althernantera amoena, Coleus blumei, Iresine lindeni; 
b. Tagetes patula, Callistephus chinensis, Cosmos bipinnatus; 
c. Echinaceae purpurea, Solidago canadensis, Aquilegia vulgaris. 

 
49. La care din următoarele specii, florile prezintă un pinten caracteristic: 

a. Echinops ritro; 
b. Eryngium oliverianum; 
c. Delphinium grandiflorum. 

 
50. Care din următoarele specii sunt geofite semirustice:  

a. Rudbeckia hirta, Papaver bracteatum, Lupinus polyphyllus;  
b. Adiantum venustum, Onoclea sensibilis, Thelypteris vulgaris;  
c. Dahlia variabilis, Crocosmia x crocosmiiflora, Polianthes tuberosa.  

 
 

Disciplina: SPECII LEMNOASE ORNAMENTALE UTILIZATE ÎN 
AMENAJAREA SPAłIILOR VERZI 

 

1. Chamaecyparis pisifera are frunzele: 
a) aciculare;  b) solziforme;  c) frunzele tinere aciculare, frunzele mature solziforme 
2. Frunzele de Chamaecyparis lawsoniana sunt: a) aciculare;   b) eliptice;  c) solzoase. 
3. Chamaecyparis lawsoniana are vârful tulpinii: a) erect; b) pendul; c) răsucit; 
4. Juniperus communis decorează prin frunzele: a) solzoase dispuse pe două rânduri;    b) 
aciculare dispuse altern;   c) aciculare dispuse în verticile câte trei. 



5. Speciile genului Juniperus decorează prin conurile care sunt: a) mici, cilindrice cu solzii 
maronii;    b) mici, globuloase cu solzi cărnoşi, albăstrui;    c) mici, globuloase cu arilul roşu. 
6. Care dintre speciile de Juniperus are două feluri de frunze? 
a) Juniperus squamata;   b) Junipeus virginiana;    c) Juniperus chinensis 

7. Care din cultivarurile speciei  Juniperus squamata este apreciat în spaŃiile verzi: a) Stricta;   
b) Meyeri;  c) Tamariscifolia. 
8. FaŃă de temperaturile scazute, speciile genului Juniperus sunt: a) sensibile; b) foarte rezistente;  
 c) moderat rezistente. 
9. Juniperus virginiana cv. Sky Rochet are portul: a) orizontal; b) columnar; c) globular; 
10. Are frunze aciculare, brune ruginii toamna, căzătoare, specia: a) Abies alba, b) Cryptomeria 

japonica, c) Mesasequoia glyptostroboides 

11. Care din speciile următoare poate ajunge în zonele de origine la înălțimi de peste 100 m și 
diametrul trunchiului la peste 8-10 m? a) Abies koreana; b) Araucaria araucana; c) Sequoia 

gigantea. 
10. Speciile din genul Thuja au frunzele: a) aciculare; b) solzoase; c) aciculare şi 
solzoase; 
11. Cultivarul Danica aprŃine speciei: a) Thuja orientalis; b) Thuja occidentalis; c) Thuja plicata; 
12. Biota orientalis provine din: a) America de Nord; b) China de Nord; c) Europa de Nord; 
13. Thuja occidentalis preferă solurile: a) argiloase fertile;   b) nisipo-lutoase fertile;   c) 
nisipoase bine drenate. 
14. Thuja occidentalis preferă locurile: a) semi-umbrite; b) însorite; c)  umbrite.  
15. Care din speciile de Thuja are temperament de umbră: a) Thuja plicata; b) Thuja orientalis; 
c) Thuja occidentalis. 
15. Frunzele de Pseudotsuga menziesii emană la strivire un miros de: a) iasomie; b) înțepător de 
conifer c) lămâie;  
15. Ginkgo biloba are frunzele: a) persistente; b) caduce; c) semipersistente; 

16. Gingko biloba are florile: a) unisexuat monoice; b) unisexuat dioice; c) hermafrodite; 

17. Frunzele de Gingko au limbul în formă: a) subrotundă şi baza cordată; b) eliptică cu baza 

acuminată; c) de evantai cu baza cuneată; 

18. Toamna frunzele de Gingko au culoarea: a) cărămiziu; b) galben-auriu; c) maro-cenuşiu; 

19. Ȋn spaŃiile verzi sunt preferate exemplarele de Ginkgo biloba cu: a) fructe galbene;    b) fără 

fructe;   c) fructe roşii. 

20. Abies alba are un temperament pronunŃat de: a) lumină,  b) ultraviolete;  c) umbră. 

21. Abies cephalonica decorează prin: a) coroana tabulară, frunze aciculare, verzi-gălbui;   b) 

coroana conică, funze aciculare, înŃepătoare;   c) coroana tabulară, frunze solzoase, verzi-

albăstrui şi conuri pendente. 

