
PROBĂ DE EVALUARE FINALĂ 

CLR - Clasa I 

Prof. înv. Primar Popa Cornelia Iuliana 

Colegiul Național Pedagogic “Andrei Șaguna” Sibiu 

 

1. Scrie literele de mână corespunzătoare literelor de tipar date: 

 

g                    D                     a                     F                      h                        B    

 

 

 

2. Unește  cuvântul  cu imaginea corespunzătoare: 

ochelari                crocodil                veveriță               ghiozdan                 cireșe 

 

 

 

3. Analizează cuvintele următoare, stabilind numărul de silabe, numărul de litere şi numărul de 

sunete: 

Cuvântul Numărul de silabe Numărul de litere Numărul de sunete 

stup    

taxă    

unghie    

 

4.  Eu scriu una, tu scrii multe! 

   carte                               stilou                                          exerciţiu 



 

5. Ordonează silabele pentru a obține cuvinte:  

            ni, har, că                  cel,  o,  ghi                     tu, pră, ră, ji                  

 

 

 

 

6. Ordonează cuvintele pentru a obține o propoziție:    

ochelari          Cela        și           girafa           ghiozdan          are 

 

 

7. Colorează  în propoziția de mai sus grupurile de litere învățate. 

 

 

 

Ai terminat? Eu zic să te verifici!                                              Acum poți colora imaginea alăturată! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CLR 

Probă de evaluare finală  

 

 

Competențe specifice 

1.3 Identificarea unor sunete, silabe, cuvinte în enunțuri rostite cu claritate 

3.1 Citirea unor cuvinte și propoziții scurte, scrise cu litere de tipar sau de mână 

4.1 Scrierea literelor de mână 

4.2  Redactarea unor mesaje scurte, formate din cuvinte scrise cu litere de mână, folosind materiale 

diverse 

 

MATRICEA DE SPECIFICAŢII  

 

  

 

CS Itemul 

  

4.1 I1. Scrierea literelor  de mână corespunzătoare literelor de tipar date 

3.1 I2. Realizarea corespondenței între cuvânt și imagine 

1.3 I3. Identificarea silabelor, sunetelor și literelor  unor cuvinte date 

3.1 I4. Trecerea cuvintelor de la nr singular la nr plural 

3.1 I5. Identificarea cuvintelor prin ordonarea silabelor date 

4.2 I6.  Ordonarea cuvintelor date și scrierea propoziției obținute 

1.3 I7. Identificarea grupurilor de litere într-o propoziție 

             Niveluri  

                taxonomice 

Competenţe 

 specifice    

cunoaștere înțelegere aplicare analiză sinteză evaluare 

CS 1.3 I3, I7 I3  I3 I7 I7 

CS 3.1 I2 I5 I4 I4, I5  I2 

CS 4.1 I1 I1 
 

   

CS 4.2  I6 I6 I6   



DESCRIPTORI  DE  PERFORMANŢĂ 

 

 

ITEMUL 

CALIFICATIVE 

FOARTE BINE BINE SUFICIENT 

1. - scrie corect, respectând 

liniatura, 6 litere de mână 

corespunzătoare literelor de 

tipar date  

- scrie corect, respectând 

liniatura, 4 litere de mână 

corespunzătoare literelor de 

tipar date  

- scrie corect, respectând 

liniatura, 2 litere de mână 

corespunzătoare literelor de 

tipar date  

2. - realizează corespondența 

între cel puțin 4 cuvinte și 

imaginile corespunzătoare  

- realizează corespondența 

între cel puțin 3 cuvinte și 

imaginile corespunzătoare  

- realizează corespondența 

între cel puțin 2 cuvinte și 

imaginile corespunzătoare  

3. - analizează toate cele trei 

cuvinte date, cu o mică 

greșală 

- analizează 2 din cele trei 

cuvinte date, cu o mică 

greșală 

- analizează cel puțin unul 

cele trei cuvinte date, cu o 

mică greșală 

4. - scrie forma de plural pentru 

toate cele trei cuvinte date 

- scrie forma de plural pentru 

2 din cele trei cuvinte date 

- scrie forma de plural pentru 

unul din cele trei cuvinte date 

5. - identifică corect 3 cuvânt  - identifică 2 cuvânt - identifică 1 cuvânt 

6. - ordonează corect cuvintele 

date si transcrie propoziția 

obținută 

- ordonează partial corect 

cuvintele date 

- ordonează cuvintele fără a 

obține o propoziție cu înțeles 

7. - identifică toate cele 4 

grupuri de litere 

- identifică cel puțin 2 

grupuri de litere 

- identifică cel puțin 1 grup 

de litere 

 

 

BAREM DE APRECIERE 

 

Număr de itemișinivelulrezolvării 

(corect / incorect, integral/parțial)  

CALIFICATIV 

 

Rezolvă integral si corect 6 itemi, parțial corect 1 item Foarte bine 

Rezolvă integral si corect 4 itemi; parţial corect 2 itemi, incorect 1 item Bine 

Rezolvă integral si corect 2 itemi; parţial corect 3 itemi, incorect 2itemi Suficient 

 

 

 

 

 



CALIFICATIVE OBŢINUTE LA NIVELUL CLASEI 

 

 

 Foarte bine Bine Suficient Insuficient  Absenţi 

Nr. 

elevi 

     

 

 

PROBLEME IDENTIFICATE ÎN SCOPUL STABILIRII MĂSURILOR DE  

REGLARE/AMELIORARE: 

 

 

 

 

 

 

 


