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TEST DE EVALUARE CURENTTEST DE EVALUARE CURENTTEST DE EVALUARE CURENTTEST DE EVALUARE CURENTĂ    

DE TIP DE TIP DE TIP DE TIP QUIZQUIZQUIZQUIZ    

 

Unitatea de învățământ: Școala Gimnazială ,,Robert Ficheux Nr.1 Voluntari’’ 
Propunător: Prof. înv.primar Mihalcea Daniela Alina 
Clasa:  I H 
Data: 6.05.2020                                                                                                                                                                                   

 
Aria curriculară: Limbă și comunicare 
Unitatea de învățare: Pe aripile primăverii 
Disciplina: Comunicare în limba română                                                                                                                                                                                             

Subiectul: Sunetul și litera x                                                                                                                                                                  

 

Competențe specifice: 

3.1. Citirea unor cuvinte şi propoziţii scurte, scrise cu litere de tipar sau de mână  

3.2. Identificarea mesajului unui scurt text care prezintă întâmplări, fenomene, 
evenimente familiare  

4.1. Scrierea literelor de mână și de tipar 

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

folosind materiale diverse  

                                                                                                                                                                                                                                                                         
Obiective operaționale: elevii vor fi capabili: 

O1 –  să citească corect, cursiv, conştient enunțurile, folosind intonaţia potrivită  
(obiectivul se consideră atins dacă toţi copiii citesc corect şi conştient enunțurile) 

O2 –  să identifice cuvintele care corespund fiecărui enunț, alegând variantele care 

conțin litera ,,x”; (obiectivul se consideră atins dacă fiecare elev identifică cel puțin 

șapte din cele nouă cuvinte) 

O3 - să scrie corect, în ritm propriu cuvinte,  respectând ordinea corectă a literelor din 
rebus (obiectivul se consideră atins dacă fiecare elev scrie corect cel puțin șase din cele 

nouă cuvinte) 
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              Am realizat itemii de evaluare cu ajutorul  instrumentelor oferite de site-ul 

https://wordwall.net/create/picktemplate, de tipul Crossword.                                                                                                                             
 

          Itemi de evaluare: 
                                                                                                                                                                               
I.1. E un instrument de scris ..............................(PIX).                                                                                                                             
I.2. Instrument muzical în culorile curcubeului................(XILOFON)                                                                                                                                                      
I.3.  Aparat care   multiplică............................. (XEROX) 
I.4. Sportul cu pumnii........................................ (BOX) 
I.5. Vine de pe altă planetă................................ (EXTRATERESTRU) 
I.6. Utilaj care sapă………………………….....(EXCAVATOR)                                                                                                   
I.7. Mașină mică transport persoane..................(TAXI)             
I.8. E un fel de test............................................... (EXAMEN)                                                                                                                                                 
I.9. Îl rezolvi la matematică (EXERCIȚIU) 
 
        După realizarea rebusului, am trimis link-ul elevilor cu ajutorul platformei 24edu.                                                                                                                              
Elevii au accesat linkul, apoi au completat testul.  

https://wordwall.net/play/1776/658/672 
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După ce elevii au terminat de completat, am obținut rezultatele elevilor, 
înregistrate în contul de profesor, pe itemi, pe elevi și pe punctaje. 

de  
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CRITERII DE APRECIERE:        

Itemi Foarte bine Bine Suficient  
1-9 

 

Rezolvă și completează 

corect 9 itemi 

Rezolvă și completează 

parțial 7 itemi 

Rezolvă și completează 

corect doar 5 itemi 

                                                                                                                                                                                                                                                          

Tabel centralizator cu rezultate pe itemi (scoruri) – exemplu: 

Nr

crt 

Nume/prenume elev I.1 I.2 I.3 I.4 I.5 I.6 I.7 1.8 1.9 Total 

1  1. ..................... C I C C I C C C C 6 s 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

 

C=corect                                                                                                                           

I=incorect                                                                                                                             

s=scor 

  