22. Denumirea populară “brad argintiu” corespunde speciei: 



a) Abies normadiana    b) Abies concolor     c) Abies alba 

23. Rădăcina la Abies alba este: a) pivotant-trasantă;    b) trasantă;     c) pivotantă. 

24. Abies alba este o specie iubitoare de umiditate atmosferică: a) foarte mică; b) mare; c) uscată. 

25. Abies nordmaniana, în spaŃiile vrezi se recomandă pentru: a) garduri vii;    b) solitar;            

c) aliniament. 

26. Care din speciile de Abies are conurile foarte decorative, de culoare violet-purpurie în 

tinerețe: a) Abies grandis; b) Abies nordmaniana; c) Abies koreana. 

26. Cedrus atlantica are frunzele dispuse: a) pectinat;  b) în spirală pe macroblaste şi în fascicol 

pe microblaste;    c) în fascicol pe macroblaste şi în spirală pe microblaste. 

27. Larix decidua este foarte decorativă primavara când apar florile femele de culoare:  

a) galbene;        b) albastre;     c) roşii purpurii. 

28. Frunzele la Larix decidua sunt: a)persistente;      b) semipersistente;       c) caduce. 

29. Larix decidua preferă locurile: a) joase, protejate de vânt;      b) joase cu umiditate 

atmosferică ridicată;  c)  înalte, însorite, aerisite. 

30. Picea abies are rădăcina: a) trasantă; b) pivotantă; c) adventivă; 

31. Picea pungens Hoopsii are funzele de culoare : a) verde intens;   b) verde-glauc;    c) argintii; 

32. Picea pungens Thompsenii are coroana de formă: a) piramidală;    b) pendulă;    c) conică; 

33. Ȋn spaŃiile verzi se folosesc foarte frecvent cultivarele speciei Picea abies printre care: 

a) Hibernica;  b) Nidiformis,  c) Inversa. 

34. Picea pungens Argentea  recomandă pentru: a) masiv;  b) solitar;  c) gard viu.  

35. Materialul săditor de Picea abies Argentea se obŃine prin: a) butaşi;    b) altoire;   c) drajoni; 

36. Ȋn spaŃiile verzi, Picea abies este recomandat pentru:  

a) garduri vii; b)  masive;    c)  forme tunse. 

37. Trei ace în teacă are Pinus: a) nigra; b) strobus; c) rigida; 

38. Specie endemică este Pinus: a) sylvestris; b) cembra; c) peuce; 

39. Pseudotsuga menziesii are temperament de: a)  lumină;    b) umbră;    c) nu are importanŃă, 

cât timp este amplasată într-un grup de minim 3 exemplare.   

40. Tsuga canadensis are conurile: a) mici și cu poziție erectă; b) răsucite, de 5-8 cm lungime, 

pendente; c) mici și pendente.  

41. Tisa are denumirea ştiinŃifică de: a) Taxodium baccata;  b) Tsuga baccata;  c) Taxus baccata; 

42. La specia Taxus baccata, arilul are culoarea: a) galbenă;         b) roşie;          c) roz; 



43. Tisa are temperament de: a) lumină;     b) umbră;        c) coleric; 

44. Taxus baccata are un ritm de creștere: a) lent:  b) rapid;  c) moderat 

45. Frunzele de Taxodium distichum sunt: a) semipersistente;  b) persistente;  c) caduce. 

46. Taxodium distichum preferă solurile: a) bine drenate;    b) mlaştinoase;   c) nisipoase. 

47. Pe rădăcina de la Taxodium distichum se găsesc: a) muguri adevntivi;    b) pneumatofori;     

c) bacterii fixatoare de azot. 

48. Acer platanoides decorează prin: a) frunze roşii;    b) port;    c) flori roşii; 

49. Acer palmatum Atropurpureum are frunza de culoare: a) verde cu striuri roşii;    b) verde cu 

pete galbene;     c) roşu – carmin; 

50. Acer negundo are frunza: a) palmat-lobată;   b) imparipenat compusă;    c) penatlobată; 

51. Acer negundo are florile: a) unisexuat monoice;    b) hermafrodite;     c) unisexuat dioice; 

52. Specia Acer platanoides are fructe: 

a) disamare cu unghi ascuŃit;    b) monosamare;     c) disamare cu unghi obtuz; 

53. La speciile de Betula, epiderma se exfoliază în:     a) fâşii longitudinale;      b) fâşii circulare;    

c) plăci mari; 

54.  Betula pendula are portul: a) pendul;          b) ascendent;              c) târâtor; 

55. La Betula pendula amenŃii masculi se formează: a) primăvara;        b) vara precedentă; 

c) la sfârşitul iernii; 

