
Numele și prenumele …….....……………….               Data......................... 

 

Test de evaluare sumativă 

Clasa I 

 

Prof. itinerant/de sprijin Apostu Mihaela 

Școala Profesională Specială ”Sf. Stelian” Botoșani 

 

1. Completează cu silabe potrivite, pentru a forma cuvinte cunoscute : 

• ra- _______                     ma- ______ 

• ____- ra                           E- ______ 

 

2. Numerotează/desparte cuvintele, pentru a forma o propoziţie: 

                un, Ema, are, an     

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

                Ramaemare. 

                 

3. Dictare: 

 

 
 

      4. Realizeazǎ corespondenţa între imaginile date şi bulinele reprezentând numǎrul de silabe. 

         
 

         
 



         
 

5. Transcrie următoarele propoziţii: 

 

Rama e mare. 

Alina are un leu mic. 

 

 
 

Dictare: 

• arma, mure, marinari, rac 

• Marin are inima mare. 

• Carmen e cu Ana? 

 

Obiective: 

O1- să completeze cuvintele cu silabele potrivite; 

O2- să ordoneze cuvintele pentru a forma propoziţii; 

O3- să scrie cuvinte şi propoziţii după dictare; 

O4- să realizeze corespondenţa între imagine şi numărul de buline. 

 

Interpretarea rezultatelor: 

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

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

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

 

Măsuri ameliorative: 

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

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

 

 

 

 



DESCRIPTORI  DE  PERFORMANŢĂ 

 

Limba română 

Clasa I 

 

Itemi Foarte bine Bine Suficient 

I1 Elevul completează 4 silabe Elevul completează 3 silabe Elevul completează 2 silabe 

I2 Elevul formează 2 

propoziţii 

Elevul formează 1 propoziţie Elevul formează 1 propoziţie 

incompletă 

I3 Elevul scrie după dictare 4 

cuvinte şi 2 propoziţii 

Elevul scrie după dictare 3 

cuvinte şi 1 propoziţie 

Elevul scrie după dictare 2 

cuvinte şi 1 propoziţie 

I4 Elevul realizează 

corespondenţa între 6 

imagini şi numărul de silabe 

Elevul realizează 

corespondenţa între 4 

imagini şi numărul de silabe 

Elevul realizează 

corespondenţa între 2 

imagini şi numărul de silabe 

I5 Elevul transcrie 2 propoziţii Elevul transcrie 1 propoziţie Elevul transcrie 1 propoziţie 

incompletă 

 

 

Numele și prenumele ........................................................                                        Data..................... 

 

Test de evaluare sumativă 

Clasa I 

 Prof. itinerant/de sprijin Apostu Mihaela 

Școala Profesională Specială ”Sf. Stelian” Botoșani 

 

1. Încercuieşte mulţimile de elemente de acelaşi fel; scrie sub fiecare mulţime numărul potrivit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

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

 

 

 

 



 

2. Adaugă câte elemente sunt necesare pentru a realiza mulţimile următoare: 

 
             9                               7                           10                 

 

3. Scrie rezultatele: 

 

1+3=                   2+4=                            4+4= 

6-2=                    7-3=                             9-8= 

 

4. Stabileşte pentru fiecare exerciţiu rezultatul corect: 

 

6+3= 8,7,9                         2+8=5,9,10 

4-2= 7,2,9                          7-0= 0,7,8 

 

5. Completează numerele care lipsesc: 

 

0 _  _  3 

6   _  _  9 

          

6. Rezolvă  problema: 

 

Maria are 5 mere.  

 

Ea mai primeşte  4 mere.  

 

Câte mere are acum Maria? 

                +          =  

 

 

❑ ❑ ❑ ❑ 

 

 ❑ ❑  
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Obiective operaţionale: 

 

O1-să delimiteze mulţimile de elemente; 

O2-să realizeze corespondenţa dintre numărul de elemente şi cifra corespunzătoare; 

O3-să efectueze calculele matematice; 

O4-să rezolve problema cu o singură operaţie. 

 

Interpretarea rezultatelor: 

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

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

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

 

Măsuri ameliorative: 

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

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

. 

 

DESCRIPTORI  DE  PERFORMANŢĂ 

 

Matematică 

Clasa I 

 

Itemi Foarte bine Bine Suficient 

I1 Elevul identifică 3 mulţimi 

de elemente 

Elevul identifică 2 mulţimi 

de elemente 

Elevul identifică 1 mulţime 

de elemente 

I2 Elevul completează 3 

mulţimi de elemente 

Elevul completează 2 

mulţimi de elemente 

Elevul completează 1 

mulţime de elemente 

I3 Elevul rezolvă 6 operaţii 

matematice 

Elevul rezolvă 4 operaţii 

matematice 

Elevul rezolvă 2 operaţii 

matematice 

I4 Elevul selectează 4 rezultate 

corecte 

Elevul selectează 3 rezultate 

corecte 

Elevul selectează 2 rezultate 

corecte 

I5 Elevul întregeşte 2 şiruri 

numerice 

Elevul întregeşte 1 şir 

numeric 

Elevul scrie 1 şir numeric 

incomplet 

I6 Elevul scrie soluţia 

problemei sub formă de 

adunare 

Elevul scrie doar termenii 

adunării 

Elevul scrie un termen al 

adunării 

 


