
 

TEST DE EVALUARE INIȚIALĂ - MATEMATICĂ 

Clasa I (învățământ special), DMU(deficiență mintală ușoară)  

Prof. Ficuț Adriana Elena, C.S.E.I. Orizont Oradea 

 

Nume şi prenume elev: 

Data: 

Partea I: 

1) Încercuieşte cifra care se potriveşte: 

 

 

     

2) Completează cu atâtea elemente câte îţi indică cifra: 

              

3) Numără obiectele şi pune cifre potrivite în tabel: 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 5 2 4 

4  5  1   2  5  4 3  4  5 0  1  2 5  3  0 

 

 

 

  

     

 



 

 

 

4) Scrie vecinii numerelor: 

 

              ...  4  ...          ...  1  ...         ...  2  ...       ...  3  ... 

 

5) Ordonează crescător şirul : 5, 1, 0, 3, 2 

 

                   .....     .....     .....     .....     .....                                      

 

Partea II  

 

6)  Scrie semnul potrivit (<, >, =). 

 

   4        3         1          2        1        4           5          3          2         2           

 

7)  Descompune: 

 

            5                    3                  4                  2                   

     ...           ...         ...           ...      …          ...       ...          ...        

 

 

                                                                                     Felicitări! 

                                                                              Ai parcurs tot testul! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      



 

BAREM DE EVALUARE SI DE NOTARE 

Disciplina MATEMATICĂ 

Clasa  I 

 

PARTEA I .  DESCRIPTORI DE PERFORTMANŢĂ 

ITEM 

  EX. 

CALIFICATIVE 

Foarte bine/Fb Bine/B Suficient/S Insuficient/I 

1 Încercuieşte în 

cinci cazuri cifra 

potrivită 

Încercuieşte în trei 

cazuri cifra potrivită 

Încercuieşte în 2 cazuri 

cifra potrivit 

Nu reuşeşte nici într-

un caz să încercuiască 

cifra potrivită 

2 Completează 

corect toate cele 

patru diagrame 

Completează corect 

doar trei diagrame 

Completează corect 

doar două diagrame 

Nu completează 

corect nici o diagramă 

3 Numără corect şi 

pune cifrele în 

tabel cu o 

inexactitate 

Numără corect şi pune 

cifrele în tabel cu trei 

inexactităţi 

Numără corect şi pune 

cifrele în tabel cu  trei 

inexactităţi   

Nu rezolvă deloc 

sarcina sau o rezolvă 

greşit 

4 Scrie corect 

vecinii numerelor  

date 

Scrie corect vecinii la 3 

din numerelor  date. 

Scrie corect vecinii la 

1-2 din numerelor  

date. 

Scrie incorect vecinii 

numerelor date, sau 

nu scrie deloc. 

5 Ordonează corect 

şirul de numere 

Ordonează corect cu 

una sau două 

inexactităţi 

Ordonează corect cu 

trei inexactităţi 

Ordonează greşit sau 

nu ordonează deloc 

 

PARTEA II .  DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ 

ITEM 

  EX. 

CALIFICATIVE 

Foarte bine/Fb Bine/B Suficient/S Insuficient/I 

6  Utilizează corect  

semnele de 

comparare ale 

numerelor 

Utilizează corect  

semnele de 

comparare ale 

numerelor, cu o 

omisiune 

Utilizează semnele de 

comparare ale 

numerelor, cu 2-3 

omisiuni 

Nu utilizează  corect 

nici unul din semnele 

de comparare ale 

numerelor 

7 Descompune corect 

cele patru numere 

Descompune corect 

trei numere 

Descompune corect 

două sau un singur 

număr 

Nu descompune 

corect nici un număr 

 


