
Instrument pentru evaluarea competențelor 

Prof. TUCULIA  SIMONA, Școala Gimnazială Numărul 1 Pietroasa, Jud. Bihor 

Prof. TUCULIA FLORIN ION, Colegiul Național ,,Avram Iancu” Ștei, Jud. Bihor 

Testul de evaluare a fost aplicat la clasa a VI-a, la sfârşitul unităţii de învăţare 

Congruențe. Testul a fost conceput ținând cont de competențele specifice corespunzătoare 

unității de învățare evaluate și cuprinde itemi de diferite forme astfel: 

 - primul item (cu două subpuncte) este item de completare  

 - al doilea item ( cu două subpuncte) este cu alegere duală 

 - al treilea item este cu alegere multiplă 

 - al patrulea  item (cu două subpuncte) este tip rezolvare de probleme  

 - al cincilea item (cu două subpuncte) este item tip intrebare structurat  

Am încercat în etapa de proiectare a testului ca prin itemii aleşi să verific asimilarea 

informațiilor corespunzătoare acestei unități de învățare şi să evaluez modul în care elevii şi-

au format şi dezvoltat competenţele specifice vizate. 

         Primii 2 itemi au urmărit  în mare parte asimilarea și înțelegerea noțiunilor, al 3 –lea 

item a urmărit aplicarea celor însușite. Ultimii 2 au avut un grad de dificultate mai mare 

urmărind analiza și sinteza noțiunilor. 

Ce am vizat? 

În urma aplicării acestui instrument de evaluare mi-am propus să am o  imagine 

referitoare la modul în care elevii mei au reuşit însușească și  să aplice noţiunile învăţate 

pentru a rezolva diferite sarcini de lucru și care este măsura în care s-au format și dezvoltat 

competențele specifice acestei unități de învățare.  

 Ce rezultate am obţinut? 

În urma aplicării testului  am constatat că elevii s-au descurcat bine la itemii 1, 2 și 3 

care au fost itemi de completare, cu alegere duală și cei cu alegere multiplă. Au întâmpinat 

dificultăți la itemii 4 și 5 care au fost de tip rezolvare de probleme/întebare structurată. Astfel, 

majoritatea elevilor au știut noțiunile teoretice ale acestei unități de învățare, au înțeles 

importanța elementelor omoloage ale triunghiurilor congruente, dar suntem în formare atunci 

când este vorba de rigurozitatea raționamentului geometric. Așadar pot spune că  majoritatea 

elevilor şi-au format şi dezvoltat competenţele vizate, iar rezultatele acestui test reprezintă un 

progres faţă de evaluarea iniţială.  

Ce decid pe mai departe, pe baza a ceea ce am aflat la evaluare? 



Ca urmare a rezultatelor obținute la acest test am decis să fac o apreciere punctuală 

pentru fiecare elev, pecizându-i punctul tare al testului și o aprecire globală referitoare la 

greșelile tipice care s-au făcut. Totodată, pentru încă o oră, le voi propune elevilor probleme 

prin care să remediem lacunele întâlnite. Vom rezolva mai multe probleme de tipul celor la 

care au întâmpinat dificultăți astfel încăt să putem aplica noțiunile acestei unități  pe parcursul 

unității următoare:Proprietățile triunghiului. 

 

TEST DE EVALUARE 

Clasa a VI-a 

Unitatea de învățare: Congruențe 

1. Completați spațiile punctate astfel încât să obțineți propoziții adevărate: 

a) Două triunghiuri oarecare care au toate laturile respectiv congruente sunt ..., 

conform cazului de congruență....                                                                          1p                                               

b) Două triunghiuri dreptunghice care au ipotenuza și un ... ascuțit respectiv 

congruente sunt congruente, conform cazului de congruență....                            1p                                         

2. Stabiliți valoarea de adevăr a propozițiilor: 

a) Două triunghiuri care au toate unghiurile respectiv congruente sunt congruente. 1p 

b) Pentru ca două triunghiuri dreptunghice să fie congruente este suficient ca el să 

aibă o catetă și un unghi ascuțit respectiv congruente.                                          1p                                                

3. Scrieți litera corespunzătoare răspunsului corect (un singur răspuns este corect): 

Se știe că triunghiul ABC este congruent cu triunghiul MNP și MN = 10cm, 

BC=7cm și P = 470. Atunci: 

a) AB=7 și C=470             b) MP=10 și B=470         c) NP=7cm și C=470       

d)AB=10cm și B=470                                                                                                                                     1p 

       4.  De o parte și de alta a segmentului AB se consideră punctele C și D, astfel încăt 

unghiul ABD este congruent cu unghiul BAC și AC este congruent cu BD. Demonstrați că: 

a) AD BC                                                                                                              1p                            

b) O este mijlocul segmentului CD, unde O este punctul de intersecție al dreptelor 

AC și BD.                                                                                                               1p   

 

5. O perpendiculară pe bisectoarea unui unghi XOY intersectează laturile unghiului în 

punctele A și B, iar bisectoarea unghiului în M. 



a) Demonstrați că M este mijlocul segmentului AB și justificați OM mediatoarea 

segmentului AB                                                                                                     1p 

b) Dacă OA=6cm și AM=3cm stabiliți natura triunghiului AOB și calculați 

perimetrul acestuia.                                                                                                 1p                      

       

Notă: 

          Toate subiectele sunt obligatorii 

          Se acordă 1 punct din oficiu 

          Timpul de lucru este de 50 minute   

Competențe specifice vizate sunt :                               

1.6.Recunoașterea unor elemente de geometrie plană asociate noțiunii de triunghi 

2.6.Calcularea unor lungimi de segmente, măsuri de unghiuri în contextul geometriei 

triunghiului 

3.6.Utilizarea criteriilor de congruență și a proprietăților unor triunghiuri particulare pentru 

determinarea caracteristicilor unei configurații geometrice 

4.6. Exprimarea în limbaj geometric simbolic și figurativ a caracteristicilor triunghiurilor și 

ale liniilor importante în triunghi 

5.6.Analizarea unor construcții geometrice în vederea evidențierii unor proprietăți ale 

triunghiurilor 

6.6.Transpunerea, în limbaj specific, a unei situații date legate de geometria triunghiului, 

rezolvarea problemei obținute și interpretarea rezultatului 

 

 

 

 


