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Precizări metodologice
cu privire la testul de evaluare iniŃială
la disciplina MATEMATICĂ, din anul şcolar 2011 - 2012

În anul şcolar 2011 - 2012, modelul propus pentru testare iniŃială la disciplina Matematică este structurat
în două părŃi. Partea I cuprinde itemi obiectivi de tip alegere multiplă (cu un singur răspuns corect) sau itemi
semiobiectivi de tip răspuns scurt/ de completare, iar Partea a II-a cuprinde itemi semiobiectivi de tip
întrebări structurate şi/ sau itemi subiectivi de tip rezolvare de probleme.
Timpul de lucru efectiv pentru testul iniŃial este de 45 – 50 de minute, în funcŃie de nivelul de studiu
(gimnaziu, liceu), iar punctajul maxim acordat este de 90 de puncte, la care se adaugă 10 puncte din oficiu.
Instrumentul care conferă validitate testului iniŃial este matricea de specificaŃii. Aceasta realizează
corespondenŃa dintre competenŃele de evaluat (corespunzătoare nivelurilor taxonomice) şi unităŃile de
învăŃare/ conceptele-cheie/ conŃinuturile/ temele specifice programei şcolare de matematică pentru clasa
căreia i se adresează testul. CompetenŃele de evaluat se stabilesc prin derivare din competenŃele generale şi/
sau din competenŃele specifice ale programei şcolare. Matricea de specificaŃii este un instrument care
certifică faptul că testul măsoară competenŃele de evaluat propuse şi că testul are validitate de conŃinut:


liniile matricei precizează conŃinuturile abordate;



coloanele matricei conŃin competenŃele de evaluat corespunzătoare nivelurilor cognitive.

Profesorul care creează testul de evaluare iniŃială stabileşte ponderea fiecărui conŃinut, ce urmează a fi
evaluat, în funcŃie de competenŃele de evaluat specificate în matrice.
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Matricea de specificaŃii pe baza căreia a fost elaborat testul de evaluare iniŃială pentru clasa a V-a este
următoarea:

MATRICEA DE SPECIFICAłII - TEST DE EVALUARE INIłIALĂ
CLASA a V-a
CompetenŃe de
evaluat
ConŃinuturi
Scrierea în forme echivalente a unor
numerelor naturale
Introducerea intuitivă (prin desene:
decupare, haşurare, colorare) a noŃiunii
de fracŃie; figuri geometrice
ExerciŃii de calcul cu numere naturale,
urmărind respectarea ordinii efectuării
operaŃiilor şi folosirea corectă a
parantezelor

C1

C2

C3

C5

C6

I2.(5p)
II5b.(4p)
II5c.(3p)

II5b.(3p)
II5c.(3p)

18p

15p

II4.(15p)
I1.(20p)

20p

I3b.(3p)
I3c.(3p)
I3d.(3p)

I3b.(2p)
I3c.(2p)
I3d.(2p)

12p

6p

35p

II5a.(7p)
II6.(1p)

II6.(2p)

10p

II6.(1p)

II6.(2p)

3p

13p

10p

90p

COMPETENłELE DE EVALUAT ASOCIATE TESTULUI DE EVALUARE INIłIALĂ PENTRU
CLASA a V- a
C1. Identificarea, în contexte variate, a unor corespondenŃe simple după reguli date
C2. Recunoaşterea unor figuri geometrice
C3. Utilizarea numerelor fracŃionare pentru a exprima subdiviziuni ale întregului
C4. Aplicarea regulilor de calcul şi folosirea parantezelor în efectuarea operaŃiilor cu numere naturale
C5. Analizarea, pe baza unui plan simplu de idei, a demersului parcurs în rezolvarea unei ecuaŃii sau a unei
probleme
C6. Interpretarea semnificaŃiei operaŃiilor aritmetice în rezolvarea unor situaŃii problemă
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15p

4p

II6.(4p)

14p

Total
5p

I3a.(5p)