56. ScoarŃa albă ce se exfoliază în fâşii circulare este caracteristică unui exemplar din specia : 

a) Betula pendula    b) Acer pseudoplatanus     c) Acer negundo 

57. Jirul este întâlnit la:  

a) Fagus sylvatica;  b) Coryllus avelana;  c) Carpinus betulus; 

58. Fagus sylvatica este o specie cu temperament pronunțat de a) lumină; b) umbră;   

c) intermediar 

59. Morus nigra are frunzele: a) lobate cu baza asimetrică; b) nelobate cu baza cordată;              

c) poliforme; 

60. Materialul săditor de Morus alba var. Pendula se obŃine prin: a) butaşi;     b) drajoni;     c) 

altoire; 

61. Polimorfism foliar se întâlnește frecvent la specia: a) Morus alba; b) Morus nigra; c) Acer 

palmatum. 

62. La Platanus orientalis scoarŃa exfoliază în: a) plăci mici;  b) plăci mari; c) fâşii longitudinale; 



63. La Platanus hybrida, florile apar: a) înainte de înfrunzit;               b) odată cu înfrunzitul;     

c) după înfrunzit 

64. Un cultivar valoros al plopului negru este: a) Nivea;   b) Italica;   c) Fastigiata 

65. AmenŃii la plopul alb apar: a) vara;         b) la începutul primăverii;    c) toamna; 

66. Cea mai mare lungime a a,enŃilor se înregistrează la specia: 

 a) Populus alba;    b) Populus nigra;    c) Populus tremula; 

67. Care din speciile urmatoare are mai 2 tipuri de frunze? a)Populus nigra; b) Acer negundo; c) 

Platanus acerifolia 

68. Metoda de înmulŃire care oferă randament de prindere de 100%  la Salix alba este : 

a) prin seminŃe ;  b) prin butaşi lemnificaŃi ;    c) prin drajoni  

69. Frunza prezintă pe dos smocuri de perişori ruginii în subsuoara nervurilor la: a) Tilia 

tomentosa; b) Tilia cordata; c) Tilia plathyphyllos; 

70. Frunza de Ulm are baza: a) rotundă;        b) asimetrică;         c) cordată; 

71. Frunza galbenă o are Robinia pseudacacia: a) Decaisneana;   b) Frizia;   c) Bessoniana; 

72. Robinia hispida are florile: a) roz;       b) galbene;         c) albe; 

73. Pe rădăcina de la Robinia pseudoacacia se găsesc: a) muguri adevntivi;   b) pneumatofori;   

c) bacterii fixatoare de azot. 

74. Robinia hispida are florile grupate în:   a) panicule terminale;    b) raceme;     c) umbele; 

75. Plantele de Catalpa pornesc în vegetaŃie: a) primăvara de timpuriu;         b) primăvara foarte 

târziu;          c) când înfloreşte Cornus mas; 

76. Puieții de Paulownia tomentosa au rezistență la îngheț: a) foarte slabă, trebuie protejați;  b) 

moderată;  c) nu necesită protejare împotriva înghețului 

77. Prunus serulata are florile: a) involte de culoare roz;   b) simple de culoare albă;   c) nu 

înfloreşte are frunze persistente; 

78. Prunus serrulata var. Kiku Shidare Sakura are florile de culoare: 

a) duble de culoare roz ;     b) simple de culoare albă;       c) duble de culoare albă; 

79. Prunus serrulata înfloreşte în luna:   a)  martie;      b) aprilie;         c) mai; 

80. Denumirea ştiinŃifică a castanului comestibil este : 

a) Aesculus hippocastanum;    b) Aesculus x carnea;          c) Castanea sativa 

81.Aesculus carnea are florile de culoare:   a) roz;      b) albă;          c) vişiniu; 

82. Liriodendron tulipifera decorează prin: a) flori de culoare roz cu pată verde;      b) flori 



galbene-verzui cu pată portocalie;        c) flori roz cu pată neagră; 

83. Înainte de înfrunzit, înfloreşte Magnolia: a) obovata;      b) kobus;           c) soulangiana; 

84. Care dintre cele trei specii de Magnolia înfloreşte prima : 

a) acuminata;        b)  denudata;       c) obovata; 

85. Sorbus aucuparia are frunza: a) lobată;     b) imparipenată;       c) simplă; 

86. Scoruşul decorează prin: a) rădăcini adventive;        b) fructe;         c) frunze de culoare roşie; 

87. Koelreuteria paniculata decorează prin: a) flori galbene; b) flori mov; c) flori albe; 

88. Sophora japonica var.Pendula are flori de culoare : a) alb-crem;      b) galben-pal;                

c) nu înfloreşte; 

