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TEST  

Evaluare sumativă 

CLASA I 

 

1. a) Desenează un balon în mâna stângă a fetiţei.  

b) Desenează în steguleţ în mâna dreaptă a băiatului.  

 

         

 

                   

      
                                                     

 

2. a) Desenează două flori  în interiorul grădinii. 

b) Desenează un pom în exteriorul grădinii.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Desenează un soare deasupra căsuţei și un nor deasupra copacului din 

mijloc.Desenează sub acest pom un măr.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 



4. Colorează cu roşu cărţile aşezate în poziţie verticală, cu galben cărţile aşezate orizontal şi cu 

portocaliu cărţile aşezate în poziţie oblică.  

 

 

 
 

 

 

 

5. Taie ce nu se potriveşte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       6  Formează mulţimi de figuri geometrice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

7 Continuă şirul cu încă 4 elemente 

   

                                                                                                                         

                                                     

                                      
  



                                                        MATEMATICA 

 

TESTUL DE EVALUARE NR . 1 

 
 Capacitatea : Elemente pregătitoare pentru înţelegerea şi formarea unor concepte   

                                           matematice 

 

 Subcapacitatea : Orientare spaţială şi localizare în spaţiu. Mulţimi. Figuri geometrice 

 Obiective operaţionale : 

 
   O 1 – să stabilească poziţii relative ale obiectelor în spaţiu; 

   O 2 – să formeze mulţimi după criterii date sau identificate; 

   O 3 – să sorteze obiecte sau desene după criterii variate; 

   O 4 – să recunoască forme plane; 

   O 5 – să continue modele repetitive reprezentate prin  

    

 Descriptori de performanta : 

 
 

SUFICIENT 

 

BINE 

 

FOARTE BINE 

• Reprezintă corect prin desen 

obiectele indicate, dar 

utilizează cu erori noţiunile 

"stânga"/"dreapta"; 

• Operează corect cu noţiunile 

"stânga"/"dreapta" doar în 

situaţiile în care obiectele au 

aceeaşi poziţie ca şi corpul 

elevilor; 

• Utilizează corect noţiunile 

"stânga"/"dreapta" chira şi 

atunci când trebuie să 

privească obiectele "în 

oglindă"; 

• Reprezintă corect prin desen 

obiectele indicate, dar 

utilizează cu erori noţiunile 

"interior"/"exterior"; 

• Reprezintă corect prin desen 

obiectele indicate, dar 

utilizează corect doar una din 

cele două noţiuni; 

• Reprezintă corect obiectele 

indicate şi utilizează 

corespunzător noţiunile 

"interior"/"exterior"; 

• Recunoaşte în desen doar un 

obiect care ocupă una din 

poziţiile indicate 

(deasupra/între/sub); 

• Recunoaşte în desen două 

obiecte care ocupă una  din 

poziţiile indicate 

• Recunoaşte în desen toate 

obiectele care ocupă poziţiile 

indicate; 

• Identifică în desen doar un 

grup de obiecte care ocupă 

poziţia indicată 

(verical/orizontal/oblic); 

• Indentifică în desen două 

grupe de obiecte care satisfac 

cerinţa dată; 

• Identifică corect toate 

grupele de obiecte care 

satisfac cerinţa dată; 

• Utilizează în desen figurile 

geometrice indicate, dar nu 

identifică corect numărul de 

elemente; 

• Utilizează corect în desen 

figurile geometrice, dar 

utilizează cu erori noţiunea 

"tot atâtea"; 

• Utilizează corect în desen 

figurile geometrice şi 

formează corect mulţimile cu 

tot atâtea elemente; 

• Recunoaşte imaginnile, 

denumindu-le correct, fără a 

identifica criteriul de sortare; 

• Recunoaşte imaginile, dar 

sortează şi elemente care nu 

corespund criteriului de 

sortare; 

• Identifică correct criteriul de 

sortare şi îl aplică fără erori; 

• Grupează correct elemente 

de acelaşi fel pentru a forma  

mulţimi, dar sortează şi 

elemente care nu reprezintă 

figuri geometrice; 

• Grupează corect mulţimi de 

figuri geometrice, dar nu le 

identifică pe toate; 

• Identifică în mod 

corespunzător toate 

mulţimile de figuri 

geometrice; 

• Continuă şirul cu un singur 

element repetitive. 

• Continuă şirul cu două 

elemente repetitive. 

• Continuă şirul cu toate cele 

trei elemente repetitive. 



 


