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TEST DE EVALUARE  

Clasa I 

Unitatea de învățare: Iubim plantele 

 

Profesor învățământ primar Coman Simona-Roxana 

Școala Gimnazială „Șerban Cioculescu” Găești 

 

1. Colorează numai obiectele din interiorul formelor geometrice: 

 

 

         

 

 

2. Colorează cerculeţul din dreptul obiectului aşezat în poziţie: 

 

VERTICALĂ ORIZONTALĂ OBLICĂ 

   

 

3. Observă imaginea și completează tabelul: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

     



4. Colorează etichetele pe care sunt scrise cuvinte ce denumesc elemente de care 

planta are nevoie pentru a crește. 
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5. Scrie în casetă A, dacă afirmația este adevărată și F dacă este falsă : 

____   Rădăcina fixează planta în pământ. 

____   Frunzele nu prepară hrana plantei. 

____   Semințele ajută la înmulțirea plantelor. 

____   Tulpina susține frunzele, florile și fructele. 

____   Frunzele protejează semințele.    

____  Rădăcina nu absoarbe hrana plantei. 
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MATRICE DE SPECIFICAŢII: 

 

Nr. 

crt. 

Competențe                             

specifice 

 

 

Cunoaş-

tere 

 

Înţele-

gere 

 

Aplicare 

 

Anali-

ză 

 

Sinteză 

 

Evalua-

re 

1.  2.1.- Orientarea şi mişcarea în 

spaţiu în raport cu repere/ 

direcţii date folosind sintagme 

de tipul: în, pe, deasupra, 

dedesubt, lângă, în faţă, în 

spate, stânga, dreapta, 

orizontal, vertical, oblic, 

interior, exterior 

 

Item 1 

 

Item 1 

    

2.  2.1.- Orientarea şi mişcarea în 

spaţiu în raport cu repere/ 

direcţii date folosind sintagme 

de tipul: în, pe, deasupra, 

dedesubt, lângă, în faţă, în 

spate, stânga, dreapta, 

orizontal, vertical, oblic, 

interior, exterior 

 

 

 

Item 2 

    

3.  2.1.- Orientarea şi mişcarea în 

spaţiu în raport cu repere/ 

direcţii date folosind sintagme 

de tipul: în, pe, deasupra, 

dedesubt, lângă, în faţă, în 

spate, stânga, dreapta, 

orizontal, vertical, oblic, 

interior, exterior 

 

 

 

Item 3 

 

Item 3 

   

4.  4.2.-  Identificarea unor 

consecinţe ale unor acţiuni, 

fenomene, procese simple  

 Item 4 Item 4    

5.  3.1. - Rezolvarea de probleme 

prin observarea unor 

regularităţi din mediul apropiat 

   Item 5 Item 5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAREM DE CORECTARE ȘI APRECIERE PENTRU FIECARE ITEM 

Descriptori de performanță: 

Item CALIFICATIV 

 

Foarte bine 

 

Bine 

 

Suficient 

1. Identifică localizarea 

obiectelor în termeni de 

interior-exterior în toate 

imaginile date. 

Identifică localizarea obiectelor 

în termeni de interior-exterior 

în două dintre imaginile date. 

Identifică localizarea 

obiectelor în termeni de 

interior-exterior într-o 

singură imagine. 

2. Identifică poziția spațială 

indicată în toate cele trei 

cazuri.  

Identifică poziția spațială 

indicată în două dintre cazurile 

date.  

Identifică poziția spațială 

indicată în cel puțin unul 

dintre cazurile date. 

3. Completează corect tabelul 

cu datele obținute. 

Completează cel puțin trei 

dintre coloanele tabelului cu 

datele obținute. 

Completează cel puțin o 

coloană a tabelului cu 

datele obținute. 

4. Identifică elementele 

necesare creșterii și 

dezvoltării plantelor. 

Identifică două dintre 

elementele necesare creșterii și 

dezvoltării plantelor. 

Identifică un element 

necesar creșterii și 

dezvoltării plantelor. 

5. Stabilește corect valoarea de 

adevăr pentru toate 

afirmațiile cu privire la rolul 

părților componente ale 

plantei. 

Stabilește corect valoarea de 

adevăr pentru cel puțin patru 

dintre afirmațiile cu privire la 

rolul părților componente ale 

plantei. 

Stabilește corect valoarea 

de adevăr pentru cel puțin 

două dintre afirmațiile cu 

privire la rolul părților 

componente ale plantei. 

 

BAREM DE EVALUARE A TESTULUI 

 

Numărul itemului și nivelul rezolvării (corect / incorect, 

integral/parțial)  

CALIFICATIVUL 

TESTULUI 

Rezolvă 3-5 itemi cu FB, restul itemilor cu B/ orice altă combinaţie 

apropiată acesteia, stabilită de învăţător,după analiza holistică a testului 

evidenţiind etosul clasei. 

Foarte bine 

Rezolvă 1-3 itemi cu FB, 1- 3 itemi cu B, restul cu S/ orice altă 

combinaţie apropiată acesteia, stabilită de învăţător,după analiza holistică 

a testului evidenţiind etosul clasei. 

Bine 

Rezolvă 1 item cu FB, 1 item cu B, restul cu S/ orice altă combinaţie 

apropiată acesteia, stabilită de învăţător,după analiza holistică a testului 

evidenţiind etosul clasei. 

Suficient 

Rezolvă 1 item cu FB sau 1 item cu B, 1 item cu S, restul cu I/ orice altă 

combinaţie apropiată acesteia, stabilită de învăţător,după analiza holistică 

a testului evidenţiind etosul clasei. 

Insuficient 

 