89. Paulownia tomentosa îşi formează mugurii floriferi: a) primăvara devreme şi înfloreşte 

înaintea înfrunzitului;     b) în toamna anului precedent;    c) primăvara devreme şi înfloreşte 

după înfrunzit; 

90. Pe ramurile de Berberis se întâlnesc: a) formaŃiuni suberoase;     b) spini simpli sau 

ramificaŃi;       c) perişori ramificaŃi; 

91. Berberis tumbergi Atropurpurea are frunzele:    a) verzi intens;      b) roşii purpurii;                 

c) galbene aurii; 

92. Berberis juliane are frunzele: a) caduce;     b) persistente;           c) semipersistente; 

93. Buxus sempervirens are frunzele; a) persistente, verzi variegate cu galben;      b) persistente, 

verde închis;            c) caduce verzi intens; 

94. Buxus sempervirens are temperament de: a) lumină intensă;    b) umbră;     c) lumină difuză; 

95. Chenomeles japonica înfloreşte în: a) aprilie-mai;     b) mai-iunie;     c) iunie-iulie; 

96. Florile de Chenomeles japonica au culoarea: a) albă;      b) roşu-carmin; c) galben-crem; 

97. Cornus alba Sibirica are ramurile: a) verzi-roşiatice pe partea însorită;         b) verzigălbui; 

c) roşii strălucitor; 

98. Cornus mas înfloreşte: a) primăvara foarte timpuriu;  b) primăvara târziu;                               

c) la începutul verii; 

99. Cornus sanguinea are ramurile: a) verzi-gălbui;         b) verzi cu roşu purpuriu pe partea 

însorită;       c) verzi – măsliniu; 

100. Cornus stalonifera cv. Flaviramea are ramurile: a) verzi măsliniu; b) galbene cu tentă 

verde; c) verzi cu roşu pe partea însorită; 

101. Florile la Cotoneaster horizontalis apar în: a) mai;     b) iunie;             c) iulie; 



102. Fructele la Cotoneaster horizontalis: a) rămân pe ramuri după căderea frunzelor;       b) cad 

odată cu frunzele;              c) cad înainte de căderea frunzelor;                  

103. Florile la Deutzia scabra apar în: a) aprilie-mai şi au culoarea mov;       b) iunie şi au 

culoarea albă;            c) iulie şi au culoarea galbenă; 

104. Florile la Deutzia scabra apar: a) pe ramurile de doi ani;                b) în vârful ramurilor 

anuale;                c) pe ramuri de 2-3 ani; 

105. La Forsythia mugurii floriferi se formează: a) primăvara devreme;           b) din toamnă; 

c) primăvara odată cu înfrunzitul; 

106. Prin strivire, frunzele de cotynus coggygria emană un miros de: a) morcov; b) lămâie;  c) 

citrice. 

107. Tufa la Kerria japonica are: a) mai multe tulpini erecte permanent verzi;       b) mai multe 

tulpini curbate cu scoarŃa cenuşie;         c) mai multe tulpini concorte cu scoarŃa albicioasă; 

108. Florile la Kerria japonica au culoarea: a) albă;         b) galbenă;            c) roşie; 

109. Speciile de Ligustrum care se utilizează pentru garduri vii au frunzele: a) caduce după 

primul ger;        b) caduce în timpul iernii;             c) persistente; 

110. Lonicera caprifolium are tulpinile: a) rigide-drepte;    b) flexibile-lungi; c) rigide-pendule; 

111. Lonicera pileata are frunzele: a) mici şi caduce;    b) mari şi caduce;    c) mici şi persistente; 

112. Lonicera tataricum are port: a) pendul;       b) prostrat;        c) erect; 

113. Florile de Philadelphus coronarius sunt: a) albe-crem cu parfum; b) roz cu parfum;            

c) roşii carmin cu parfum; 

114. Philadelphus înfloreşte: a) aprilie-mai;     b) mai-iunie;      c) înainte de înfrunzit; 

115. Rhus typhina are frunzele: a) imparipenat compuse;     b) palmat lobate;       c) penat sectate; 

116. Toamna frunzele la oŃetar au culoarea: a) galbenă-verzuie;    b) maron;     c) galbenă; 

117. Spiraea vanhouttei are florile de culoare: a) roşie;   b) albă;     c) galbenă; 

118. Viburnum opulus Sterile decorează prin: a) inflorescenŃe albe globuloase şi fructe roşii;            

b) inflorescenŃe albe globuloase şi fructe negre;         c) inflorescenŃe albe globuloase; 

119. Weigela praecox are florile: a) galbene;     b) albe;         c) roz; 

120. La specia Hedera helix, apar frunzele romboidale: a) pe lujerii fertili;     b) pe lujerii sterili;    

c) nu apar, specia având frunze trilobate.   
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