OperaŃii cu numere naturale
OperaŃii de adunare, scădere, înmulŃire,
împărŃire care derivă din: “cu atât mai
mult”, ”cu atât mai puŃin”, ”de atâtea ori
mai mult”, ”de atâtea ori mai puŃin”
Transpunerea unei situaŃii problemă, în
limbaj matematic
Stabilirea datelor, a necunoscutelor şi a
operaŃiilor prin care se ajunge la
rezolvarea unei probleme
Scheme simple pentru a figura pe scurt
datele şi paşii de rezolvare a unei
probleme.
Total

C4
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TEST DE EVALUARE INIłIALĂ
Disciplina Matematică
Anul şcolar 2011-2012
Clasa a V-a
MODEL
• Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerinŃelor din Partea I şi din Partea a II-a se acordă 90 de
puncte. Din oficiu se acordă 10 puncte.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul de lucru efectiv este de 45 minute.
PARTEA I La exerciŃiile 1. şi 2. scrieŃi numai rezultatele. La exerciŃiul 3. scrieŃi (A) dacă
propoziŃia este adevărată şi (F) dacă propoziŃia este falsă.
(45 de puncte)
20p 1. EfectuaŃi: a) 2096 + 487 ; b) 1005 − 528 ; c) 504 × 32 ; d) 53340 : 4 .
5p 2. Câte pătrate sunt desenate în figura alăturată?
3. PrecizaŃi, pentru fiecare propoziŃie, dacă este adevărată sau falsă.
5p a) Cel mai mare număr par care are trei cifre este 999.
5p b) Numărul 1100 este mai mic decât 1011.
5p c) Numărul 636 este cu 365 mai mare decât numărul 271.
5p d) Numărul care împărŃit la 3 dă câtul 25 şi restul 2 este egal cu 77.
PARTEA a II-a La următoarele probleme se cer rezolvări complete.

(45 de puncte)

15p 4. EfectuaŃi: 25 −  27 : (12 − 9 : 3) + 42 : 7 × 3 .


5. DeterminaŃi:
7p a) numărul a ştiind că este egal cu un sfert din 840;
6p b) fracŃia din pătrat care reprezintă partea haşurată;
7p c) fracŃia din triunghi care reprezintă partea haşurată.
10p 6. Ana şi Dan au rezolvat probleme de matematică. În timp ce Dan rezolvă 4 probleme, Ana rezolvă 5
probleme. Câte probleme a rezolvat fiecare dacă împreună au rezolvat 108 probleme?
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TEST DE EVALUARE INIłIALĂ
Disciplina Matematică
Anul şcolar 2011-2012
Clasa a V-a
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE
MODEL
PARTEA I
•
•

(45 de puncte)

Se punctează doar rezultatul, astfel: pentru fiecare răspuns se acordă fie punctajul maxim prevăzut în
dreptul fiecărei cerinŃe, fie 0 puncte.
Nu se acordă punctaje intermediare.

Nr. item

1.a)

1.b)

1.c)

1.d)

2.

3.a)

3.b)

3.c)

3.d)

Rezultate

2583

477

16128

13335

3

F

F

A

A

5p

5p

5p

5p

5p

5p

5p

5p

5p

Punctaj

PARTEA a II-a

(45 de puncte)

• Pentru orice soluŃie corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă punctajul maxim
corespunzător.
• Nu se acordă fracŃiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări parŃiale, în limitele
punctajului indicat în barem.

4.

5.a)

25 −  27 : (12 − 3) + 6 × 3 =

5p

= 25 − ( 27 : 9 + 18 ) =

5p

= 25 − 21 = 4

5p

840 : 4 =

3p
4p

= 210

b) o optime

6p

c) o doime

7p

6.

Ana şi Dan rezolvă împreună, în acelaşi timp, 9 probleme

3p

108 : 9 = 12

3p

Ana rezolvă 5 ⋅ 12 = 60 probleme în timp ce Dan rezolvă 4 ⋅ 12 = 48 probleme

4p

• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărŃirea punctajului obŃinut la 10.
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